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APRESENTAÇÃO
“(...) a realidade da vida resulta de uma complexíssima tessitura
de probabilidades, ou seja, de acasos – que, por tão complexa
e até certo ponto imprevisível, parece mágica [...]”

Ferreira Gullar
Com esta epígrafe, começamos a escrever a apresentação desse livro. Cada uma de nós, organizadoras, em algum momento da nossa história, cruzou com uma professora entusiasmada e apaixonada
pela sala de aula e pelos estudos linguísticos. Se foi ‘ao acaso’, não
sabemos, mas temos certeza de que ela mudou as nossas vidas.
Assim, este livro, escrito a muitas mãos, constitui-se em uma
homenagem à Profa. Dra. Maria Eugenia Lammoglia Duarte, cuja trajetória acadêmica confunde-se com o próprio percurso da Linguística no
Brasil. Em seus 45 anos de profissão, 26 deles na UFRJ, dedicou-se,
para além da sala de aula – lugar em que ela gosta muito de estar – aos
estudos descritivos do Português Brasileiro e à análise de fenômenos,
no âmbito da variação e mudança, com vistas a investigar os aspectos
que o diferenciam da matriz lusitana.

SUMÁRIO

Detentora de um discurso cativante, de um brilho no olhar e um
sorriso constante, nossa homenageada ajudou a formar uma legião de
professores-pesquisadores que se debruçam sobre fenômenos nos
diferentes níveis da linguagem. A prova disso está justamente nos capítulos desta obra, que versam sobre tópicos que transitam do nível
fonológico ao discursivo.
O Português Brasileiro, objeto de investigação da nossa homenageada, é, portanto, o fio condutor dessa obra. Todos os estudos
aqui reunidos tratam de um de seus fenômenos, fundamentando-se
ora no quadro teórico formal de base gerativa (CHOMSKY, 1981, 1995),
ora no quadro funcionalista-cognitivista dos modelos baseados no uso
13

(BYBEE, 2010), associados (ou não) à Teoria da Variação e Mudança
(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968). Apresentam, por vezes, propostas que fazem a ponte entre os estudos linguísticos sobre o PB e
o ensino de Língua Portuguesa como língua materna, na educação
básica, preocupação constante de nossa homenageada.
Fato é que, independentemente do quadro teórico subjacente,
em todos os estudos é possível compreender o Português Brasileiro,
enquanto sistema linguístico, como um objeto analítico, estruturado por
meio de processos simultâneos e multilineares (CASTILHO, 2014), cabendo aos linguistas a tarefa de investigar esse objeto ‘caprichosamente’ complexo, mutável e apaixonante, que arrebatou Maria Eugênia.
Assim, nesta obra, reunimos 17 artigos, que espelham a mesma
paixão pelos estudos linguísticos que tem a nossa querida Maria Eugênia. Estes foram ordenados com base na percepção de que as línguas
se organizam a partir de unidades menores que se combinam em grupos maiores e hierarquicamente superiores (cf. BLOOMFIELD, 1978
[1926]; CHOMSKY, 1957; CÂMARA JR., 1985), sem perder de vista os
estudos de interface, tão necessários no estágio atual da Linguística.

SUMÁRIO

Os dois primeiros capítulos desta obra são dedicados à área da
fonologia1. Ambos tratam do comportamento do rótico em variedades
dialetais do Português Brasileiro. O primeiro, escrito pelas professoras
Carolina Serra (UFRJ), Dinah Callou (UFRJ) e orientandos, investiga o
fenômeno variável do seu cancelamento, em coda silábica final, confrontando dados coletados das cidades de Blumenau (SC), Itajaí (SC),
São Miguel do Iguaçu (PR) e Barracão (PR), localizadas no interior da
região Sul do país. O segundo, de autoria de Carolina Serra (UFRJ) e
Mário Gomes Alves (UFRJ), versa sobre a ressilabificação do rótico no
português falado em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.
1

Segundo Maria Eugênia, ao ingressar como professora efetiva do Departamento de Letras
Vernáculas da Faculdade de Letras da UFRJ, recebeu a tarefa “de ministrar 12 tempos de
Fonética e Fonologia na Graduação, contando com a ajuda inestimável de Sílvia Brandão”.
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No escopo dos estudos morfológicos, no terceiro capítulo, a
professora Christina Abreu Gomes (UFRJ) e seus orientandos investigam os aspectos cognitivos e sociais que atuam no condicionamento
da variação de formas de plural de nomes terminados em ditongo oral
decrescente, atestadas em fala espontânea. Os resultados apontam
que a alternância está relacionada à inferência de padrões morfológicos baseados na frequência de tipo, que emerge das representações
das palavras no léxico, organizadas em redes de conexão baseadas
em semelhança sonora e semântica, e da analogia.
O quarto capítulo, escrito por Célia Regina dos Santos Lopes
(UFRJ) e Viviane Maia Santos (UFRJ), aborda a variação entre as formas de tratamento tu e você na posição de sujeito na fala do Rio de
Janeiro, considerando fatores linguísticos e extralinguísticos que condicionam as formas variantes. As autoras observam o comportamento
do pronome tu, com vistas a verificar se esta é ainda uma variante
socialmente marcada, apesar de um significativo aumento de seu uso
nas mais diferentes situações de intimidade e identificação social, por
exemplo. Quanto à forma você, as autoras analisam o seu caráter de
neutraludade em relação aos contextos de uso.

SUMÁRIO

Nossa parada pela sintaxe, área em que Maria Eugênia concentra boa parte de seus estudos ao longo desses anos, reúne 12 artigos,
sendo alguns de interface. No capítulo 5, dedicado à expressão de
plural dos constituintes do sintagma nominal, Sílvia Figueiredo Brandão (UFRJ) e Sílvia Rodrigues Vieira (UFRJ) promovem uma análise
qualitativa de resultados obtidos em estudos anteriores, com dados de
diferentes comunidades do Estado do Rio de Janeiro, apontando para
a existência de duas regras variáveis, associadas a camadas sociais
diferenciadas pelos eixos rural/urbano e letramento/não-letramento.
Um segundo aspecto tratado pelas autoras é a relevância do emprego de diferentes procedimentos para a constituição de corpora, coleta
de dados e tratamento dos contextos de variação, para que se possa
chegar a generalizações mais precisas.
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O sexto capítulo, de autoria de Juanito Avelar (Universidade de
Estocolmo/UNICAMP) e Charlotte Galves (UNICAMP), com base nos
pressupostos minimalistas da Teoria de Princípios e Parâmetros, analisa
a ocorrência de constituintes locativos antecedidos ou não de preposição em posição pré-verbal, segundo a perspectiva de que eles estariam
na posição de sujeito. A ideia explorada no texto é a de que a mudança
que se opera no PB, em contraste com o PE e as demais línguas românicas, se deve ao estatuto phi-independente do EPP de T(empo).
Gilson Costa Freire (UFRRJ) e Ângela Bravin dos Santos (UFRRJ)
apresentam mediações didáticas para o tratamento do sujeito pronominal
de referência definida e do objeto direto anafórico no ensino fundamental
II. As atividades propostas mostraram como o ensino de gramática numa
abordagem sociolinguística pode associar o conhecimento de fenômenos
linguísticos variáveis a estratégias de leitura e de produção textual.
Elyne Viório (UFAL) trata das expressões de tempo decorrido
(ETDs) de base possessivo-existencial na fala maceioense, observando
o comportamento das construções com os verbos haver, ter e com a
expressão estar com. A autora observa os padrões de variação e as
características sintáticas associadas a cada ETD, comparando os resultados obtidos na análise com aqueles apresentados por Avelar (2018).

SUMÁRIO

No capítulo 9, Izete Lehmkuhl Coelho (UFSC/CNPq) e Cecília Augusta Vieira Pinto (UFSC) analisam a trajetória da mudança de sujeito
nulo a sujeito pleno em sete conjuntos de cartas pessoais catarinenses
escritas entre 1885 e 1998, pertencentes ao corpus do projeto ‘Para a
História do Português Brasileiro de Santa Catarina’ (PHPB-SC), à luz da
Sociolinguística Histórica (CONDE SILVESTRE, 2007). Os resultados revelam certo conservadorismo nas 1a e 2a pessoas, provavelmente ligado
à etnia colonizadora de Santa Catarina. No caso da 3a pessoa, os índices
de nulo acompanham restrições de outras localidades brasileiras com
sujeitos com traço humano/animado preferencialmente plenos e sujeitos
inanimados majoritariamente nulos. Segundo as autoras, parece haver
duas forças distintas atuantes no curso da mudança linguística: uma
16

social, que retarda movimentos de mudança, e outra linguística, que
acompanha as inovações da gramática do português brasileiro.
No capítulo 10, Silvia Regina de Oliveira Cavalcante (UFRJ), Anna
Beatriz Cavalcante de Melo da Cruz (UFRJ) e Anna Lyssa do Nascimento Donato Machado (UFRJ) investigam o encaixamento da mudança na
ordem VS no PB, analisando a influência do estatuto informacional do
sujeito (novo x dado) e dos traços de contraste e exaustividade (foco
informacional x contrastivo). Com base em uma análise quantitativa de
dados oriundos de amostra de cartas pessoais escritas por brasileiros
nascidos entre os séculos XIX e XX, as autoras mostram que a mudança em direção a uma ordem VS restrita tem efeitos na codificação da
estrutura informacional da sentença. Além disso, fazem uma diferença
entre informação focal e estatuto informacional. As consequências da
mudança são no sentido de, no PB, sujeitos pós-verbais ainda carregarem o estatuto informacional de informação nova (mesmo com a diminuição de VS ao longo do tempo) e de que há uma especialização para
as construções de foco: VS codifica foco informacional, ao passo que
clivada codifica foco contrastivo, preferencialmente.

SUMÁRIO

No capítulo 11, Fernando Pimentel Henriques (CNB) promove um
estudo sintático, a partir de pressupostos teóricos do modelo de estudo
da mudança proposto por Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]) e da
Teoria de Princípios e Parâmetros (CHOMSKY, 1981), no qual trata das estratégias de alçamento com o verbo parecer implementadas no Português
Brasileiro e no Português Europeu, apontando a diferença entre eles no
que se refere ao preenchimento da posição de sujeito da oração matriz.
Violeta Virginia Rodrigues (UFRJ), no capítulo 12, propõe uma
nova tipologia para a articulação de orações, no âmbito do período
composto, considerando a existência de cinco processos distintos: subordinação, correlação, hipotaxe, justaposição e parataxe. Para tanto,
a autora conjuga os pressupostos teóricos da Gramática Tradicional
anteriores à Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) com as perspectivas gerativistas e funcionalistas sobre conexão de orações.
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No escopo dos estudos de interface, o trabalho de Sônia Cyrino
(UNICAMP), apresentado no capítulo 13, traz uma análise sintático-semântica, baseada no modelo cartográfico, na qual investiga a impossibilidade
de plurais de nomes nus em posição de sujeito pré-verbal nas línguas
românicas, a chamada ‘restrição do nome nu’ – Naked Noun Constraint
(NNC), tendo em vista as diferenças entre o juízo categórico e o tético.
Ainda no tocante aos estudos sintáticos, mas apresentando
uma proposta de aplicação para o ensino de Língua Portuguesa, Juliana Marins (UFRJ) e Humberto Soares da Silva (UFRJ), no capítulo 14,
revisitam a função sintática de sujeito e sua classificação cristalizada
no ensino tradicional, partindo da remodelagem proposta por Duarte
(2007), que estabelece categorias de sujeito baseadas na forma – nula
e plena – e na referência – definida, indeterminada e sem referência.
Quanto a esta última, os autores fazem uma reflexão sobre a possibilidade de inclusão da categoria sujeito pleno, o que demanda o refinamento da noção de referência estabelecida pela autora.
Mônica Tavares Orsini (UFRJ) e Mayara Nicolau de Paula
(UFMG), associando aspectos sintáticos e discursivos, investigam as
funções textuais do sintagma que ocupa a posição de tópico nas construções de topicalização e de deslocamento à esquerda produzidas
na escrita jornalística brasileira e uma possível associação dessas funções ao tipo de estratégia e/ou ao gênero textual.

SUMÁRIO

Andreia Quadrio (UFRJ/CAPES) e Maria Cecilia Mollica (UFRJ/
CNPq), no contexto dos estudos sintático-discursivos, investigam a relação verbal/visual nas figurinhas (stickers) de WhatsApp por falantes nativos do Português e do Inglês para, dentre outros objetivos, verificar em
que medida as diferenças paramétricas são ‘neutralizadas’ pelo signo
visual. As autoras concluem que os stickers não podem ser concebidos
como linguagem universal, já que sua decodificação depende da marcação dos parâmetros das gramáticas dos seus falantes nativos.
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Maria da Conceição de Paiva (UFRJ/CNPq), no capítulo final
dessa obra, discute, com base na interpretação de trabalhos sociovariacionistas acerca de fenômenos fonético-fonológicos, morfossintáticos e discursivos distintos, a interseção entre mudança linguística no
indivíduo e na comunidade. A autora defende que os estudos de painel
permitem depreender evidências robustas da flexibilidade dos padrões
de variação do indivíduo após o período crítico de aquisição da linguagem, apontando para uma complexa relação que não se restringe aos
padrões de mudança geracional e de gradação etária (LABOV, 1994).
Antes de concluir, resgatamos as palavras do poeta Ferreira Gullar, na epígrafe dessa apresentação, para dizer que, se Maria Eugênia
entrou na vida de todos aqueles que colaboraram para a construção
dessa obra ‘ao acaso, como mágica’, sua permanência ao longo de
tantos anos é fruto de uma escolha feita por quem reconhece nela um
exemplo a ser seguido. Afinal, ela própria afirmou, em seu memorial,
escrito para o Concurso de Titular do Setor de língua Portuguesa, realizado no ano de 2013,
acredito ter sabido aproveitar o acaso, reconhecer cada chance
de encontro, aproveitar cada oportunidade além de criar outras,
sempre com a paixão que tem tornado este um percurso sem
sofrimento. Pelo contrário, tenho sido premiada pelo acaso, que
agora já se confunde com o que é, de fato, o resultado de um
trabalho feito com entusiasmo e empenho, sempre com o apoio
de uma legião de veteranos e de novos colegas, na Faculdade
de Letras e fora dela.
SUMÁRIO

Desejamos a todos uma ótima leitura. Que esse livro seja para
todos tão inspirador quanto é a nossa homenageada!!
Juliana Marins
Mônica Orsini
Silvia Cavalcante
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Capítulo 1

1

Variação e mudança do rótico
em coda final: a região Sul
resiste (como pode?)
Carolina Serra (UFRJ)
Dinah Callou (UFRJ/CNPq)
Caio Korol (UFRJ)
Lucas Martins (UFRJ)

Carolina Serra (UFRJ)
Dinah Callou (UFRJ/CNPq)
Caio Korol (UFRJ)
Lucas Martins (UFRJ)

VARIAÇÃO
E MUDANÇA
DO RÓTICO
EM CODA FINAL:
a região Sul resiste (como pode?)
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.575.20-55

PARA EUGÊNIA
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Embora cada um de nós tenha um tipo de contato
com a homenageada, um ponto nos une: o reconhecimento pela capacidade intelectual e trajetória
acadêmica, como professora, pesquisadora e gestora, que Eugênia tem trilhado, desde que chegou
à Faculdade de Letras há 26 anos. Esta justa homenagem vem coroar seu percurso no Departamento/
Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas.
Carolina Serra
Dinah Callou
Caio Korol
Lucas Martins
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RESUMO
Este estudo pretende analisar o fenômeno variável do cancelamento dos
róticos, em coda silábica final (amaR ~ amaØ, amoR ~ amoØ), com base
em dados do corpus do Projeto ALiB, entrevistas inftormais (fala semiespontânea), estratificadas por idade (18-30 anos e 50-65 anos) e sexo (homens e
mulheres), com falantes de ensino fundamental, nas cidades de Blumenau
(SC), Itajaí (SC), São Miguel do Iguaçu (PR) e Barracão (PR), cidades do
interior do Sul do Brasil em que o cancelamento não se encontra em estágio
tão avançado (CVC  CVφ). Com o aporte metodológico da sociolinguística
laboviana, discutimos o papel de variáveis linguísticas e sociais na aplicação do processo de cancelamento e posteriorização da consoante. A análise variacionista dos dados (com Goldvarb X)confirma que classe gramatical
(verbos/não-verbos), dimensão do vocábulo (apagamento menos frequente
em monossílabos) e contexto subsequente (consonante/pausa) devem ser
considerados na observação do fenômeno. Os resultados revelam que o
cancelamento avança em Blumenau e em Itajaí, em verbos e não-verbos,
apresentando índices superiores ao da capital catarinense, localidades em
que há competição entre fricativas e tepe. Em São Miguel do Iguaçu e Barracão, onde prevalecem a aproximante retroflexa e o tepe, os percentuais de
cancelamento são mais baixos em não-verbos. As cidades do interior apresentam percentuais mais altos que a capital paranaense, Curitiba. No interior,
de forma geral, a regra é semicategórica entre os verbos, e, nos não-verbos,
ao que tudo indica, é condicionada pelo contexto subsequente de consoante pela maior dimensão do vocábulo, pela vogal do núcleo e pela fronteira
prosódica em que se encontra a coda. Os homens e os jovens estão à frente
do processo. Os aspectos referentes à influência da frequência lexical, à
formação sociohistórica das localidades e ao contato linguístico sobre a implementação da regra são apenas referidos e farão parte da agenda futura.
PALAVRAS-CHAVE: Róticos em coda final; Interior do Sul; Projeto AliB; Variação
e mudança sonora.
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ABSTRACT
This study aims to analyze variable R-deletion process in final coda (amaR ~
amaØ, amoR ~ amoØ), based on samples from the corpus of the Linguistic
Atlas of Brazil (ALiB), informal interviews (`semi-spontaneous` speech), stratified by age (18-30 and 50-65 years old), sex (men and women), in the cities
of Blumenau (SC), Itajaí (SC), São Miguel do Iguaçu (PR) and Barracão (PR),
all in countryside Southern Brazil, region where coda R-deletion is not always
categorical (CVC  CVφ). Making use of sociolinguistic methodology, our goal
is to discuss the role of linguistic and social conditioning factors in the application of R-deletion and R-backing processes. Variationist analysis of our data,
making use of Goldvarb X, confirmed once more that grammatical class (verbs/
non-verbs) word size (deletion is blocked in single-syllable words) and subsequent context (consonant/pause) cannot be disregarded on the actuation of
the process. The results reveal that R-deletion is more advanced in Blumenau,
both in verbs and non-verbs, presenting, in Itajaí, higher percentual than those
of the main city (State capital) of Santa Catarina, communities in which there
is a competition between fricatives and tap (point and mood of articulation). In
São Miguel do Iguaçu and Barracão, where retroflex aproximant and tap prevail,
R-deletion frequency is much lower in non-verbs. The countryside cities present
higher frequency of the process than the State capital, Curitiba. In general, our
hypotheses are confirmed and R-deletion process is almost categorical in verbs
but not in non-verbs and seems to be conditioned by subsequent context, word
size, nuclear vowel, subsequent consonant and even by prosodic boundary of
syllable coda. Male and younger speakers are leading the process. Frequency
of the word, sociohistorical backgrounds and language contact are only referred
and will be focus of our attention in future studies.
KEYWORDS: Rhotics in final coda; Countryside South communities; ALiB Project;
Variation and sound change.
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Nos dialettie também em muitas variedades regionais do
italiano faladas2 contemporaneamente em centros urbanos
como Roma, mas também em outras regiões do centro e
do sul, se escuta, com frequência que faz notar, indistintamente entre jovens e anciãos, as seguintes pronúncias:
“Domani vado a magnà/mangià gli gnocchi.”; “Vado a fà
un giro.”; “Devi buttà la pasta.”; “fammi vedé!”; “Non sto a
capì niente”; “Vado a dormì a casa mia”. É o que se chama
de “infinito troncato” ilustrado pelos verbos magiare, fare,
buttare, vedere, capire, dormire. Che meraviglia!

PRIMEIRAS PALAVRAS
Eugênia ingressou na UFRJ no ano de 1994; o ponto sorteado de sua prova didática foi “Fonética e Fonologia do português” e
a primeira disciplina ministrada na Graduação da Faculdade de Letras – segundo ela, com muito orgulho e auxiliada pela colega Silvia
Brandão – foi exatamente sobre o sistema fonológico da nossa língua.
Relembramos esses fatos para mostrar que o destino a ligou, ainda
que de forma indireta, a essa área. Homenageá-la – uma sintaticista
paramétrica, se podemos dizer assim – com um artigo sobre um fenômeno de variação e mudança, no âmbito fonético-fonológico, equivale
a fechar um ciclo. Lá se vão 26 anos!

SUMÁRIO

A escolha recaiu, não por acaso, sobre um tema a que vimos nos
dedicando há muito tempo: os róticos em língua portuguesa. O estudo
dos róticos representa um filão inesgotável, a julgar pelos inúmeros trabalhos existentes, em várias línguas, não só no que diz respeito a fenômenos de variação e mudança, em geral, mas também, em particular,

2

Gostaríamos de agradecer a Marco Barone, Gian Luigi de Rosa, Michela Graziosi e Luca
Fazzini por nos fornecer o que há de mais genuíno para a pesquisa linguística: a intuição do
falante. No caso de Marco Barone, também a expertise do fonólogo-prosodista pescarese.
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à formalização dos processos de posteriorização e apagamento do
segmento fônico, em coda silábica, e a questões suprassegmentais.
Voltemos ao passado. Em latim, em posição intervocálica, um
r simples se opunha a um rr geminado (r + r) -o de fero “terrível, de
que se deve ter medo”, ao lado de ferro “ferro, elemento químico”- e
a diferença residia na duração da consoante(oposição quantitativa),
embora a articulação fosse praticamente idêntica. A oposição se manteve em português, em espanhol, em francês, durante algum tempo,
e não parece haver dúvida sobre o caráter apical do rótico, segundo o
testemunho das línguas românicas, em geral. O processo fonético que
determinou a substituição das vibrações apicais por vibrações uvulares (e/ou velares) afetou, em geral, a chamada vibrante forte, mas, em
francês, se estendeu à simples e acabou por eliminar a distinção entre
as duas. Hoje, é possível afirmar que a oposição “R”/RR” não reside
mais na quantidade de vibrações, mas sim na qualidade da consoante.

SUMÁRIO

A questão de, em geral, dois processos estarem relacionados à
variabilidade dos róticos, entre as línguas do mundo, tem sido amplamente discutida: primeiro, o de posteriorização, que parece constituir
um universal linguístico e remontar, em português, a fins do século
XIX; e, segundo, o de apagamento, menos frequente e mais antigo, no
português do Brasil, quase categórico, atualmente, em alguns dialetos.
A variabilidade do chamado r forte, não só de ponto de articulação
(+anterior  -anterior), mas também de modo (vibrante  fricativa),
parece apresentar uma distribuição regional, opondo, nitidamente, a
região Sudeste ao Nordeste do país.
Outras hipóteses já testadas dizem respeito ao fato de que o processo de apagamento do rótico (i) é gradiente, apresenta restrições de
natureza morfológica, atingindo primeiro a coda final de verbos e depois
a dos demais vocábulos; só depois, a coda medial (ceRveja ~ ceØveja);
(ii) teve início em falantes de escolaridade mais baixa e (iii) corre paralelo
às mudanças na articulação da consoante. Além disso, os estudos so-
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bre a história social das comunidades, embora ainda incipientes, já nos
permite estabelecer algumas correlações entre o fenômeno linguístico
em estudo e alguns indicadores sociais, corroborando uma teoria da
mudança que leva em conta a forma como a estrutura linguística heterogênea pode ser afetada por condicionamentos estruturais e sociais.
Assim, este artigo apresenta, na sequência, uma seção dedicada ao enquadramento da pesquisa no cenário das investigações
empreendidas pelo Projeto ALiB, passa pela seção que descreve o
aporte teórico, as amostras utilizadas e a metodologia, chega à seção
destinada à apresentação e discussão dos resultados obtidos e, ao
final, abre espaço para perguntas, propostas e desafios futuros que
nortearão a continuidade da pesquisa.

A PROPOSTA NO QUADRO
GERAL DO PROJETO ALiB

SUMÁRIO

Este estudo, desenvolvido no âmbito do Projeto Atlas Linguístico
do Brasil (ALiB –CARDOSO, 2003; CARDOSO et al., 2014), representa
um passo na empreitada mais ampla de descrever e analisar fenômenos linguísticos em 225 localidades do interior, expandindo o que se
tem feito para 25 capitais brasileiras. Damos, portanto, um contributo
para o conhecimento das normas recobertas pelo rótulo “português do
Brasil”, com resultados referentes a quatro cidades da região Sul (Blumenau e Itajaí, em Santa Catarina; São Miguel do Iguaçu e Barracão,
no Paraná), analisados na perspectiva sociolinguística e geolinguística
(dialectologia urbana e também rural, mais interiorana).
De forma sistemática, os estudos sociolinguísticos que focalizam a realização dos róticos na fala semiespontânea vêm sendo desenvolvidos desde a década de 1970do século XX, revelando, para o
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contexto de coda silábica final, um processo de mudança em curso,
no sentido do enfraquecimento/posteriorização/cancelamento total do
segmento, que atinge primeiramente os falares que possuem como
norma de pronúncia as variantes de traço [-ant], como se pode vislumbrar, já no início do século XXI, nas Cartas F04 C3 e C4 e nas Cartas
F04 C1 e C2 do ALiB (CARDOSO et al., 2014).
Considerando em separado verbos e nomes, as Figuras 1 e 23
mostram como a pronúncia dos róticos permite traçar uma isoglossa
que demarca as regiões brasileiras: enquanto no Norte, Nordeste e em
parte do Sudeste e Centro-Oeste predominam as realizações fricativas
(posteriores), em vermelho e amarelo, no restante do país, as realizações vibrantes (anteriores), em azul e verde, são mais frequentes.
Figuras 1 e 2 - Distribuição das realizações do rótico
em coda externa em nomes em verbos.

SUMÁRIO

3

Na legenda das Figuras, temos a seguinte relação entre cores e realização do rótico:
Vermelho: fricativa glotal, Amarelo: fricativa velar, Azul escuro: vibrante retroflexa e Verde escuro: tepe.
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(Fonte: Cardoso et al., 2014).

SUMÁRIO

Relativamente ao avanço do cancelamento do R em coda externa, se justifica mais ainda a observação do fenômeno por classes
morfológicas. Nos nomes (Figura 3), o processo avança pelo Nordeste, já que, em todas as nove capitais, os percentuais de cancelamento (em amarelo) são bastante superiores aos de presença do
segmento (em vermelho), o que também acontece na capital do Acre,
Rio Branco, na região Norte. Na região em que predomina a variante
mais posteriorizada, nomeadamente a fricativa glotal, como vimos
nas Figuras 1 e 2, o apagamento do rótico é também mais frequente
entre os verbos, varia regionalmente e o percentual é sempre superior
ao de manutenção (Figura 4), evidenciando que classe morfológica é
um fator estrutural que está relacionado à difusão da mudança.
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Figuras 3 e 4 - Distribuição do cancelamento do rótico
em coda externa em nomes e em verbos .

SUMÁRIO

(Fonte: Cardoso et al., 2014).
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APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO
E CORPUS
Neste estudo, com base em 16 amostras de fala semiespontânea (entrevistas gravadas no final do século XX e início dos anos 2000),
constitutivas do corpus do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), são
observados quatro pontos do Sul do país (Blumenau-SC, Itajaí-SC, São
Miguel do Iguaçu-PR e Barracão-PR), como já referido anteriormente,
a partir dos fundamentos da Teoria da Variação e Mudança (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968; LABOV, 1972, 1994, 2001, 2003, 2010).
O tratamento estatístico dos dados é feito com o auxílio do pacote de
programas GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005).
O trabalho segue os passos metodológicos da pesquisa sociolinguística, à luz das hipóteses que subjazem à seleção das variáveis
que condicionariam o apagamento ou a manutenção do segmento em
coda silábica final (deixaR ~ deixaØ, mulheR ~ mulheØ).Em função
de haver índices diferenciados de cancelamento a depender da classe morfológica dos vocábulos, foram realizadas rodadas estatísticas
distintas para verbos e não-verbos4, em cada cidade, separadamente.
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Como já referido, na literatura sobre o tema, a explicação para os
índices maiores de cancelamento do rótico em final de verbos se deve
ao fato de o infinitivo e o futuro do subjuntivo (dizerR, disseR) apresentarem como marca morfológica o rótico e ainda, de forma redundante,
o acento lexical na mesma sílaba final que contém o R em coda. Das
duas marcas, é a marca prosódica que sempre se mantém, o que
4

Devido ao fato de não se ter mostrado produtiva, em etapas anteriores da pesquisa, a
checagem de cada categoria morfológica não-verbal separadamente, fazemos apenas a
oposição binária aqui apresentada. O mesmo aconteceu em relação ao número de sílabas
dos vocábulos e, assim, decidimos por contrastar apenas monossílabos e polissílabos.
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preserva a pauta acentual do vocábulo e, consequentemente, deixa o
contexto de final de sílaba disponível, tanto para a maior variabilidade
articulatória do segmento, quanto para o seu total cancelamento, nesse contexto de coda (posição silábica fraca).O mesmo não acontece
entre os vocábulos não verbais, já que neles o rótico não porta informação morfológica, se considerado isoladamente (amoR, melhoR,
devagaR), sendo um elemento constitutivo da raíz da palavra. Tentativas de formalização do processo são encontradas em Callou; Leite;
Moraes (1998) e Schwindt; Chaves (2019), entre outros, levantando a
discussão sobre de que maneira o fenômeno atingiria os não-verbos.
As variáveis, testadas em estudos anteriores, dizem respeito
à dimensão do vocábulo em número de sílabas (ser, fazer, flor, lugar,
amortecedor), ao contexto subsequente ao rótico (pausa ou consoante5), à consoante subsequente (cada uma daquelas que podem constituir onset silábico, na palavra que segue, “é pra fazer fumo”), à vogal
que antecede o rótico (cada uma das vogais) e à fronteira prosódica
(sintagma entoacional – IP, sintagma fonológico – PhP e palavra prosódica – Pw – cf. exemplos 7 a 9, na seção dos resultados). As variáveis
sociais distinguem os falantes por sexo e faixa etária.
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As hipóteses que estão por trás da seleção das variáveis dizem
respeito à questão de (i) o apagamento ser mais frequente em vocábulos polissílabos, pela menor saliência fônica relativamente aos de
uma sílaba; (ii) uma consoante subsequente propiciar mais a queda
do segmento do que a pausa, por razões prosódicas relacionadas à
fronteira de frase; (iii) consoantes e vogais contíguas de articulação
aproximada à dos róticos favorecerem o cancelamento e (iv) a perda
ser mais frequente nas fronteiras mais baixas da árvore prosódica dos
5

Os contextos de vogal subsequente foram retirados da análise por serem alvo para a realização do segmento em onset da sílaba da palavra seguinte, constituindo um outro processo
variável: a ressilabificação do rótico (cf. SERRA; ALVES, 2019; ALVES; SERRA, neste volume).
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constituintes (Pw e PhP) relativamente à fronteira mais alta de IP, que
está associada aos movimentos melódicos principais das frases (acentos tonais nucleares) e à presença da pausa, que inibiriam o processo.

OBSERVANDO OS RESULTADOS
Nosso objetivo aqui é o de capturar o avanço do processo de
mudança (LABOV, 1994, 2003) que leva ao apagamento total do rótico
na posição de coda silábica final (regra categórica (100%), semicategórica (95- 99%) e variável (5-95%)), observando ainda se essa perda
segmental é antecedida por etapas regulares de posteriorização da
articulação, como tem sido detectado.
Sempre distinguindo a análise dos verbos da dos não-verbos,
os resultados percentuais gerais relativos às cidades catarinenses estão dispostos nos Gráfico 1 e 2.
Gráficos 1 e 2 - Distribuição percentual de apagamento/
manutenção do R em verbos e não-verbos, em Blumenau (SC).
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Como fica evidente, na cidade de Blumenau, o apagamento é
semicategórico em verbos e também muito frequente em não-verbos.
Na capital Florianópolis, levando em conta os índices na fala apenas
de indivíduos com o mesmo grau de instrução (ensino fundamental)
dos da presente amostra, Santana (2017) e Oliveira; Santana; Xavier;
Serra (2018) registram 97% de apagamento, em verbos, e 55%, em
não-verbos, resultado muito semelhante ao de Blumenau, portanto.
Quando o rótico se mantém, entre os verbos, é como uma fricativa (80%) ou um tepe (20%). Entre os não-verbos, ocorre de preferência,
o tepe (50%) seguido da fricativa (33.3%), da vibrante múltipla (11.1%)
e da aproximante retroflexa (5.6%).
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No estudo de Santana (2017), sobre a capital catarinense, sem
distinguir o nível de escolaridade (ensino fundamental ou nível superior), as ocorrências (112/2058) de realização em verbos se distribuem
por fricativa, 52% (42% de velar e 10% de glotal), e tepe, 48%. Seus
resultados também revelam, em não-verbos, percentual mais alto da
fricativa velar (69%) e da fricativa glotal (19%) relativamente ao de tepe
(12%), do total de realizações (279/473). O cancelamento na capital
Florianópolis é de 41%, no geral, e de 55%, na fala dos menos escolarizados, percentual menor que o da cidade de Blumenau, nos dados de menos escolarizados: 69%. Se, por um lado, o processo de
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cancelamento está mais avançado em Blumenau que na capital; por
outro, a cidade, a 147km de distância de Florianópolis, se mostra mais
conservadora, no que diz respeito às variantes registradas: vibrantes
[+ant], tepe, múltipla e retroflexa, entre os não-verbos, pelo menos,
nos poucos dados levantados.
Se focalizarmos apenas as raras realizações em verbos, é possível observar que, tanto em Florianópolis quanto em Blumenau, a
realização fricativa prevalece, o que nos leva a crer que a mudança
do ponto e do modo de articulação, nesses falares, seria uma etapa necessária ao processo que leva ao cancelamento do segmento.
Entre os não- verbos, o cenário é o mesmo para Florianópolis: predominam as fricativas e a regra de cancelamento está a meio termo.
Curiosamente, em Blumenau, no entanto, as vibrantes anteriores estão lado a lado com o cancelamento, não pressupondo, portanto,
etapas intermediárias. Esse quadro complexo constitui um desafio e
não nos permite concluir se a mudança se dá por etapas ou é abrupta
(CALLOU; LEITE; MORAES, 1998).
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Em Itajaí, a 97km de Florianópolis, o panorama é bastante similar ao da capital: apagamento praticamente categórico na classe
dos verbos e em torno dos 50%, nos não-verbos (cf. Gráficos 3 e 4).
Em termos de realização do rótico, entretanto, Itajaí vai apresentar
uma outra distribuição: enquanto em Florianópolis ainda há um percentual significativo de tepe (48%), em verbos, e um residual, em
não-verbos (12%), naquela cidade, a realização fricativa, variante
mais inovadora no percurso da mudança, é categórica em todas as
classes gramaticais.
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Gráficos 3 e 4 - Distribuição percentual de apagamento/
manutenção do R em verbos e não-verbos, em Itajaí (SC).
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Os índices altos de cancelamento registrados nas cidades catarinenses contrastam, em certa medida, com os resultados das cidades
paranaenses aqui investigadas e ainda com os resultados da capital,
Curitiba. O quadro na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é
semelhante, como teremos a oportunidade de comentar na parte final
desta seção, a fim de traçar um percurso da mudança sonora envolvendo os róticos em coda final na região Sul do Brasil, com base em
estudos sociolinguísticos que vêm sendo feitos sobre esses falares.
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Esse contraste, relativo, é mais saliente em não-verbos, já que,
em verbos, os percentuais de cancelamento, em São Miguel do Iguaçu
e Barracão, são igualmente altos (Gráficos 5 e 7). Entre os não-verbos
(Gráficos 6 e 8), no entanto, a situação é inversa: os índices de apagamento ainda são baixos (15% e 8%), nessas cidades do interior do
Paraná, distantes cerca de 500km da capital, Curitiba.
Nossos resultados para a classe dos verbos convergem com
os de Santana (2017), para Curitiba: 87% de cancelamento, 84% na
fala de mais escolarizados e 90% na de menos escolarizados.
Gráficos 5 e 6 - Distribuição percentual de apagamento/manutenção
do R em verbos e não-verbos, em São Miguel do Iguaçu (PR).
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Gráficos 7 e 8 - Distribuição percentual de apagamento/
manutenção do R em verbos e não-verbos, em Barracão (PR).
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Em verbos, o apagamento predomina, nas três cidades, e a manutenção do rótico, embora rara, apresenta percentuais semelhantes
na sua atualização (Tabela 1). Em não-verbos (Tabela 2), classe em
que, ao contrário, o rótico se mantém, preferencialmente (95%), há
uma distribuição diversa na capital e no interior.
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Tabela 1 - Variantes do rótico em Curitiba, São
Miguel do Iguaçu e Barracão – verbos.
Tepe

Aproximante
retroflexa

Vibrante
Múltipla

Fricativa
velar

Fricativa
glotal

Curitiba6

75%

13%

3%

1%

8%

São Miguel
do Iguaçu

44%

56%

--

--

--

Barracão

81%

19%

--

--

--

Tabela 2 - Variantes do rótico em Curitiba, São Miguel
do Iguaçu e Barracão – não-verbos.
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Ttepe

Aproximante
retroflexa

Vibrante
Múltipla

Fricativa
Velar

Fricativa
glotal

Curitiba7

9%

33%

14%

--

4%

São Miguel
do Iguaçu

2%

78%

--

--

--

Barracão

6%

33%

--

1%

--

Esses resultados confirmam pesquisas anteriores, no sentido
de que revelam, também para o interior, que a região Sul (i) se mostra
ainda conservadora em termos da pronúncia do rótico que implementa
em contexto de coda final; (ii) se encontra em um estágio de mudança gradiente, relativamente a outras regiões do país (CALLOU; LEITE;
MORAES, 1996; SERRA; CALLOU, 2013; CALLOU; SERRA; CUNHA,
2015; entre outros), já que a regra de apagamento, sendo sensível à
classe morfológica, é semicategórica em verbos, mas não em não-verbos, como temos visto, e (iii) que as fricativas ocorrem frequentemente
na fala dos catarinenses aqui investigados, bem como as aproximantes retroflexas, na fala dos paranaenses, principalmente do interior.
A partir das rodadas de estatística inferencial, podemos fazer algumas considerações sobre as variáveis que seriam favorecedoras do
6

Dados de Santana (2017).

7

Dados de Santana (2017).
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processo de cancelamento, em cada cidade analisada. Em Blumenau,
em verbos, o input de .98 (regra praticamente categórica de cancelamento) já demonstra que o processo não é mais sensível a qualquer
condicionamento (favorecedor ou inibidor), não havendo contextos
de resistência. Em não-verbos, o input geralde aplicação da regra é
de .69e o cancelamento do rótico parece depender de estar seguido
de consoante (.90), e não de pausa, em vocábulos polissílabos (.63),
como no exemplo 1, a seguir. À primeira vista, os homens lideram a
mudança (.85) e as mulheres interioranas a retardam, como tem evidenciado a dialetologia rural. Mais uma vez, confirma-se o papel relevante da variável saliência, sendo os vocábulos monossilábicos (doR,
baR) aqueles que inibem o processo de cancelamento.
(1) “[...] nenhum luga[Ø] pra sair?” (Blu – Inf. 1; cons.; masc.; +
de uma sílaba)
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Em Itajaí, o input para os verbos (.99) confirma a regra categórica,
embora o tipo de consoante tenha sido apontado, ora como inibidor [p],
ora como favorecedor [d] do processo(exemplos 2 e 3). Com as demais
consoantes, a regra de apagamento é categórica. A ampliação do número de dados poderia elucidar a importância dessa variável, no sentido
de podermos explorar melhor o papel das semelhanças/dessemelhanças articulatórias entre sons contíguos e, ainda, o papel da frequência
lexical no fenômeno em tela. Essas questões estão no nosso horizonte
de observação, visto que as amostras que utilizamos fazem parte dos
questionários do ALiB e, neles, é comum a repetição e retomada de
tópicos, e com isso também do vocabulário, ao longo das entrevistas.
(2) “A Dilma vai se/R/ presidente do Brasil.” (Ita– Inf. 1; /p/)
(3) “Posso fala[Ø] do meu marido?” (Ita – Inf. 2; /d/)
Nos não-verbos, o input de aplicação da regra foi de .52e as variáveis relevantes apontadas têm a ver com o contexto subsequente de
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consoantes (.75), a fronteira prosódica de sintagma entoacional (.63),
o tipo de vogal (/a/ (.64) e /ɔ/ (.60)) do núcleo silábico (exemplo 4) e
com a fala dos jovens (.64).
(4) “Seu serviço vai ser prestado melho/R/.” (Ita – Inf. 1; fx 1; IP)
A seleção das variáveis consoante subsequente ao rótico e fala
dos indivíduos mais jovens não é surpreendente, uma vez que, em
muitos processos de mudança, o jovem é apontado como responsável
pela implementação de formas linguísticas inovadoras. O papel das
vogais e o da fronteira prosódica, entretanto, merecem um comentário.
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No que refere às vogais do núcleo, nos parece que está em jogo,
mais do que semelhanças articulatórias com o rótico que favoreceriam
sua lenição, a questão da frequência de alguns itens lexicais, como já assinalamos. Nessa amostra, como em quase todas as outras, há sempre
repetição dos mesmos vocábulos com R final. Em não-verbos, por exemplo, as palavras melh[ɔ]r e mai[ɔ]r (exemplos 5 e 6), ocorrem 11 e 7 vezes
respectivamente, do total de 24 dados com a vogal /ɔ/; dos 16 dados
com a vogal /a/, 5 são da palavra lug[a]r e, em todas as ocorrências deste
vocábulo, o apagamento se aplicou. Essas palavras não só parecem ser
muito frequentes no léxico do português do Brasil (confirmado em MARQUES, 1997, com dados do Projeto NURC) como o são nas amostras
do projeto ALiB, pelas características do seu questionário, um deles dedicado à checagem de fenômenos morfossintáticos específicos e, outro,
a questões semântico-lexicais de onde advêm justamente as ocorrências
aqui comentadas. Antes ou depois de dar a resposta ao questionamento
do entrevistador, resposta frequentemente monovocabular, o/a entrevistado/a, não raro, tece comentários sobre a pergunta, desenvolve aquele
tópico e é dessa conversa mais informal, em contextos maiores de produção de fala, que coletamos os dados (nunca de uma resposta monovocabular a uma questão específica feita pelo entrevistador.
(5) “Melho[Ø] que a comida da minha sogra.” (Ita – Inf 1)
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(6) “Pio[Ø] que a da minha mãe.” (Ita – Inf 1)
Um próximo passo da pesquisa prevê a exploração dos efeitos da frequência lexical na mudança linguística, na linha do que vem
sendo feito em estudos sociolinguísticos e em outras abordagens baseadas no uso.
Para fechar temporariamente a análise das cidades catarinenses, dispensamos algum espaço à discussão dos resultados surpreendentes, até certo ponto, relativos à seleção da fronteira prosódica. Essa
discussão é importante na medida em que é entre os não-verbos que
ainda existe um percentual relativamente alto de manutenção do rótico,
o que talvez permita capturar os condicionamentos, no momento de
“virada” dos índices de aplicação da regra variável.
Como temos argumentado, o favorecimento do processo de
apagamento do rótico diante de consoante vai ao encontro da nossa
hipótese de ser a pausa um contexto de retenção do segmento em
coda, por representar uma pista prosódica associada à fronteira de
sintagma entoacional, locus também da ocorrência do acento tonal
nuclear da frase (SERRA; CALLOU, 2015).
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É certo que a pausa apresentou, tanto em termos percentuais
absolutos quanto relativos, efeito de desfavorecimento da perda do R
(36.6%, PR .25), mas, no grupo de fatores fronteira prosódica, é justamente a fronteira prosódica de IP a que mais favorece o cancelamento, contraditoriamente (exemplos 7, 8 e 9). Duas questões devem ser
ressaltadas: primeiro, a distribuição um tanto irregular de percentual
e de peso relativo dos fatores que compõem essa variável, uma vez
que, primeiro, os percentuais são muito próximos de cancelamento em
IP e PhP (44% e 56%, respectivamente) e, em termos relativos, é em
IP que há maior favorecimento da queda (.63 e .25, respectivamente);
enquanto na fronteira de palavra prosódica (Pw) não há qualquer surpresa, 100% de cancelamento nesse ambiente mais interno de frase;
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segundo, o fato de, nem sempre, a fronteira de IP ser acompanhada
por pausa, de modo que pausa e fronteira de IP podem não significar
a mesma coisa, ao que tudo indica.
(7) “O Joares também é soldado[Ø]]Pw mecânico.” (Ita – Inf 4)
(8) “É interrupto/R/]PhP de luz.” (Ita – Inf 1)
(9) “O da Record, o... domingo espetacula[Ø]]IP.” (Ita – Inf 2)
Uma etapa futura do trabalho prevê a observação mais detida
dessas fronteiras de IP, a fim saber se elas estão sendo de fato realizadas na produção e, assim, bloqueariam mais a aplicação de processos
de perda segmental, como a queda do rótico em coda, e também se
essas pausas acompanham, de fato, uma fronteira de IP (em frases
assertivas, continuativas, suspensivas) ou se elas estão relacionadas a
hesitações ou outros fenômenos de disfluência (SERRA, 2009, 2016). A
resposta a essas e outras questões fazem parte da agenda de trabalho
de nosso grupo de pesquisa.
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No que tange à descrição e análise das cidades do Estado do Paraná, os resultados das rodadas estatísticas realizadas para a cidade de
São Miguel do Iguaçu indicam, num primeiro momento, que, em verbos
(input .95), somente a variável vogal do núcleo foi selecionada, com uma
tendência forte de os verbos com vogal temática em /e/ favorecerem a
aplicação da regra de cancelamento (PR .79). Dos 116 dados de verbos
com essa vogal (115 com cancelamento do rótico), 24 são do verbo “dizer”, 17 do verbo “ser”, 16 de “ter”, 13 de “fazer”, 9 de “responder”, 7 de
“comer” e 6 o verbo “ver”, ou seja, há verbos que se repetem na amostra
(exemplos 10 a 12). Outros 17 verbos com /e/ registrados na amostra
(três ou menos ocorrências) sofrem igualmente o cancelamento.
(10) “Ah, assim... você quer dize[Ø], tipo assim, chácara?”
(SMI – Inf 2)
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(11) “Apesar de se[Ø] trabalho, eu gosto muito da planta de
fumo.” (SMI – Inf 3)
(12) “O trabalho é... faze[Ø] comida de casa.” (SMI – Inf 4)
Entre os não-verbos, o input de aplicação da regra é baixo(.15),
e, na primeira rodada, somente a vogal do núcleo foi apontada como
um fator relevante. Cotejando os resultados (Tabelas 3 e 4), a seguir,
podemos supor que, mesmo entre os vocábulos que se repetem, pode
haver uma preferência de aplicação da regra de cancelamento em vocábulos com vogais finais que possuem similaridades articulatórias (de
zona de articulação) com as variantes de róticos produzidas nessa
cidade paranaense. Com uma quantidade menor de dados (117), em
não-verbos, relativamente à categoria dos verbos (362), foi possível fazer uma observação em zoom e analisar mais detidamente o comportamento de cada vogal e sua distribuição nos vocábulos da amostra. O
primeiro reparo a ser feito, no entanto, é o de que essa distribuição não
é equilibrada, comum em amostras de fala mais espontânea.
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O percentual das vogais que constituem os 117 dados de não-verbos, por ordem decrescente de ocorrências, é o seguinte:/o/ 40.2%,
/a/ 23.1%, /ɔ/ 17.1%, /ɛ/ 15.4%, /e/ 3.4%, /u/ 0.9%. O percentual e peso
relativo para o cancelamento de cada uma delas constam da Tabela 3.
Como se pode ver, o número de ocorrências (maior ou menor) de um
tipo de vogal na amostra não tem relação direta com o percentual de
apagamento (maior ou menor) do rótico, mas a frequência dos mesmos itens lexicais pode ter tido um papel importante na seleção dessa
variável. Isso nos leva a pensar que, entre os não-verbos, o apagamento esteja relacionado, de preferência, ao item lexical e não represente
uma regra variável prototípica, pelo menos, por enquanto.
Em uma segunda rodada estatística, em que retiramos a variável vogal, nenhum grupo de fatores foi selecionado, o que nos impele
ainda de tentar explicar esses poucos dados (18/117, 15,4%) que licenciam o cancelamento.
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Tabela 3 - Distribuição (percentual e em peso relativo) do
apagamento do rótico em coda final relativamente ao tipo
de vogal núcleo – São Miguel do Iguaçu (PR).
Vogal núcleo

Oco/total

%

P.R.

/ɛ/

8/18

44.4%

.88

/e/

¼

25%

.75

/a/

5/27

18.5%

.67

/ɔ/

1/20

5%

.32

/o/

2/47

4.3%

.28

/u/

1/1

100%

--

Total

18/117(15,4%)

--

--

Tabela 4 - Lista dos 117 itens lexicais (não-verbos) coletados nas
entrevistas de São Miguel do Iguaçu (PR).
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VOCÁBULO

FREQ.

VOCÁBULO

REQ.

VOCÁBULO

FREQ.

Açúcar

10x

Escolar

1x

Mulher

3x

O amanhecer

1x

O escurecer

1x

Pagador

1x

Apesar

2x

O falar

1x

Professor

1x

Ar

1x

Favor

3x

Promotor

5x

Bar

2x

Fêmur

1x

Qualquer

2x

Beija-flor

5x

Flor

6x

Redor

1x

Calor

2x

Interruptor

2x

Senhor

3x

Coador

3x

Isopor

1x

Superior

2x

Colher

3x

Liquidificador

2x

Televisor

1x

Comprador

1x

Lugar

10x

Trator

1x

Cor

1x

Maior

6x

Valor

1x

Diretor

1x

Matador

1x

Zíper

2x

Dor

2x

Melhor

11x

Doutor

2x

Menor

2x

Na cidade paranaense de Barracão, entre os verbos, o input
em favor do apagamento foi de .90 e o que parece favorecer a queda
do rótico são os vocábulos polissílabos (94,5%, PR .60), entre falantes
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mais jovens (97%, PR .74) e do sexo masculino (95%, .64). Nos não-verbos, a mudança é incipiente (LABOV, 1994), confirmado pelo input
baixo (.08), não havendo seleção de qualquer variável significativa para
a aplicação da regra.
Para finalizar, fazemos uma comparação de nossos resultados
com os de alguns estudos que descrevem a distribuição do cancelamento dos róticos nas capitais da região Sul (Gráfico 9). Os resultados gerais8 apontam para um comportamento mais inovador em Florianópolis (FLO-SC) e, mais ainda, em Itajaí (ITA-SC) e em Blumenau
(BLU-SC), relativamente a Curitiba (CTBA-PR)e Porto Alegre (POA-RS).
Nas cidades do interior do Paraná, São Miguel do Iguaçu (SMI-PR) e
Barracão (BAR-PR), o cancelamento vai ganhando força.
Gráfico 9 - Contínuo de variação da regra de cancelamento
dos róticos em coda final em algumas cidades da região
Sul do Brasil (dados do Projeto ALiB, anos 2000).

SUMÁRIO

8

Para as capitais, estão reunidos os dados de falantes com ensino fundamental (completo
ou incompleto) e com ensino superior. Somente em algumas rodadas estatísticas essa
variável foi selecionada como favorecedora do cancelamento (cf. SANTANA, 2017; OLIVEIRA; SANTANA; XAVIER; SERRA, 2018). Os falantes desta pesquisa possuem todos
somente o ensino fundamental, já que para os pontos do interior do país o Projeto ALiB
não conta com informantes com ensino superior (cf. CARDOSO et al., 2014, v. 1).
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Através da análise desses percentuais do Gráfico 9, bem como
das Figuras 3 e 4, que exibem a distribuição do cancelamento do rótico em coda externa em 25 capitais brasileiras, é possível fazer considerações sobre a questão da variação e mudança. Ao observarmos
fenômenos em uma dada língua, há que determinar, através da distribuição por faixas etárias, se estamos diante de uma variação estável
ou de mudança em curso. No caso das amostras de fala do Projeto
ALiB, há uma dificuldade para uma análise rigorosa do percurso das
mudanças, em função de os dados se distribuírem apenas por duas
faixas etárias (18 a 30 anos e 50 a 65 anos), com um intervalo entre
elas, não permitindo observar, desse modo, a curva da mudança.
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Levando em conta os resultados de muitos trabalhos de orientação sociolinguística, que trabalham com três faixas etárias e a difusão do
processo em muitos falares brasileiros, em verbos e não-verbos, parece
que os falares da região Sul, ainda que resistam à tendência mais geral,
apresentam pistas para um quadro de mudança em progresso. Esse
processo caminha no sentido da generalização do uso mais inovador,
o cancelamento, nos jovens, dentro da comunidade de fala, visto que
a regra já se apresenta, em verbos, praticamente categórica, e avança
em não-verbos. À exceção dos índices que destacamos em amarelo
na Tabela 5, todos os demais indicam que a mudança se implementa
primeiro e mais fortemente entre os mais jovens do sexo masculino. Em
alguns casos, a diferença percentual entre homens e mulheres, de um
lado, e entre a faixa etária 1 e a faixa etária 2, de outro, é flagrante. É fato
consabido que, nas cidades mais interioranas, o papel social da mulher
pouco escolarizada é restrito e o seu espectro de atuação, muitas vezes,
se restringe ao ambiente familiar e ao círculo de amizades de curto raio,
o que pudemos testemunhar ao escutar as entrevistas, principalmente
das mulheres mais velhas. A introdução progressiva de meios de comunicação de massa, a partir da década de 1950, e mais tarde o acesso
à internet e às redes sociais vão ter um impacto no comportamento do
indivíduo, do ponto de vista social e linguístico.
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Tabela 5 - Apagamento do rótico em coda final e as variáveis sociais sexo
e idade,em quatro cidades da região Sul do Brasil (dados do Projeto ALiB,
anos 2000) – H: homens, M: mulheres, F1: 1ª faixa etária e F2: 2ª faixa etária.
Blumenau (SC)
Verbos

Itajaí (SC)

Não-verbos

Verbos

Não-verbos

H: 100%

H: 85%

H: 100%

H: 53%

M: 97%

M: 56%

M: 98%

M: 50%

F1: 99%

F1: 75%

F1: 98%

F1: 64%

F2: 96%

F2: 61,5%

F2: 100%

F2: 35%

São Miguel do Iguaçu (PR)
Verbos

Não-verbos

Barracão (PR)
Verbos

Não-verbos

H: 93%

H: 18%

H: 95%

H: 11,5%

M: 98%

M: 11%

M: 86%

M: 6%

F1: 96%

F1: 20%

F1: 97%

F1: 13%

F2: 94%

F2: 11,5%

F2: 87%

F2: 6%

O Quadro 1 dá uma visão parcial dos resultados de alguns estudos que vêm sendo publicados desde a década de 90 do século XX,
com base em amostras de diferentes projetos de pesquisa e apresenta
a distribuição tanto do cancelamento quanto do tipo de realização do
rótico, em coda silábica final, sobretudo. É possível capturar o percurso da mudança na região Sul, recobrindo um interstício temporal
que vai da década de 70 do século XX à primeira década do século
XXI, sem esquecer que os informantes de cada amostra nem sempre
possuem o mesmo nível de escolaridade.
SUMÁRIO

Com esta apresentação esquemática da distribuição dos dados, o objetivo é chamar a atenção para os seguintes aspectos: (i) o
avanço do processo no decorrer do tempo, principalmente em verbos,
nas capitais do Sul; (ii) o comportamento das localidades interioranas
relativamente ao das capitais dos estados de que fazem parte e (iii) as
variantes do rótico produzidas nas diferentes localidades, levando em
conta a classe morfológica, sem esquecer que os informantes de cada
amostra não possuem o mesmo nível de escolaridade.
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Décadas

Pesquisa

Década de 70
do século XX

Quadro 1 - Avanço do processo de apagamento do R, em
cidades da região Sul, da década de 1970 até os anos 2000
(Adaptado e ampliado com base em OLIVEIRA, 2018).

Callou;Moraes
(1995),Callou;
Leite;Moraes (1996)

Década de 90 do século XX

Monaretto
(2002)

Silveira
(2010)

SUMÁRIO

Localidade e corpus

Apagamento

• PORTO
ALEGRE • 37% de apagamento
(RGS)
geral em coda final.
• Dados do NURC da • 49% de apagamento em
década de 70 (apeverbos e 14% em nomes.
nas falantes com
nível superior)

Variante
• predomínio
da vibrante
simples (tepe)

• Capitais da
região Sul
• Dados do VarSul:
gravados entre
1988 e 1996 (falantes mais e menos escolarizados)

• 40% de apagamento em coda. • tepe e vibrante
• 25% em coda medial e
alveolar
65% em coda final.
• 81% em verbos, 20%
em palavras funcionais
e 5% em não-verbos.
• 40% de apagamento em
CURITIBA (PR), 47% em
PORTO ALEGRE (RGS) e 70%
em FLORIANÓPOLIS (SC).

• Interior da
região Sul
• Dados do VarSul:
gravados entre
1988 e 1996 (falantes mais e menos escolarizados)

• 2% de apagamento em coda
medial e 68% em coda final.
• 86% em verbos no infinitivo,
7% em não-verbos.
• BLUMENAU (SC): 68% de
apagamento em verbos e
não-verbos em conjunto.
• LAGES (SC): 68% em verbos
e não-verbos em conjunto.
• LONDRINA (PR): Apagamento nulo em coda
medial e 69% em coda final
(vebos e não-verbos)
• 86% em verbos no infinitivo
e 7% em não-verbos.
• 68% de apagamento
em verbos e não-verbos em conjunto.
• PATO BRANCO (PR): 2% em
coda medial e 67% em coda
final (verbos e não-verbos).
• 67% de verbos e não-verbos em conjunto
• 86% em verbos no infinitivo
e 7% e não-verbos.
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Anos 2000 – 2010

Santana
(2017) e
Oliveira,
Santana;
Xavier; Serra (2018).
Oliveira
(2018) e
Oliveira;
Santana;
Xavier; Serra (2018)

Pesquisa
atual
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• Capitais da
região Sul
• Dados do ALiB gravados no início do
século XXI (falantes
com ensino fundamental, completo
ou incompleto,
e falantes com
ensino superior)

• CURITIBA (PR): 87% em
verbos e 5% em não-verbos.
• FLORIANÓPOLIS (SC):
94% em verbos e 41%
em não-verbos.
• PORTO ALEGRE (RGS):
86% em verbos e 7%
em não-verbos.

• CURITIBA
(PR): tepe
• FLORIANÓPOLIS
(SC): fricativa
velar e tepe
• PORTO ALEGRE
(RGS): tepe

• Interior da região Sul
• Dados do ALiB
gravados no
início do século
XXI (falantes com
ensino fundamental,
completo ou incompleto, e falantes com
ensino superior).

• CRICIÚMA (SC): 97% em
verbos e 22% em não-verbos.
• LAGES (SC): 87% em verbos
e 6% em não-verbos.
• CAMPO MOURÃO (PR):
90% em verbos
• GUARAPUAVA (PR): 94% em
verbos e 11% em não-verbos.

• CRICIÚMA (SC):
aproximante
retroflexa
• LAGES (SC):
tepe
• CAMPO
MOURÃO (PR):
aproximante
retroflexa
• GUARAPUAVA (PR):
aproximante
retroflexa.

• Interior da
região Sul
• Dados do ALiB
gravados no início
do século XXI
(falantes com
ensino fundamental, completo
ou incompleto)

• BLUMENAU
• BLUMENAU (SC): 98%
(SC): fricativa
em verbos e 69%
em verbos e
em não-verbos.
tepe e fricativas
• ITAJAÍ (SC): 99% em verbos
em não-verbos
e 52% em não-verbos.
• ITAJAÍ (SC):
• SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
fricativa
(PR):95% em verbos e
• SÃO MIGUEL
15% em não-verbos.
DO IGUA• BARRACÃO (PR): 90% em
ÇU (PR):
verbos e 8% em não-verbos.
aproximante retroflexa e tepe
• BARRACÃO
(PR): tepe e
aproximante
retroflexa
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PERGUNTAS, PROPOSTAS E
DESAFIOS FUTUROS
Muitos aspectos deixaram de ser discutidos mais detidamente,
por razões várias e, nesta seção final, lançamos as perguntas, propostas e os desafios que encontramos na pesquisa e que estão no
nosso horizonte, para aprofundar o debate sobre os róticos em coda,
no Português Brasileiro.
Uma dessas questões diz respeito ao tratamento da frequência de uso do vocábulo, nas amostras, como tivemos a oportunidade de referir ao longo do texto, e outra diz respeito ao tratamento
da relação entre estrutura segmental e estrutura prosódica, o que
temos tentado fazer com a verificação do papel, tanto da pausa
quanto da fronteira prosódica em que se registra o processo (SERRA; CALLOU, 2013, 2015; SERRA; ALVES, 2019 e ALVES; SERRA,
neste volume). Uma análise acústico-entoacional de um conjunto de
dados vai ganhar corpo, proximamente.
Neste estudo sobre o rótico, no âmbito do Projeto ALiB, a escolha das cidades catarinenses teve como motivação hipóteses que
dizem respeito à formação sociohistórica das comunidades.
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Nossa pergunta-hipótese sobre as cidades de Florianópolis,
Blumenau (a 147 km da capital) e Itajaí (a 97 km da capital) é a seguinte: haveria impacto de fatores/elementos da formação sociohistórica
de Florianópolis que pudessem contribuir para explicar seu comportamento peculiar entre os falares do Sul? Além disso, a proximidade
geográfica e a avaliação positiva do falar da capital seriam também
elementos determinantes sobre o comportamento linguístico de Blumenau e de Itajaí? Se compararmos os resultados da capital e dessas
duas cidades aos de Lages, localizada na região serrana de Santa Catarina (224 km da capital), e Criciúma, no extremo sul catarinense(200
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km da capital), percebemos diferenças marcantes, não só nos índices
de cancelamento, mas também nas variantes mais frequentes do rótico, em cada cidade. A partir do exemplo de levantamento feito por
Oliveira (2018) e Oliveira; Santana; Xavier; Serra (2018), pretendemos
também levantar informações sobre a formação das cidades (Blumenau e Itajaí, no caso), seus índices educacionais, de renda e desenvolvimento que possam nos auxiliar na interpretação dos resultados.
Em relação à Florianópolis, o seu relativo isolamento geográfico,
por ser uma pequena ilha, e os diferentes processos de colonização
e povoamento podem nos auxiliar a compreender melhor o quadro
sociolinguístico (PAGOTTO, 2001). Os primeiros habitantes da região
de Florianópolis foram os índios tupi-guaranis e a sua ocupação inicial
por portugueses foi realizada por colonos oriundos do arquipélago dos
Açores e da Ilha da Madeira, em meados do século XVIII, que para lá
foram para garantir a posse portuguesa do Sul do Brasil. Só com a
construção da Ponte Hercílio Luz, no começo do século XX, a capital
do estado intensificou seu processo de urbanização, passando por
um surto migratório. A exploração desses e de muitos outros aspectos
constitutivos do centro urbano em que se tornou Florianópolis é um
desafio ao qual nos propomos, para um melhor entendimento dos processos que caracterizam o português falado nessa área.
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Para as cidades paranaenses de São Miguel do Iguaçu e Barracão, bem como para todas as demais cidades do ALiB que, no
Sul, fazem fronteira com outros países, a nossa pergunta-hipótese é
a seguinte: haveria um comportamento diferenciado nessas cidades,
relativamente a outras do interior à capital do Paraná, em função da
situação de contato linguístico nas regiões de fronteira, ainda que os
falantes se declarem monolíngues do português? Pelos nossos resultados, confrontados com os de Oliveira (2018), o contato linguístico
parece não exercer influência no fenômeno do apagamento, tendo em
vista que dados de Campo Mourão e Guarapuava, também no Paraná,

51

porém distantes das fronteiras, têm índices de cancelamento semelhantes aos de São Miguel do Iguaçu e Barracão. Contudo, a formação
sociohistórica dessas cidades ou, pelo menos, das regiões em que se
encontram, é relevante para que se compreenda melhor até que ponto
outras línguas, nesse caso o espanhol, principalmente, podem influenciar linguisticamente o português dessa área; se não para explicar o
cancelamento, ao menos compreender a manutenção de determinadas normas mais conservadoras de pronúncia do rótico.
De toda forma, a situação dessas cidades paranaenses é diversa da das cidades gaúchas de Chuí, Santana do Livramento e
Bagé, por exemplo. No caso do Chuí, apenas uma avenida separa o
Brasil do Uruguai. Todas as cidades de fronteira serão foco de uma
investigação mais acurada, que leve em consideração a influência do
contato linguístico.
Para finalizar, podemos afirmar que (i) o processo de perda
do rótico envolve estímulos e restrições, tanto na estrutura linguística
quanto social e (ii) a implementação da regra se encontra em diferentes estágios regionalmente, devendo o encaixamento do processo ser
considerado separadamente em cada dialeto. Em dialetos do Nordeste brasileiro, o processo de apagamento do R, em coda silábica final,
já se encontra quase concluído e pode atingir a coda silábica medial.
Além disso, parece estar relacionado ao tipo de realização do rótico,
tepe ou fricativa, anterior ou posterior.
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Nessa empreitada de descrever as normas que subjazem ao
rótulo “Português Brasileiro”, acreditamos ter dadouma contribuição,
junto ao Projeto Atlas Linguístico do Brasil, ao apontartendências atuais
da fala dos brasileiros, no que concerne a um dos aspectos mais instigantes dos estudos de variação e mudança sonora, a saber, o comportamento do rótico.
E muitos outros capítulos dessa história estão por vir.
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PARA EUGÊNIA
A vida acadêmica sempre requer a tomada de muitas decisões. Entre as que tomei na minha trajetória
como graduando, cito a de cursar Sintaxe da Língua
Portuguesa com a Profª. Maria Eugenia, cujo nome
figura entre as grandes referências nos estudos do
português. A partir de um diálogo entre a tradição
gramatical e os estudos linguísticos, ela nos mostrou
que, ao contrário do que prega o senso comum, segundo o qual “português é difícil”, o estudo da sintaxe
pode ser uma experiência muito enriquecedora, desde que seja baseado no conhecimento do falante e
tenha como fim o desenvolvimento de uma consciência linguística, não a memorização da metalinguagem
própria para a descrição da língua. Nas suas aulas,
certamente aprendi lições importantes que marcam
minha formação como estudante de Letras.
Mário Gomes Alves
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O que me vem à mente quando penso na Eugênia
é que ela é pra mim um exemplo. Participou ativamente da minha formação acadêmica e, quando
me tornei sua colega, pude testemunhar sua competência e seu senso de justiça na lide fora da sala
de aula. Seu espírito vivo, que reluz nos olhos, e sua
disposição são inspiradores. Não há tarefa que ela
recuse, desde uma seleção para monitoria de Sintaxe até a coordenação da Pós-Graduação, cargo
que ela já exerceu algumas vezes. Chefia do Setor
de Língua Portuguesa e do Departamento de Vernáculas então, nem se fale. Eugênia é uma pessoa/
profissional que não foge da raia! A ela, a minha
admiração e o meu muito obrigada.
Carolina Serra
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RESUMO
O tema deste artigo é a ressilabificação do rótico (RR) – ex.: homenagea[ɾew]
gênia – no português falado na região Sul do Brasil e sua relação com o processo de cancelamento do rótico em coda silábica final. Objetivamos ainda
focalizara distribuição do processo e o papel das fronteiras prosódicas de
palavra prosódica, sintagma fonológico e sintagma entoacional e de outras
variáveis na aplicação da RR. As 24 amostras de fala semiespontânea (corpus do Projeto ALiB) são estratificadas por região (Curitiba, 8; Florianópolis,
8; Porto Alegre, 8), sexo (homens e mulheres), idade (18 a 30 anos e 50 a 65
anos) e nível de escolaridade (fundamental e superior). A análise segue os fundamentos da Teoria da Variação e Mudança e seus desdobramentos no âmbito da Sociolinguística laboviana (tratamento estatístico: pacote de programas
GoldVarb X). Os resultados indicam que a RR é uma regra variável (input .86),
portanto pós-lexical, e é restringida pelo apagamento, pela pausa e pela fronteira de sintagma entoacional. Ocorre mais em Porto Alegre (P.R. .73) e Curitiba
(P.R. .43) do que em Florianópolis (P.R. .27), o que evidencia que a aplicação
da regra está correlacionada aos diferentes índices de apagamento do rótico
em cada cidade. Pode, em menor escala, ser realizada poroutra variante, que
não o tepe, o que estamos tratando como RR não prototípica. De forma geral,
portanto, a tendência é a de que a posição de coda fique vazia: ou o segmento
sofre o apagamento ou se ressilabifica. Quando nenhum desses processos se
aplica, o segmento em coda final é realizado em fronteira de sintagma entoacional acompanhada por pausa. Finalmente, há indícios de que as vogais de
traço [+rec] podem favorecer o processo mais do que as demais, mas carecemos ainda de uma análise mais acurada da frequência vocabular na amostra.
PALAVRAS-CHAVE: Róticos; Ressilabificação; Cancelamento; Fronteira prosódica; Região Sul do Brasil (ALiB).
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ABSTRACT
The subject of this paper is the rhotic resyllabification (RR) – e.g. homenagea[ɾew]gênia “to honourEugênia” – in the variety of Portuguese spoken in
the South region of Brazil and its relation to rhotic deletion in final syllabic coda.
The study focuses on the distribution of the RR process, describing the role of
prosodic constituents, namely prosodic word, phonological phrase and intonational phrase, as well as the influence of other variants in the application of RR.
The 24 semi-spontaneous speech samples (ALiB) are stratified according to the
informants’ hometown (Curitiba, 8; Florianópolis, 8; Porto Alegre, 8), sex(men
and women), age (18 to 30 years; 50 to 65 years), and level of education (up to
middle school; undergraduate degree) and the analysis of the data is grounded in the Theory of Language Variation and Change and, more specifically, in
Labovian Sociolinguistics (statistical data processing: GoldVarb X). The results
indicate that RR is a variable rule (input .86), thus, a post-lexical one, and it is
constrained by R deletion, pauses, and the intonational phrase. Furthermore,
the rule occurs more in Porto Alegre (P.R. .73) and Curitiba (P.R. .43) than in
Florianópolis (P.R. .27), which demonstrates that the RR application is correlated
to the different rates of R-deletion in each city. To a lesser extent, the process
can also be characterized by a variant other than the tap, which we regard as
non-prototypical RR. In general, the coda position tends to remain empty because the segment is either deleted or resyllabified. When neither of these processes applies, the segment in coda position is realized before the intonational
phrase boundary accompanied by a pause. Finally, evidence suggests that vowels specified as[+back] may trigger the process more than the others, although
a more accurate verification of lexical frequency in the data is necessary.
KEYWORDS: Rhotics; Resyllabification; R-deletion; Prosodicboundaries; South
region of Brazil (ALiB).
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O TEMA E A MOTIVAÇÃO DO ESTUDO9
Nesta seção introdutória, além de caracterizar a ressilabificação do rótico (RR), na sequência, gostaríamos de apresentar alguns
pontos de partida para o entendimento de como tem sido conduzida
a nossa investigação sobre o fenômeno. Esses pontos de partida
dizem respeito (a) à escolha da região Sul como foco da análise,
(b) à relação entre cancelamento do rótico em coda silábica final e
RR, (c) ao papel da estrutura prosódica no processo e (d) ao quanto
os trabalhos anteriores já avançaram para o entendimento da RR no
português do Brasil (PB).
Este estudo descreve, analisa e interpreta a RR, que tem seu gatilho no componente sintático e requer uma análise suprassegmental,
ou seja, de fronteira prosódica. A RR modifica a estrutura silábica de
vocábulos adjacentes, como um substantivo e seu adjetivo (ca.lo.rin.
fer.nal) ou um verbo e seu complemento (com.pra.ra.zei.te); o fenômeno se aplica, portanto, entre vocábulos. Nesse processo, a consoante
em coda silábica final se liga à vogal imediatamente seguinte e a sílaba
travada (CVC)passa à aberta (CV), deixando o rótico de ocupar a posição de coda para ocupar a posição de onset silábico.
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Tipicamente, o processo é caracterizado pela emergência de
um tepe [ɾ], no contexto intervocálico, e pode ser formalizado conforme a estrutura arbórea a seguir (Figura 1), que segue a proposta de
estrutura da sílaba lançada por Selkirk (1982), segundo a teoria da
sílaba na perspectiva métrica, com base nas propostas anteriores de
Pike; Pike (1947) e Fudge (1969).

9

Nossos agradecimentos à Profa. Valéria Monaretto (UFRGS), pela leitura criteriosa e pelas contribuições a este texto. Todas as inconsistências são de nossa exclusiva responsabilidade.
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Figura 1 - Representação arbórea da reestruturação silábica envolvendo
a ressilabificação do rótico (elaboração própria baseada na teoria métrica).

A motivação para o tratamento do fenômeno da RR em amostras semiespontâneas da região Sul pode ser muito facilmente entendida: nessa região ainda há um número considerável de róticos em
coda final, mais do que em outras regiões do Brasil, já que no Sul
praticamente não há apagamento de /R/ em vocábulos não verbais.
Nas demais regiões brasileiras, como mostram as cartas do projeto
ALiB (F04 C1 e C2, CARDOSO et al., 2014, v. 2), o apagamento do /R/
em final de palavra já atinge percentuais muito altos; e sem rótico, não
há RR. Essa constatação nos leva, a um só tempo, a discutir alguns
trabalhos que mostram a distribuição do cancelamento do rótico em
coda final nas capitais da região Sul e a focalizar alguns outros que tratam da relação entre a RR e as fronteiras de constituintes prosódicos.
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Lançamos aqui algumas hipóteses, tendo em conta que, até
onde vai nosso conhecimento, só muito recentemente a RR começou
a ser verificada em uma grande quantidade de dados e levando em
conta a fala espontânea (SERRA; ALVES, 2019).Postulamos então que
(1) a RR constitua uma regra variável no PB, (2) essa regra seja motivada pela tendência ao esvaziamento da posição de coda silábica e à
simplificação da estrutura silábica, (3) esteja relacionada ao cancelamento, já que só encontra contexto de aplicação se ele não atuar, e (4)
há uma restrição do fenômeno segmental na estrutura prosódica, visto
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que, havendo o contexto-alvo para a aplicação da RR, qual seja haver
/R/ em coda (não apagado) e vogal iniciando vocábulo subsequente
(R#V)10, a RR não vai atuar na fronteira de todos os constituintes prosódicos uniformemente, sendo mais frequente entre palavras localizadas
na posição mais interna das frases do que na fronteira de frases. Por
fim, buscaremos estabelecer o papel de outras variáveis linguísticas e
extralinguísticas que atuem para favorecer ou inibir a ocorrência da RR.
Como a RR envolve um rótico em coda silábica final, a análise
desse fenômeno requer que se considere, na contraparte fonética, a
forte tendência ao apagamento do segmento verificada no português
do Brasil atualmente (CARDOSO et al., 2014; CALLOU; SERRA; CUNHA,
2015). No que diz respeito à região Sul do Brasil, interessam particularmente os resultados de Santana (2017) e de Oliveira; Santana; Xavier;
Serra (2018),já que suas pesquisas se baseiam em amostras de fala
semiespontânea do corpus do ALiB, que também utilizamos aqui.
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Os resultados desses estudos, que analisam os contextos de
consoante e pausa subsequentes e descartam os contextos seguidos
de vogal, revelam diferenças nos índices de queda do segmento nas capitais: Florianópolis é a capital que lidera o cancelamento do /R/ (verbos:
input.98; não-verbos: input.38), seguida por Curitiba (verbos:input.91;
não-verbos: input.05) e Porto Alegre, que se mantém como a capital em
que o cancelamento do segmento é menor (verbos: input.87; não-verbos: input.03)11. Uma vez que, como se vê, há uma tendência ao apagamento mesmo nas capitais onde o /R/ ainda é mais preservado (cf. o
quadro geral de 25 capitais brasileiras nas Cartas F04 C1 e C2, v. 2 do
Atlas – CARDOSO et al., 2014), esta análise da RR se baseia na hipótese
de haver algum tipo de influência de um processo sobre o outro.
10

Adaptamos a representação C#V (coda, fronteira de palavra, vogal) e utilizamos sempre
R#V, para indicar que a coda é um rótico.

11

Como se sabe, o cancelamento do rótico é morfologicamente condicionado, se aplicando de maneira diferente em não-verbos e verbos, por ser uma marca morfológica
redundante neste grupo, mas não o ser naquele (cf. neste volume, SERRA; CALLOU;
KOROL; MARTINS)
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Como dissemos, a RR é um fenômeno sobre o qual ainda não
se encontram muitas análises descritivas no PB. É no trabalho de Tenani (2002) que são analisados mais sistematicamente dados do processo12, como também são fornecidas as primeiras evidências de sua
relação com as fronteiras prosódicas. Seu trabalho, no entanto, não se
debruça apenas sobre a RR, mas se vale desse e de outros tipos de
sândi como evidências dos constituintes prosódicos e seu papel na
organização entoacional do PB.
A autora utiliza um experimento de leitura com onze sentenças
contendo o rótico em coda para observar sua relação com quatro tipos
de fronteiras prosódicas, quais sejam, palavras prosódicas (Pw) internas ao mesmo sintagma fonológico (PhP), entre PhPs, entre sintagmas
entoacionais (IP) e entre enunciados fonológicos (U), como em “[O
açúcar amarelo] φ é mais saboroso”, “[O Sebastião José Ferreira Júnior] φ [alcançou] bons resultados”, “[O açúcar] IP [apesar do especulador] IP [alcançou bom preço.]” e“[Fábio vendeu açúcar.] U [Alcançou
bons resultados.]” (cf. TENANI, 2002, p. 120), respectivamente.
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Seus resultados indicam que a RR se aplica entre todas as
fronteiras, ainda que os constituintes envolvidos variem quanto ao tamanho em número de sílabas e à complexidade sintático-fonológica.
Segundo a autora, não há um domínio preferencial para a aplicação da
RR e nenhuma fronteira bloqueia o processo, mas ela demonstra que a
pausa é o fator que impede a RR entre os domínios de IP e U. Embora
evidenciem que o sândi não seja bloqueado por nenhuma fronteira
prosódica, os achados da autora se baseiam em um experimento de
leitura com poucos dados de cada tipo de sentença (seis de cada),não
sendo possível ainda deduzir, a partir dos seus resultados, a taxa de
aplicação do processo por tipo de fronteira prosódica, o que impossibilita maiores conclusões do ponto de vista da distribuição variável.
12

A autora atribui o nome tapping ao processo e também discute a sonorização de /S/
como ressilabificação.
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O trabalho de Marcato (2013, p. 84), com foco na investigação
do comportamento prosódico das preposições monossilábicas no PB
a partir de amostras de fala do corpus IBORUNA (disponível em http://
www.iboruna.ibilce.unesp.br/), toca no assunto da RR. Os resultados
referentes ao clítico por apontam que a RR é quase categórica (94,44%,
238/252), como nos exemplos “po[ɾa]lguns, po[ɾe]xemplo, po[ɾe]la,
po[ɾi]sso, po[ɾo]tra, po[ɾu]ma”. Com isso, vemos que o processo é
muito produtivo quando a fronteira prosódica é interna à Pw, ou seja,
entre elemento clítico e palavra hospedeira acentuada lexicalmente.
Tomando esses achados como referência, em um primeiro estudo (SERRA; ALVES, 2019),empreendemos uma análise ampla, de
orientação sociolinguística, que objetivou exclusivamente a observação da RR nos dados de fala semiespontânea dos informantes com
ensino superior das capitais do Sul do Brasil, que continuamos a focalizar aqui, com um refinamento metodológico, como explicaremos na
seção seguinte. Nossa amostra de fala foi ampliada com dados de fala
de informantes menos escolarizados (até o 8º ano de escolarização).

AMOSTRAS E APORTE TEÓRICOMETODOLÓGICO
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Os dados utilizados nesta pesquisa são provenientes de 24
amostras de fala13 de informantes da região Sul (CARDOSO, 2003;
CARDOSO et al., 2014), coletadas nos anos 2000, estratificadas
13

O questionário do Projeto ALiB é composto por perguntas que buscam checar aspectos
fonético-fonológicos (152) e prosódicos (11), semântico-lexicais (202), morfossintáticos
(49), questões de pragmática (04), e contém ainda temas para discursos semidirigidos
– relato pessoal, comentário, descrição e relato não pessoal, perguntas metalinguísticas
(06) e um texto para leitura – a “Parábola dos sete vimes”. Nossos dados são extraídos de
qualquer parte dos questionários em que haja conversa ou desenvolvimento espontâneo
de algum tópico da entrevista, sendo privilegiados os discursos semidirigidos. Respostas
monovocabulares não foram computadas, sendo usados somente os dados que ocorriam em trechos maiores de fala contínua.
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uniformemente por cidade de origem (Curitiba, Florianópolis e Porto
Alegre), sexo (masculino e feminino), faixa etária (18-30 anos e 5665 anos) e escolaridade do falante (até a 8ª série e ensino superior).
Amparados nos fundamentos da Teoria da Variação e Mudança e em seus desdobramentos metodológicos no âmbito da Sociolinguística laboviana (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968; LABOV,
1972, 1994, 2001, 2003, 2010), buscaremos focalizar de forma sistemática o fenômeno da RR à luz das regras linguísticas propostas
por Labov (1994, 2003): regra categórica (100%), semicategórica
(95- 99%) e variável (5-95%).Buscamos ainda evidências sobre a implementação e o encaixamento da mudança na estrutura linguística,
como um todo, e na estrutura social, no contexto mais amplo da comunidade de fala, levando em conta que a mudança linguística pode
envolver estímulos e restrições, tanto da sociedade como da estrutura
interna da língua (WEINREICH;LABOV; HERZOG, 1968). O tratamento estatístico dos dados é realizado por meio da utilização do pacote
de programas GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005).
Em um estudo piloto (SERRA; ALVES, 2019), não havíamos
feito a discriminação, nos contextos-alvos da RR, de vocábulo terminado por /R/ defronte a outro iniciado por vogal (R#V), entre os casos em que houve o cancelamento do /R/ e os demais. E isso foi um
problema para a análise, pois mascarrou a própria atuação da RR.
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Nesta etapa da pesquisa14, os dados foram separados em dois
grupos baseados no tipo de processo aplicado ao rótico. No primeiro, foram incluídos os dados nos quais o apagamento se aplicou
primeiro. No segundo, foram incluídas as ocorrências de RR marcadas pela realização do tepe e as poucas ocorrências em que houve
14

Foram descartadas as ocorrências da preposição por, visto que sua alta frequência na
amostra e seu favorecimento forte para a aplicação da regra de RR (MARCATO, 2013)
poderem enviesar os resultados. Além disso, não foram contabilizados os dados seguidos de pausa excessivamente longa, geralmente resultante dos momentos em que o
informante cometeu hesitações.
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a realização de outras variantes do rótico. Também foi observada a
ocorrência da pausa. Foram então realizadas, em princípio, duas rodadas estatísticas com os dados de todos os informantes, uma para
dados de apagamento e outra para dados de realização do /R/, com
ou sem aplicação da RR, no programa GoldvarbX. Como dissemos
antes, em todos os casos, o contexto seguinte ao rótico era de vogal.
Na Tabela 1, a seguir, são apresentadas as variáveis testadas
aqui, que são as mesmas do nosso estudo piloto.
Tabela 1 - Variáveis utilizadas na análise da ressilabificação do rótico.
Variável dependente
i) ressilabificação x não-ressilabificação
Independentes linguísticas
ii) classe morfológica do vocábulo portador do /R/ (verbo ou não-verbo)
iii) dimensão do vocábulo portador do /R/ (1 sílaba, 2 ou mais sílabas)
iv) dimensão do vocábulo portador da vogal subsequente (1 sílaba, 2 ou mais sílabas)
v) qualidade da vogal do núcleo silábico portador do /R/
vi) qualidade da vogal do núcleo silábico subsequente
vii) tonicidade da sílaba subsequente (átona em monossílabos átonos, átona em palavra portadora de acento e tônica)
viii) fronteira prosódica (Pw, PhP e IP)
Independentes sociais
iv) capital (Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre)
x) sexo (masculino, feminino)
xi) faixa etária (18-30 anos, 56-65)
xii) escolaridade (até a 8ª série, ensino superior)
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No que se refere ao aporte teórico, duas teorias fonológicas de
base formal nos auxiliam na interpretação dos resultados da análise
sociolinguística: a Fonologia Prosódica (FP) e a Fonologia Lexical (FL).
Passamos agora a explicar, de forma suscinta mas que seja capaz de
dar conta do fenômeno em tela,alguns fundamentos desses modelos.
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A FP toma como ponto de partida o estudo de processos fonético-fonológicos e prosódicos capazes de identificar a interação
entre a Fonologia, considerada um componente gramatical, e os
demais componentes da gramática (TENANI, 2017). Baseadas no
modelo proposto por Selkirk (1980), Nespor e Vogel (2007 [1986])
analisam diversos fenômenos segmentais e suprassegmentais em
línguas como grego, latim, sânscrito, inglês, espanhol e italiano para
demonstrar que a representação mental da fala está organizada em
constituintes prosódicos hierárquicos.
Definidos com base em informação fonológica e não fonológica, os domínios da sílaba (σ), do pé (Σ), da palavra prosódica
(Pwou ω), do grupo clínico (C), do sintagma fonológico (PhP ou
φ), do sintagma entoacional (IP) e do enunciado fonológico (U)15,
representados na Figura 2, servem como locus para a aplicação de
regras tanto segmentais quanto prosódicas.
Figura 2 - Representação da hierarquia dos constituintes prosódicos.
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(Fonte: elaborada a partir de NESPOR; VOGEL, 2007)
15

Do inglês, syllable, foot, prosodic word, clitic group, phonological phrase, intonational
phrase e phonological utterance.
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Embora o modelo de Nespor e Vogel postule a existência de
sete domínios, isso não significa que todos podem ser atestados em
todas as línguas; mas a focalização dessa questão foge ao objetivo
deste artigo. Para a análise da RR, a atuação das fronteiras prosódicas
de Pw, PhP e IP será aferida através da sua inclusão como um grupo
de fatores na análise estatística.
O outro modelo teórico de que lançamos mão para a observação
da RR é o da FL, que, desenvolvida a partir de pesquisas cujo objeto de
estudo é a interface fonologia-morfologia, focaliza os processos de formação e alteração de palavras e os fenômenos aplicados em todas as
unidades prosódicas, desde a sílaba até o enunciado (MATZENAUER-HERNANDORENA, 2001; BISOL, 2017). Segundo Kiparksy (1982), os
processos flexionais e derivacionais de uma língua podem ser organizados em níveis nos quais determinado conjunto de regras fonológicas
operam e definem seu domínio de aplicação. O ordenamento dos níveis
não somente especifica os tipos de processos morfológicos como também possibilita a interação entre os componentes fonológico e morfológico e a aplicação de regras resultantes dessa interação.
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Nesse modelo, postula-se a existência de dois componentes: o
lexical e o pós-lexical. Enquanto o primeiro é o locus de regras morfológicas e fonológicas que se aplicam à saída de toda regra morfológica16
e geram entradas que podem ser submetidas a novas regras morfológicas e fonológicas ordenadas em um mesmo nível no léxico da língua,
o segundo é o ambiente de regras fonológicas que operam quando a
palavra está pronta e inserida em sintagmas (KIPARSKY, 1982), como
é o caso da RR. Através dessa interação entre os componentes do
léxico, os processos de formação dos itens geram representações lexicais diferentes das formas subjacentes. Nos sintagmas, então, essas
palavras são submetidas a regras pós-lexicais que darão origem a sua

16

Algumas propostas assumem que a entrada também se dá pela Fonologia (BISOL, 2017).
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representação fonética. A FL prevê, portanto, a existência de três representações: a subjacente, a lexical e a fonética (LEE, 1992, 1995).
Não está no escopo deste trabalho a discussão de todos os
princípios que regem a aplicação dos dois tipos de regras (lexicais e
pós-lexicais). Precisamos relembrar, entretanto, que no nível pós-lexical operam regras variáveis, que envolvem fronteiras de palavras
contíguas no nível sintagmático, como ocorre na RR. Nesse caso,
os vocábulos envolvidos no processo, cor e azul, por exemplo, estão devidamente formados e inseridos no nível do sintagma. Uma
vez no ambiente intervocálico, o segmento /R/, que se encontra em
posição de coda, recebe o traço [+ant] e passa a ocupar o ataque
da nova sílaba, ressilabificando-se. Trata-se, assim, de uma regra
que se aplica no pós-léxico, na representação fonética resultante
dos processos sintáticos.

ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das 2006 ocorrências de rótico em coda final de verbos seguidas por vogal, em 1810 houve apagamento do segmento (90,2%). Em
304 ocorrências em não-verbos, o apagamento atingiu somente 80
dados (23,6%) – Exemplos 1 a 6.
SUMÁRIO

Mantendo a tendência verificada na região, a queda do /R/ se
aplica de maneira diferente por cada capital e por classe morfológica.
Em Curitiba, o apagamento se aplicou em 618/710 dados de verbos
(87%) e em 9/96de não-verbos (9%); em Florianópolis, o rótico foi apagado em 718/771 dados de verbos (93%) e em 54/101 de não-verbos
(53%); em Porto Alegre, houve apagamento em 474/525 dados de verbos (90%) e em 17/107 de não-verbos (16%).
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Exemplos

Verbos

Curitiba – (1) Me disseram que, se esfregaØ aliança na palma da
mão e colocaØ em cima (da verruga), ela some. (Informante 2 – Curitiba)
Florianópolis – (2) Vamo almoçaØ. AlmoçaØ era toma o café da
manhã. (Informante 8 – Florianópolis)
Porto Alegre – (3) Eu ia procurar serviço só que eu vou esperaØ até
quarta-feira pá pegaØ a minha terceira. (Informante 1 – Porto Alegre)

Não-verbos

Curitiba – (4) ...daí eu faço uma macarronadinha qualqueØ assim, mas
eu não gosto de cozinhar. (Informante 8 – Curitiba)
Florianópolis – (5) Tem uns fogos aqui no lado direito superioØ e no
lado esquerdo inferior… (Informante 5 – Florianópolis)
Porto Alegre – (6) Não dá pra dizer que uma é melhor que a outra,
maioØ ou menor que a outra. (Informante 7 – Porto Alegre)

Como se pode observar, o apagamento do rótico se aplica com
bastante frequência no contexto-alvo da RR. Entretanto, a classe dos
verbos continua sendo a mais propícia à ocorrência da sua queda.
Como já evidenciado nos estudos de Santana (2017) e de Oliveira;
Santana; Xavier; Serra (2018), Florianópolis é a capital que lidera o processo tanto na classe dos verbos quanto na dos não-verbos. Porto
Alegre, por sua vez, apresenta o menor índice na classe dos verbos e
o segundo menor na dos não-verbos. Já Curitiba registra o segundo
maior índice na classe dos verbos e o menor na dos não-verbos. Para
um melhor entendimento da correlação entre a aplicação do apagamento e as variantes do rótico realizadas em cada capital, remetemos o
leitor ao artigo de Serra;Callou, Korol e Martins, neste livro, entre outros.
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O Gráfico 1apresenta a distribuição dos 196 dados de verbos
(9,8%) e dos 224 dados de não-verbos (76,4%) em que o apagamento
não operou, quais sejam, aqueles em que o rótico foi realizado como
tepe ou outra variante seguida ou não por pausa. Na classe dos verbos, houve 190 ocorrências da RR(97%) e seis dados nos quais a RR
não se aplicou: quatro realizações do rótico seguidas de pausa (2%)
e duas ocorrências não marcadas por pausa (1%). No grupo dos não-verbos, por sua vez, houve RR em 173 dados (77,2%); dos dados
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de não RR, 47 realizações do rótico foram acompanhadas por pausa
subsequente (21%) e quatro ocorrências do /R/não foram sucedidas
por pausa (1,8%) – Exemplos de 7 a 12.Com base nesses resultados,
se verifica que a ressilabificação é uma regra variável.
A sua natureza inovadora ou conservadora, contudo, ainda não
está clara, tendo em vista que só recentemente esse processo começou a ser estudado do ponto de vista variacionista (SERRA; ALVES,
2019). De toda forma, os resultados indicam que a regra é motivada
pela tendência ao esvaziamento da posição de coda silábica, principalmente na classe dos verbos, como se tem verificado.
Gráfico 1 - Realizações do rótico em verbos e não-verbos no
contexto alvo da ressilabificação (as quatro últimas colunas
representam os dados em que a RR não se aplicou).

SUMÁRIO
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Exemplos

SUMÁRIO

Verbos

Ressilabificação– (7) E a outra é uma semente grande que tem que
se[ɾa]massada e sai um óleo forte assim… (Informante 8 – Curitiba)
Pausa aplicada– (8) Esfregar com escova, com vassoura, aí é varrer.
||
Esse teu sinal é varrer [...]. (Informante 3 –Porto Alegre)
Pausa não aplicada–(9) Eu quero saber se eu vou sair hoje ou se eu vou
sai[ɾ] amanhã. (Informante 8 – Porto Alegre)

Não- verbos

Ressilabificação– (10) Tem gente do interio[ɾa]legrete, Uruguaiana,
que já tem mais uma bagagem espanhola. (Informante 6 – Porto Alegre)
Pausa aplicada– (11) Não ela colocou só, o milho e açúcar, ||acho
que um pouquinho de leite. (Informante 3 – Curitiba)
Pausa não aplicada– (12) ...usa o nome que está aí nos dicionários,
né, cambalhota, mais no interio[ɦ] ainda carambota é muita usado. (Informante 7 – Florianópolis)

De acordo com a rodada estatística, o percentual de ocorrência
da RR é maior na classe dos verbos. Contudo, esse resultado não indica, categoricamente, que o processo seja favorecido nessa classe,
sendo necessária a observação da ocorrência da pausa. Na classe
dos não-verbos, houve mais incidência desse fator suprassegmental,
que delimita o fim de um IP e o início de outro. A pausa bloqueou a
aplicação da regra 47 vezes nos não-verbos e apenas quatro vezes
nos verbos. Essa diferença indica, na verdade, que o fim de sentença
é muito mais suscetível à ocorrência de um não-verbo do que de um
verbo sem complemento. É importante salientar que, mesmo não tendo havido a RR nos casos em questão, o segmento foi realizado em
fronteira de IP, que costuma favorecer a realização do rótico mais do
que as fronteiras mais baixas de Pw e PhP (SERRA; CALLOU, 2013,
2015). Assim, o rótico pode ser realizado em coda, mas não ser ressilabificado no contexto R#V devido à atuação da pausa.
Antes de serem inseridas nos sintagmas, as formas subjacentes envolvidas na RR apresentam em coda externa um fonema subespecificado ou um arquifonema. É na estrutura sintática que a forma
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fonética do vocábulo portador do rótico em coda pode ser realizada
como uma das variantes características da região Sul e submetida
à ressilabificação, desde que se satisfaça o contexto necessário ao
sândi. Consideremos o exemplo (13):
(13) Eu não sei se até pouco tempo atrás o [po.de.ɾa.ki.ziˈtʃi.
vʊ] era maior… (Informante 8 – Florianópolis)
Nesse exemplo, o processo de ressilabificação envolve os vocábulos poder e aquisitivo. No vocábulo poder, o rótico em coda se
realiza mais frequentemente como uma fricativa [h], uma vez que a
variedade do português em análise é a falada em Florianópolis. Como
o vocábulo aquisitivo satisfaz à condição necessária para a ressilabificação, o rótico passa a um tepe e ocupa o onset da nova sílaba
CV. Trata-se, portanto, de uma regra pós-lexical que se aplica entre
palavras17 e simplifica a estrutura CVC#V, formando duas sílabas CV.
Uma evidência em favor da RR e do seu domínio de aplicação
é dada por Monahan (1986) nas chamadas variedades não róticas do
inglês. Segundo o autor, em variedades marcadas pela ocorrência de
um R de ligação18, o rótico em coda tende a ser apagado no nível pós-lexical, como em (14).
(14) /star/  [staØ]
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No entanto, também no nível pós-lexical, o /R/ pode ser realizado e passar ao ataque de uma nova sílaba nos contextos em que
a consoante se encontra em fronteira de palavra portadora de vogal,
conforme (15), em que o /R/ final em star se liga à vogal da forma flexionada do verbo tobe:
(15) The star is dirty19The [stariz] dirty.
17

Trata-se de uma regra do tipo across the board.

18

Do inglês, linkingr

19

A estrela está suja.
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Ainda discutindo a regra do /R/ de ligação e evidenciando seu
aspecto variável, Monahan (1986) ressalta que sua aplicação só é possível se o rótico for seguido de vogal, havendo apagamento do segmento se o contexto for o de uma consoante.
Nos casos analisados na presente pesquisa, a ressilabificação
variável do rótico no PB também é motivada por uma regra de apagamento da coda, conforme temos discutido, e pela ocorrência de pausa,
conforme se observou anteriormente. A sistematização que propomos
da RR é apresentada na Tabela 2.
Tabela 2 - Representação da aplicação da regra de ressilabificação.
Representação
subjacente

/podeR/

/akizisãw)/-tivo/

Representação lexical

/poˈdeR/

/a.ki.ziˈti.vo/

Representação fonética

[poˈdeh]

[a.ki.ziˈtʃi.vʊ]

Ressilabificação

[poˈdeh] # [a.ki.ziˈtʃi.vʊ] 
[po.de.ɾa.ki.ziˈtʃi.vʊ]

Aplicação de regra pós-lexical

Formalização
da regra

SUMÁRIO

Σ
|
A
|
/R/ → [ɾ] __] [+voc]

Apesar de haver maior propensão à ocorrência do tepe no contexto analisado, háum pequeno número de ocorrências nas quais o
rótico não foi realizado como tepe, mas, ainda assim, uniu-se à vogal
seguinte, como no exemplo (16):
(16) O ma[ɦɛ] a onda né? (Informante 4 – Florianópolis)
Sendo o tepe a variante que caracteriza a RR, a realização em (16)
se apresenta como uma exceção ao que é descrito na literatura e ao que
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encontramos em nossos dados. Como não se encontraram descrições
desse tipo de ocorrência, também não há um nome específico para o
processo, motivo pelo qual vamos tratá-lo como RR não prototípica, com
/r/ forte. Conforme mostram os resultados, sua frequência é bastante
baixa e, como esse tipo de reestruturação do rótico não parece ser tão
recorrente, é necessário analisar mais dados para uma melhor compreensão de seu estatuto na língua bem como os fatores que o motivam.
A rodada estatística para a RR (input geral 0.86 e sig. 0.04) selecionou, por ordem de relevância, (1) a fronteira prosódica, (2) a capital,
(3) o tipo de vogal no núcleo subsequente ao /R/ e (4) a faixa etária do
informante – Tabelas 3 a 6.
Tabela 3 - Distribuição da ressilabificação do rótico
de acordo com a fronteira prosódica.
Fronteira prosódica
Fator

Oco./Total

%

Peso relativo

Pw

139/143

97,2

.74

PhP

125/133

94

.57

IP

99/144

68,8

.21

Exemplos
Pw – (17) Ah, esse é o nosso mento[ɾωes]piritual. (Informante 6 – Porto Alegre)
PhP – (18) Domingo eu pretendo... i[ɾφaw]jóquei clube assistir o Grande prêmio do Paraná. (Informante 7 – Curitiba)
IP – (19) “Me explique melho[h]!”, IP ele disse… (Informante 7 – Florianópolis)
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Verificamos que o processo não é bloqueado em nenhuma
fronteira prosódica, conforme apontado por Tenani (2002), e que a
RR é sensível ao tipo de fronteira prosódica em que se encontra o
rótico. A seleção dessa variável em primeiro lugar confirma nossa
hipótese: os pesos relativos indicam que as fronteiras mais baixas de
Pw e PhP favorecem a RR e a fronteira de IP desfavorece sua aplicação (exemplos 17 a 19).
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O maior peso relativo associado ao domínio de Pw indica que
há maior possibilidade de ocorrência da reestruturação silábica do /R/
quando os vocábulos estão no mesmo nível de proeminência. Por outro lado, a fronteira de IP não bloqueia o sândi categoricamente, mas
inibe sua ocorrência. Essa fronteira é acompanhada por pausa, geralmente, e por movimentos melódicos nucleares das frases (acento tonal
e tom de fronteira), sempre.
Tabela 4 - Distribuição da ressilabificação do rótico de acordo com a capital.
Capital
Fator

Oco./Total

%

Peso relativo

Curitiba

151/179

84,4

.43

Florianópolis

82/100

82

.27

Porto Alegre

130/141

92,2

.73

Exemplos
Curitiba – (20) Projeto Piá é o luga[ɾõ]nde que as mães deixam os filhos maiorzinhos pra
ficar, né? (Informante 1 – Curitiba)
Florianópolis – (21) Não me lembro de te[ɾo]vido o nome disso. (Informante 6 – Florianópolis)
Porto Alegre – (22) O repórte[ɾɛ] bem legal, tu vê as notícias... (Informante 2 – Porto Alegre)
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Assim como acontece com o apagamento, a seleção da variável
capital aponta que a RR se distribui de maneira diferente entre as capitais do Sul (Tabela 4, exemplos 20 a 22). Em Porto Alegre, a aplicação
da regra é favorecida e, em Curitiba e em Florianópolis, principalmente,
o processo é desfavorecido, ainda que os percentuais sejam altos em
todas as capitais.
Embora a variável classe morfológica não tenha sido selecionada na rodada relativa à RR, realizamos uma tabulação cruzada entre
as variáveis capital e classe morfológica, para podermos comparar os
dois processos, apagamento e ressilabificação, tomando como ponto
de partida os mesmos parâmetros.
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Conforme antecipamos no início desta seção, para o cancelamento, nos nossos dados, houve a seguinte distribuição percentual:
em Curitiba, 87% em verbos e 9% em não-verbos; em Porto Alegre,
90% em verbos e 16% em não-verbos; e em Florianópolis, 93% em verbos e 53% em não-verbos. Vemos, novamente, um contraste bastante
marcado entre as classes morfológicas, com percentual ainda baixo de
cancelamento nos não-verbos em Curitiba e Porto Alegre e já alto em
Florianópolis, nos contextos R#V.
Nos dados em que o apagamento não se aplicou, para a RR,
temos o seguinte: em Curitiba,97% em verbos e 71% em não-verbos;
em Porto Alegre, 94% em verbos e 91% em não-verbos; e em Florianópolis, 100% em verbos e 62% em não-verbos. Os verbos também
se destacam no processo de RR, com percentuais sempre mais altos
relativamente aos não-verbos. Como já referido anteriormente, a propósito da distribuição geral do fenômeno apresentada no Gráfico 1,
a consideração da ocorrência da pausa é importante. Nos dados de
não-verbos de Florianópolis e Curitiba, essa pista prosódica incidiu
sobre 30% e 29% dos dados, respectivamente; enquanto em Porto
Alegre, somente 9% dos não-verbos eram acompanhados por pausa.
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No bojo da hipótese que testaremos mais detidamente na próxima etapa da pesquisa, levaremos em conta dois fatores que poderiam, então, colaborar para a maior incidência da RR entre os verbos:
o fato de nessa classe haver uma tendência maior ao esvaziamento
da coda final, por conta da consoante ser uma marca morfológica
redundante, que co-ocorre com o acento de palavra para a indicação
do infinitivo verbal, ou, por outro lado, a questão não envolver (diretamente) a classe morfológica, que, em efeito, não foi uma variável
selecionada. Mais do que a classe morfológica, o que pode estar em
questão é a localização da palavra na frase, no domínio da interface
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sintaxe-prosódia: a inibição da RR em não-verbos localizados no final
de sentença/de IP e o efeito da pausa podem ser pistas para o entendimento do processo. Uma análise caso a caso poderá comprovar
nossa intuição de que o fim de sentença é mais suscetível, nos dados
analisados, à ocorrência de um não-verbo do que de um verbo.
Tabela 5 - Distribuição da ressilabificação do rótico
de acordo com a vogal subsequente.
Vogal subsequente ao /R/
Fator

Oco./Total

%

Peso relativo

[a]

141/150

94

.60

[ɛ]

33/46

71,7

.28

[e]

33/45

73,3

.36

[i]

28/38

73,7

.31

[o]

46/48

95,8

.77

[u]

77/88

87,5

.41

Exemplos
[a] –(23)Doutor, eu vou te[ɾaw]a hoje? (Informante 1 – Florianópolis)
[o]– (24) Eu acho que deve te[ɾo]tro nome, sim, mas eu não to lembrada. (Informante 2 – Curitiba)

SUMÁRIO

A variável vogal do núcleo silábico subsequente ao/R/ também foi
apontada como relevante para a ressilabificação. O resultado confirma
o que já se verifica no trabalho de Tenani (2002) quanto ao fato de a
qualidade vocálica não representar restrição à aplicação do processo20.
Entre todas as vogais, contudo, [a] e [o] registram pesos relativos maiores, .61 e .76, respectivamente (exemplos 23 e 24) e, nas cinco
20

A autora apresenta os seguintes dados: “amor horrível [a’moɾo’ɣivɛʊ]; amor ótimo
[amo’ɾɔtʃimʊ]; amor humano [a’moɾu’mãnʊ] (sic); amor épico [amo’ɾɛpɪkʊ]” (TENANI,
2002, p. 118)
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ocorrências envolvendo a vogal [ɔ], a regra se aplicou categoricamente.
Essas três vogais compartilham o traço [+rec] e o fato de prevalecerem
na amostra as realizações [+ant] do rótico pode explicar a retenção do
segmento nesses contextos de dessemelhança articulatória.
Além do aspecto articulatório, a análise do corpus indica que
a frequência dos vocábulos no léxico também pode ter influenciado
a seleção da variável, uma vez que houve a recorrência de diversos
vocábulos iniciados pelas vogais em análise, tanto monossilábicos
quanto polissilábicos. Abaixo, verificam-se alguns exemplos extraídos da amostra:
Vocábulos com [a]: a/s (42), água (8), aí (6), ainda (5), alta (19),
aqui (8), assim (15), até (5)
Vocábulos com [o]: hoje (14), onde (5), ovo/s (6), o/os (7), ou
(9), outro/a (4)
A frequência de determinados vocábulos está relacionada às
respostas dadas pelos informantes durante a entrevista, que mobilizam verbos e complementos que tendem a se repetir. Este é o caso,
por exemplo, dos vocábulos alta e água, cujas ocorrências estão ligadas às construções ter alta e pôr água. O mesmo se verifica em
relação a hoje e ovo, que surgem nas construções sair hoje e pôr ovo.

SUMÁRIO

A investigação do papel efetivo dessas vogais, o levantamento de dados em outras amostras de fala e a observação sistemática
da frequência lexical fazem parte da próxima etapa da pesquisa e
poderão (re)dimensionar o peso dessa variável na RR.
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Tabela 6 - Distribuição da ressilabificação do
rótico de acordo com a faixa etária.
Faixa etária
Fator

Oco./Total

%

Peso relativo

18-30 anos (1)

146/159

91,8

.61

56-64 anos (2)

217/261

83,1

.42

Exemplos
18-30 anos– (25) Foi uma semana muito, muito boa. E depois eu saber que passei foi melho[ɾai)]da, né? (Informante 6 – Porto Alegre)
56-64 anos –(26)Hoje ele me respeita como mulhe[ɾe]le me elogia… (Informante 8 –
Florianópolis)

Os resultados referentes à variável selecionada faixa etária
(exemplos 25 e 26) indicam que os falantes mais jovens favorecem
a implementação da RR (PR .61). A princípio, esse resultado pode
parecer surpreendente, já que preservar o rótico em coda final é um
comportamento conservador, e dos mais jovens se espera uma menor frequência de manutenção do segmento. Entretanto, o rótico pode
ser preservado, entre os mais velhos, mas não ser ressilabificado. Por
outro lado, de um conjunto menor de dados com róticos mantidos
em contexto de coda pode haver maior ou menor aplicação da RR,
a depender da faixa etária, por exemplo. Nesse caso, por mais que
os jovens apaguem mais a coda final, do conjunto mais reduzidos de
dados com manutenção (residual em verbos e mais abundante em
não-verbos), é possível que também realizem mais a RR.
SUMÁRIO

Apesar de o resultado indicar que a RR é mais favorecida na
fala dos mais jovens, consideramos a possibilidade de um determinado perfil de informantes ter influenciado o resultado geral do grupo.
Entendendo que a tendência aferida pelos resultados relativos à faixa
etária deve ser confirmada pelos resultados das outras variáveis, especialmente as sociais, fizemos então alguns cruzamentos. A conjugação
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com a classe morfológica do vocábulo (Tabela 7) e o sexo (Tabela 8) do
informante lançou luz sobreo comportamento da variável faixa etária.
Tabela 7 - Cruzamento das variáveis faixa etária e classe
morfológica na aplicação da ressilabificação do rótico.
Faixa etária x Classe morfológica
Variável

Verbos

Não verbos

Faixa etária

Oco./Total

%

Oco./Total

%

18-30 anos

72/74

97

74/85

87

56-64 anos

120/124

97

99/139
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De acordo com esse cruzamento, a diferença entre as duas faixas etárias se deu principalmente na classe dos não-verbos. Os informantes da segunda faixa etária foram responsáveis por 40 ocorrências
nas quais a RR não se aplicou (29%), mas, ainda assim, houve a realização do rótico em fronteira de IP. Além disso, a pausa foi o elemento
que se aplicou com mais frequência nos não-verbos produzidos pelos
informantes da faixa etária 2.
Tabela 8 - Cruzamento das variáveis faixa etária e sexo
na aplicação da ressilabificação do rótico.
Faixa etária x Sexo
Variável

SUMÁRIO

Masculino

Feminino

Faixa etária

Oco./Total

%

Oco./Total

%

18-30 anos

54/58

93

92/101

91

56-64 anos

101/112

90

116/149
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Quanto ao sexo do falante, verificamos que o comportamento
das mulheres da faixa etária 2 influenciou o desempenho do grupo. Os
falantes da faixa etária 2, especialmente as mulheres, produziram mais
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dados do que os da faixa 1. Apesar de terem produzido mais dados,
as mulheres realizaram menos a RR do que os homens, sobretudo na
segunda faixa etária. Como o processo é bloqueado pela pausa e,
na amostra, observamos que esse aspecto prosódico esteve bastante
relacionado à fala feminina, a aplicação da RR foi mais restrita.
A seleção da variável, assim, não indica, conclusivamente, que
os informantes mais jovens podem ser mais propensos à realização
da RR. Pelos dados analisados, observamos que o fator pausa, que
impede a RR, foi mais recorrente na fala das mulheres da 2ª faixa etária
e se aplicou mais entre os vocábulos não-verbais, que aparecem mais
frequentemente no final de frase.
Sendo assim, não só a natureza da RR (inovadora ou conservadora)é um aspecto ainda a ser melhor estudado, tomando como
base corpora mais extensos, como também, do ponto de vista variacionista, não se pode determinar se se trata de variação estável
ou mudança em curso, visto que os informantes do ALiB recobrem
somente duas faixas etárias.

PALAVRAS FINAIS

SUMÁRIO

Confirmamos que a tendência predominante no PB é o apagamento do rótico em coda final, mesmo no contexto propício à RR
(R#V). A RR é uma regra variável, portanto pós-lexical, que se aplica
entre vocábulos adjacentes e é restringida (i) pelo apagamento, (ii)
pela pausa e (iii) pela fronteira de sintagma entoacional. Pode, em menor escala, ser realizada com uma variante diferente do tepe, o que
estamos tratando como RR não prototípica.
De forma geral, portanto, a tendência é a de que a posição de
coda fique vazia: ou o segmento sofre o apagamento ou se ressilabi-

82

fica. O rótico fica, basicamente, quando a estrutura prosódica licencia
que ele ocorra: quando a fronteira é a de IP e acompanhada por pausa. Os resultados referentes aos dois processos, portanto, evidenciam
que a sílaba CV tende a ser otimizada.
Das variáveis extralinguísticas testadas, a região de origem do
falante se mostrou a mais relevante. Enquanto o maior peso relativo
para a aplicação da RR foi observado em Porto Alegre, em Curitiba e
em Florianópolis, o processo é desfavorecido. A realização de estudos
com amostras de outras localidades, como a região Nordeste, em que
o apagamento já é quase categórico pelas classes morfológicas, e
a Sudeste, onde o rótico se realiza de maneira diferente nas cidades
que compõem os estados, pode confirmar se a aplicação da regra é
condicionada pelos mesmos fatores em todas as regiões do Brasil e
oferecer mais evidências sobre a distribuição desse processo no PB.
No que se refere à hipótese prosódica, confirmamos que a reestruturação silábica do /R/ é, de fato, mais favorecida pelas fronteiras mais
baixas de Pw e PhP. Embora não tenha inibido completamente a RR, a
fronteira de IP se mostrou desfavorável ao processo, principalmente nos
contextos em que esse domínio é marcado pela ocorrência de pausa.
ARR, tal como o apagamento, é um processo que não pode ser explicado somente pelo contexto-alvo das sílabas de vocábulos adjacentes,
mas tem de levar em conta a relação entre o segmento e a fronteira em
que o vocábulo iniciado pela vogal se encontra na estrutura prosódica.
SUMÁRIO

Como se verificou, o sândi não é restringido por nenhuma vogal,
havendo indícios de que as de traço [+rec] podem favorecer o processo
mais do que as demais, mas carecemos ainda de uma análise mais acurada da frequência vocabular. O mesmo se aplica à variável faixa etária,
para a qual ensaiamos uma explanação que envolvesse também a classe morfológica dos itens, o sexo dos falantes e a ocorrência de pausas,
mas pretendemos trabalhar mais nesses dados, num futuro próximo.
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Diferentemente do que acontece com o apagamento, para a RR,
a classe morfológica do vocábulo que contem o rótico em coda não
se mostrou relevante estatisticamente. Ainda assim, a observação da
atuação da pausa após verbos e não-verbos demonstrou, mais uma
vez, a importância da consideração das variáveis prosódicas para a
análise do fenômeno segmental da RR.
Por fim, este estudo não pretende esgotar o tema ou a possibilidade de outras explicações para o processo de RR. Os resultados
aqui apresentados fornecem apenas algumas evidências para a compreensão desse processo de realização do rótico. Esperamos ter dado
uma contribuição para o já vasto campo de estudos que descrevem os
róticos, focalizando um fenômeno ainda pouco investigado, mas importante para o entendimento do processo de mudança na realização do
segmento no português do Brasil.
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RESUMO
Este capítulo trata de aspectos cognitivos da variação linguística na alternância
de formas de plural de nomes do PB, como em pneus ~ pneis, espanhóis ~
espanhóus, conjugando a abordagem da Sociolinguística Variacionista e dos
Modelos de Exemplares. Os dados foram obtidos através de um teste de produção elicitada de plural, a partir de pseudopalavras, com o objetivo de identificar efeitos de condicionamentos sociais e cognitivos e verificar se, por razões
sociolinguísticas, relacionada à experiência com a língua, determinada pela
escolaridade, os falantes apresentam a mesma direcionalidade de inferência
do plural mais frequente no léxico do PB. Os resultados indicaram efeito de
frequência de tipo (type frequency) que interage com a escolaridade do falante.
PALAVRAS-CHAVE: Variação; Plural; Frequência; Léxico.
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ABSTRACT
This chapter deals with cognitive aspects of linguistic variation in the alternation
of plural forms of BP nouns, as in pneus ~ pneis, espanhóis ~ espanhóus,
combining the approach of Variationist Sociolinguistics and that of exemplar-based Models. The data were obtained through a test for elicitation of plural, using
pseudowords, aiming to identify the effects of social and cognitive constraints
and to verify whether, for sociolinguistic reasons, related to the experience with
the language, determined by schooling, the speakers present the same direction of inference of the most frequent plural in the BP lexicon. The results indicated an effect of type frequency that interacts with the speaker’s level of schooling.
KEYWORDS: Variation; Plural; Frequency; Lexicon.
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INTRODUÇÃO
Uma das questões do estudo da variação e da mudança linguística é o estabelecimento dos condicionamentos da variação (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968), que podem ser linguísticos (LABOV,
1994), sociais (LABOV, 2003), cognitivos e culturais (LABOV, 2010). Os
dois primeiros têm sido os principais condicionamentos investigados
no estudo da variação e da mudança com dados de produção. Os
dois últimos vêm sendo considerados em estudos mais recentes, voltados principalmente para a percepção da variação, mas também em
estudos com dados de produção. Para Labov (2010:2), fatores cognitivos são fatores que influenciam a aquisição do sistema linguístico e,
especificamente, o estudo de efeitos cognitivos da mudança sonora
necessita acessar a habilidade do ouvinte em perceber unidades segmentais (fonemas, de acordo com o texto original) na corrente da fala,
assim como a habilidade de acesso lexical.
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Esse capítulo aborda a variação de formas de plural em nomes
no português brasileiro, considerando aspectos cognitivos e sociais da
variação linguística. Tal abordagem está ancorada na hipótese de que
a variação linguística tem status representacional no conhecimento do
falante. Isto é, membros da comunidade de fala armazenam diferentes ocorrências (variantes), associadas à informação de idade, gênero, classe social e identidade pessoal dos falantes que as produziram
(JOHNSON, 1997, 2006; PIERREHUMBERT, 2001; BYBEE, 2001, 2010;
GOMES; CRISTÓFARO SILVA, 2004; HAY; DRAGER; WARREN, 2006;
FOULKES; DOCHERTY, 2006; LABOV, 2010:21). Essa abordagem tem
sido referida como Modelos de Exemplares ou Modelos baseados no
Uso. De acordo com esses modelos, a alternância de formas de plural
observada na fala, como em pneus ~ pneis, espanhóis ~ espanhóus21,
21

As formas pneis e espanhóus foram coletadas por mim respectivamente em uma transmissão de corrida de fórmula 1 e de um entrevistado em jornal da TV em 2009. O terceiro
autor tem também coletado produções desse tipo para sua dissertação de mestrado.
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é resultante de um processo analógico sobre as representações das
palavras no léxico, organizadas em redes de conexões lexicais baseadas em semelhança sonora e semântica (BYBEE, 1985, 1995, 2010).
Assim, são observados, na alternância observada na produção dos
falantes, efeitos de frequência de ocorrência (token frequency) do item
lexical no plural, definida como a frequência em que o item lexical ocorre em um determinado corpus, e efeito de frequência de tipo (type frequency) do plural, definida em função da quantidade de itens lexicais
que compartilham um determinado padrão linguístico (BYBEE, 1995;
HUBACK, 2007, GOMES; GONÇALVES, 2010). Também será verificada a hipótese de Gomes e Gonçalves (2010), segundo a qual, embora os falantes utilizem os mesmos mecanismos cognitivos (analogia,
inferência estatística, etc), por razões sociais ou sociolinguísticas, a
direcionalidade das inferências da forma de plural mais frequente pode
não ser a mesma para todos os falantes.

ASPECTOS COGNITIVOS DA
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

SUMÁRIO

Os aspectos cognitivos da variação linguística dizem respeito
tanto ao seu status no conhecimento linguístico do falante quanto à
atuação de fatores psicolinguísticos ou cognitivos no condicionamento
da variação. Quanto ao status da variação no conhecimento do falante,
esse trabalho adota o modelo de memória enriquecida da representação linguística (rich memory model of language representation) dos
Modelos de Exemplares ou Modelos baseados no Uso (BYBEE, 2010),
o que implica postular que a variação linguística faz parte da representação das formas das palavras e das construções que integram o
conhecimento linguístico do falante (BYBEE, 2002; 2004; 2010; 2013;
PIERREHUMBERT, 1994; 2001, 2003; GOMES; CRISTÓFARO SILVA,
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2004; FOULKES; DOCHERTY 2006; CRISTÓFARO SILVA; GOMES,
2007; DOCKERTY; FOULKES, 2014; CRISTÓFARO SILVA; GOMES,
2017). Essa hipótese difere da abordagem da variação como processo, conforme nos trabalhos clássicos da Sociolinguística Variacionista,
segundo a qual a variação linguística, observada na fala, é resultante
de um processo que se aplica a uma forma base única, formada por
unidades abstratas desprovidas de informação fonética fina.
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Quanto aos fatores psicolinguísticos ou cognitivos que condicionam a variação, embora em menor escala, alguns estudos sociolinguísticos sobre o PB têm investigado o efeito desse tipo de condicionamento ao lado dos condicionamentos linguísticos e sociais (HUBACK, 2007;
GOMES; GONÇALVES, 2010). Tamminga et al. (2016) mencionam 3
tipos de condicionamento da variação linguística: condicionamento socioestilístico (s-conditioning), condicionamento linguístico interno (i-conditioning) e condicionamentos fisiológicos e psicolinguísticos (p-conditioning). Os dois primeiros são bastante conhecidos na área, seguem
a mesma caracterização dada por Labov. Condicionamento socioestilístico corresponde às características sociais dos falantes, como idade, classe social, sexo/gênero, etnia, estilo de fala. Condicionamento
linguístico interno corresponde aos fatores estruturais do ambiente linguístico em que as variantes ocorrem, como contexto anterior, contexto
seguinte, tipo silábico etc, normalmente usados no estudo da variação
sonora, ou estrutura da sentença, animacidade do constituinte etc, presentes em estudos de variação morfossintática, por exemplo. Condicionamentos fisiológicos correspondem às pressões articulatórias que
emergem da fisiologia do aparato da fala, como a coarticulação e a respiração, esta última conectada a traços da fala como pitch e voice onset
time (TAMMINGA et al., 2016, p. 309). Com relação a fatores cognitivos,
há, no entanto, diferentes entendimentos sobre a natureza de condicionamentos desse tipo. Embora linguagem implique cognição, condicionamentos psicolinguísticos ou cognitivos são aqueles que emergem do
sistema cognitivo e são compartilhados por todos os falantes. Assim,
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os condicionamentos linguísticos relacionados ao ambiente linguístico
propriamente dito de ocorrência das variantes são considerados à parte
dos condicionamentos cognitivos (TAMMINGA, op. cit., p. 303-304). No
entanto, os autores observam que o enquadramento dos fatores nas
três categorias não é necessariamente, a princípio, óbvio e a questão
sobre qual fator determina as propriedades de uma variável é empírica. Ainda, embora os diferentes tipos de condicionamento possam ser
isolados com a finalidade de identificar a sistematicidade na competição de fatores, estes podem estar integrados, como na proposta de
modelagem do conhecimento linguístico de acordo com os Modelos
de Exemplares, através das representações que incorporam detalhes
da experiência do indivíduo em ouvir e produzir as estruturas linguísticas e da indexação social. Ainda, as representações são gerenciadas e
estão sujeitas a mecanismos cognitivos. De acordo com o Princípio de
Causas Múltiplas (Multiple causes principle) de Bailey (2002, p. 118), os
diferentes tipos de condicionamento atuam em conjunto.

SUMÁRIO

Especificamente quanto aos fatores do sistema cognitivo que
afetam a produção, os autores apontam o planejamento dos enunciados, memória de trabalho e efeito de priming, que é o efeito que a ativação de uma determinada forma pode ter na produção e percepção das
formas seguintes. Com relação ao efeito de priming, cite-se Sankoff e
Laberge (1978), o primeiro estudo a identificar efeito de priming na variação, e a proposição das variáveis paralelismo discursivo e paralelismo
oracional no condicionamento da variação da concordância nominal e
da verbal no PB, uma contribuição pioneira de Scherre e Naro (1991,
1993) e Scherre (2001), consideradas no âmbito do efeito de priming
para a investigação de condicionamentos cognitivos da variação (TAMMINGA et al. 2016, p. 312). Os efeitos de frequência de ocorrência e de
tipo não são mecanismos cognitivos, mas podem ser considerados no
âmbito dos aspectos cognitivos de condicionamento da variação por
suas consequências, respectivamente, na robustez das representações
mentais das formas linguísticas e na inferência de padrões abstratos
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(BYBEE, 2010, p. 18-19) que atuam na analogia, que é um dos mecanismos cognitivos de domínio geral (BYBEE, 2010, p. 7-8).
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A natureza dos condicionamentos da variação linguística é uma
questão que deve ser considerada em função da relação que se estabelece entre o estudo da variação e teorias sobre a estrutura linguística, conforme tem sido observado na base teórica dos diversos
estudos de variação, que tanto contam com suporte formal quanto funcionalista e, mais recentemente, cognitivista (GOMES, 2013). Também
mais recentemente, estudos com metodologia experimental (DRAGER,
2014) sobre percepção da variação têm procurado avançar aspectos
sobre a organização cognitiva da variação (CLOPPER, CONREY, PISONI, 2005; HAY, WARREN, DRAGER, 2006; STAUM-CASASANTO, 2010;
SQUIRRES, 2011). Portanto, o uso de técnicas experimentais, comumente empregadas em pesquisas que focalizam a cognição de forma
independente de aspectos sociais, como as normalmente utilizadas
na Psicolinguística, conjugadas a aspectos da experiência do falante
com a língua, relacionados a características macrossociais, utilizadas
na Sociolinguística, traz contribuições não só para o entendimento da
variação sociolinguística propriamente dita, mas também para a discussão sobre a natureza da linguagem humana. O estudo da variação
socialmente indexada a partir de dados experimentais, quando associados aos resultados obtidos com dados de produção espontânea,
permite situar tanto os aspectos cognitivos, presentes no ato da produção e percepção da fala pelo indivíduo, quanto os aspectos sociais
da experiência do indivíduo na sociedade, e que podem impactar a
organização, o processamento e o uso do conhecimento linguístico.
A alternância de formas de plural de nomes no PB terminados
em ditongo oral decrescente
No Português Brasileiro (PB), tem sido registrada a alternância
de formas de plural em nomes tanto em gramáticas tradicionais quanto
em estudos sociolinguísticos. Têm sido referidas alternâncias em itens
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lexicais terminados em –ão na forma do singular, como em guardiães
~ guardiões, em itens lexicais terminados em ditongo oral decrescente, como em chap[ɛʊ̭s] ~ chap[ɛɪ̭ s] e re[aɪ̭ s] ~ re[aʊ̭s], bem como naqueles cuja forma de plural esperada apresenta abaixamento da vogal
do radical, os plurais metafônicos, como em p[ɔ]vos ~ p[o]vos. Os
estudos de Tomaz (2006), sobre itens lexicais com plural esperado metafônico, de Huback (2007), sobre o plural de palavras terminadas em
–ão, –l ortográfico e –u, e de Gomes e Gonçalves (2010), sobre o plural
de palavras terminadas em –l ortográfico, –u e com plural esperado
metafônico, mostraram efeito da frequência de ocorrência da forma de
plural, além do efeito da escolaridade e da frequência de tipo do plural
(HUBACK, 2007; GOMES; GONÇALVES, 2010). Como, em amostras
de fala espontânea do gênero entrevista do tipo laboviano, é baixa a
ocorrência de palavras com plural esperado irregular, os dados desses
estudos são de produção elicitada, obtidos através de leitura de texto,
lista de palavras ou nomeação de figura em contexto de sentença.
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Na abordagem do Modelo de Redes (Bybee, 1995), a alternância
de formas de plural observada nas línguas é resultado de um processo
analógico que interage com a frequência de ocorrência da forma da palavra no plural e a frequência de tipo dos morfemas, que são emergentes
das palavras organizadas em redes baseadas em semelhanças sonora
e semântica, ou esquemas orientados para o produto (product-oriented
schemes). Portanto, de acordo com o Modelo de Redes e os Modelos
de Exemplares, não há uma regra default que se aplica a uma base que
se enquadre em um padrão sonoro mais geral. Assim, um determinado
padrão morfológico, normalmente o mais frequente, é atribuído a uma
palavra de baixa frequência de ocorrência ou que não está representada
no léxico do indivíduo. Essa hipótese se baseia no pressuposto de que a
frequência de uso afeta a representação das palavras no léxico. Quanto
mais frequente um item, mais robusta será sua representação, porque
é mais acessado para produção e percepção, e, dessa forma, estará
menos sujeito a processos analógicos. Há evidências empíricas que
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mostram que processos dessa natureza tendem a afetar primeiramente
os itens lexicais de baixa frequência (BYBEE, 2015, p. 94-102).
Parte-se também da postulação de que as palavras terminadas
em –l ortográfico, como papel, jornal, lençol, nas variedades do português brasileiro em que são produzidas invariavelmente com uma semivogal, como em [paˈpɛʊ̭] papel, têm a mesma representação de itens
lexicais como [kaˈkaʊ̭] cacau, terminados em segmento vocálico (CRISTÓFARO SILVA et al. (2005); HUBACK (2007, 2012); GOMES; GONÇALVES, 2010). Considera-se que, nestas variedades do PB, como a falada
no Rio de Janeiro, o processo de mudança já está completo e teve
como consequência a alteração da forma sonora do último segmento
dos itens lexicais terminados em –l ortográfico. Os Modelos de Exemplares fornecem sustentação para essa postulação, tendo em vista que
as representações das palavras se baseiam na experiência de produzir
e ouvir. Também, de acordo com o modelo, itens lexicais complexos
estão representados no léxico e as relações lexicais baseadas em semelhança sonora e semântica fazem emergir as relações morfológicas
entre os itens derivados e suas respectivas bases. A alternância de formas de plural nesses itens (chap[ɛɪ̭ s] e pap[ɛʊ̭s]) é também evidência
da semelhança sonora dos segmentos finais dessas palavras.
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A hipótese é que a alternância se deve à analogia, baseada na
semelhança da forma final sonora das bases das duas listas, através
da atribuição do padrão morfológico mais frequente (BYBEE, 1995)
na situação de falha no acesso lexical ou se o item lexical não está
representado no léxico. Falhas de acesso lexical tendem a ocorrer com
itens de baixa frequência. Especificamente, em relação ao padrão linguístico em questão, o plural em –s é o mais frequente do léxico do
português. No entanto, entre os itens lexicais terminados em ditongo
oral decrescente do tipo –Vʊ̭, o tipo mais frequente é o plural em –is,
etimologicamente oriundo de mudanças ocorridas ainda no latim em
itens lexicais que continham uma lateral na base (animales>animais).
No levantamento de frequência de tipo realizado na Base Aspa/UFMG,
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foram encontradas 877 palavras com plural –is, em 1.021.142 ocorrências desse plural, e 33 palavras com plural regular –s, em 33.935
ocorrências (CRISTÓFARO SILVA et al., 2005).
Uma vez que os diferentes tipos de condicionamentos competem e interagem, será verificada a hipótese levantada em Gomes
e Gonçalves (2010: 131), segundo a qual os falantes podem fazer
diferentes inferências de frequência de tipo sobre as representações
das palavras no léxico a depender de quais são os itens lexicais representados sobre os quais a inferência se baseia. De fato, o esperado é que qualquer falante do PB tenha uma quantidade maior de
itens lexicais com plural em –is que itens com plural regular, para itens
que no singular terminan em -Vʊ̭, de acordo com a frequência de tipo
apresentada no parágrafo anterior. Porém, como, no PB, a expressão
do plural no SN é variável (SCHERRE, 1988), os falantes podem se
diferenciar não só em relação às taxas de produção de formas no plural, mas também em relação à representação/conhecimento lexical de
certas formas de plural no léxico. Portanto, embora os falantes façam
uso dos mesmos processos cognitivos de inferência de padrões no
léxico, devido à experiência do falante com a língua, a inferência pode
ter como base um léxico em que as proporções entre os variados tipos
morfológicos sejam diferentes, isto é, apresentam frequências de tipo
diferentes, com consequências na direcionalidade da inferência.
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METODOLOGIA
O experimento
Os dados foram obtidos através de um teste de produção elicitada de plural a partir de estímulos formados por pseudopalavras (ANEXO
1). A opção por pseudopalavras para elicitar o plural tem por objetivo
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verificar o efeito dos condicionamentos estudados independentemente
do conhecimento de palavras específicas, sendo possível assim observar a atuação de processos cognitivos e não o acesso lexical de itens
representados no léxico. A alternância de formas de plural de nomes no
PB também recebeu abordagem formal no estudo de Becker, Clemens
e Nevins (2017). O estudo se baseia no julgamento de aceitabilidade
de pseudopalavras. Segundo os autores, a superficialização da forma
de plural com –s ou com –is, de uma base do tipo –Vw (ditongo oral
decrescente) no Português Brasileiro, é resultante de um processo de
mapeamento da forma subjacente submetida à atuação da restrição
initial syllable faithfullness, que protege palavras monossilábicas. Assim, palavras monossilábicas com plural esperado regular não estão
sujeitas à alternância com –is. Já em palavras com duas sílabas ou
mais, como chapéu ou papel, a primeira sílaba se mantém intacta e
não há violação da restrição de fidelidade da sílaba inicial. Ainda de
acordo com Nevins (2012), no mapeamento da forma subjacente, há a
atuação da vogal do núcleo do ditongo, de maneira que itens lexicais
que apresentam a lateral ortográfica –l tenderão a se superficializar com
a forma –is, se tiverem uma vogal baixa no núcleo do ditongo, como
em papel, enquanto as palavras com vogal média, como museu, irão
se superficializar com –s. O que está em questão é o grau de distância
entre a vogal núcleo e a semivogal. No caso de [e] e [ɪ], a distância –
grau de dispersão do ditongo – é menor do que entre [ɛ] e [ɪ], o que
evitaria, segundo o autor, a forma museis. No entanto, tem sido atestada a forma pneis, formada com o mesmo ditongo de museu (GOMES
e GONÇALVES, 2010, p.125; CRISTÓFARO-SILVA e OLIVEIRA, 2002).
Considerando as diferentes abordagens teóricas sobre a variação
das formas de plural e para verificar as hipóteses desse trabalho – analogia x regra default, inferência de padrões no léxico x restrições formais
(tamanho do item lexical e vogal núcleo do ditongo), as pseudopalavras
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foram construídas controlando a vogal núcleo do ditongo (a, e, ɛ, ɔ)22
e tamanho do estímulo (1, 2 e 3 sílabas). O teste de pseudopalavras é
composto de 68 estímulos, que foram divididos em duas listas, com o
objetivo de diminuir o tempo de aplicação do experimento. Assim, cada
participante ouviu 52 estímulos, sendo 34 estímulos-alvo e 18 distratores.
Os estímulos de 2 e 3 sílabas são, na sua maioria, oxítonos. Somente os
estímulos com a vogal [e] como núcleo são metade oxítonos e metade
paroxítonos, para correspondem aos padrões de palavras do PB que
têm a vogal média fechada anterior como núcleo, como em camafeu e
audível. Todas as distratoras são paroxítonas e terminam em sílaba CV,
conforme o padrão mais comum das palavras do PB com plural regular.
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Os participantes também responderam a um teste de elicitação
de formas de plural formado por palavras do PB, na sua maioria de
baixa frequência de ocorrência. Esse teste foi utilizado dada a impossibilidade de estabelecer quantos itens lexicais com o plural esperado
–is os falantes têm representados em seu léxico. Os resultados obtidos permitiram uma avaliação mais embasada do comportamento do
falante no teste de produção elicitada com pseudopalavras, uma vez
que, em metodologia experimental, respostas que tendem a uma única
direção são descartadas da análise devido à interpretação de que o
falante não entendeu o teste, ou, apesar de ter aceito voluntariamente
participar, pode não estar mais interessado na participação no momento da aplicação. Um comportamento da mesma natureza em teste
com itens da língua é menos provável. Os resultados comparativos do
comportamento dos participantes nos dois testes (pseudopalavras e
palavras do PB) foram apresentados em Gomes et al. (2018).

22

Diferentemente do teste de pseudopalavras utilizado no estudo de Becker et al. (2017),
não foram incluídos estímulos com a vogal [o] como núcleo, uma vez que as poucas
palavras no PB com esta vogal são empréstimos do inglês (gol, show, datashow) e foram
enquadras no padrão regular de plural do PB.
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O teste foi aplicado usando o software DMDX, para Windows,
que apresenta os estímulos em ordem aleatória. As respostas foram
gravadas diretamente no computador e em gravador digital Panasonic.

PARTICIPANTES
Para verificar a hipótese de diferentes experiências sociolinguísticas influenciarem a direcionalidade da inferência da frequência de tipo
do plural, o teste de pseudopalavras para elicitação de formas de plural
foi aplicado a 54 voluntários, sendo 25 com ensino superior, recrutados
de cursos de graduação da Faculdade de Letras da UFRJ dos dois primeiros semestres de curso, e 29 de um curso de Educação para Jovens
e Adultos (EJA) de Niterói, sendo um descartado deste último grupo. O
teste foi aplicado individualmente nas respectivas instituições em que os
participantes foram recrutados, em ambiente silencioso e apropriado.

RESULTADOS
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Foram obtidas 1.837 respostas para os estímulos-alvo, 676
com plural –is, 1.074 com plural regular e 87 de outras respostas (forma no singular ou outra forma de plural). Não foram obtidas respostas para alguns dos estímulos. Excluídas as 87 “outras respostas”,
foi obtido um total de 38% de respostas com –is e 62% de respostas
com o plural –s. Esse primeiro resultado indica que, na ausência de
uma forma representada no léxico, como é o caso das pseudopalavras, houve variação nas respostas com predomínio da forma regular.
Esse primeiro resultado indica que não há uma regra default atuando,
que se aplica na ausência da representação da palavra no léxico,
conforme no Modelo Dual (PINKER, 1991). Também observa-se que
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a inferência levou em consideração o tipo de plural mais frequente
no léxico do PB e não o mais frequente para as palavras terminadas
em ditongo oral decrescente. Nos trabalhos com dados de produção
elicitada com palavras do PB, a tendência é de prevalência de –is
no grupo de itens lexicais com plural esperado regular e de baixa
frequência de ocorrência, o que é indicativo de que a inferência do
tipo mais frequente leva em conta o conjunto de itens terminados em
–Vis, esquema com mais itens lexicais, que o formado por –Vus, com
poucos itens lexicais (HUBACK, 2007; GOMES; GONÇALVES, 2010).
Os dados foram submetidos à regressão logística na Plataforma
R (<- gml). A aplicação foi a realização da forma com –is em função
das seguintes variáveis independentes: vogal do núcleo (a, e, ɛ, ɔ),
tamanho do estímulo (1, 2, e 3 sílabas), escolaridade (universitário,
EJA), sexo/gênero (Homem, Mulher) e teste (Lista 1, Lista 2). Os resultados aparecem na Tabela 1 a seguir.
Tabela 1 - Regressão Logística multivariada –
realização da forma de plural com –is.
Coefficients

SUMÁRIO

Estimate

Stand. Error

z value

Pr (> |z|)

(Intercept)

-0.26158

0.16482

-1.587

0.112506

Vogal e (tônica)

-0.59887

0.17208

-3.480

0.000501 ***

Vogal e (átona)

-0.31469

0.18657

-1.687

0.091661

Vogal ɛ

0.12116

0.14644

0.827

0.408048

Vogal ɔ

0.16558

0.16432

1.008

0.313627

Monossílabo

-1.24997

0.13492

-9.265

<2e-16 ***

Trissílabo

0.3477

0.12874

0.270

0.787122

Ensino Superior

0.85435

0.12709

6.722

1.79e-11 ***

Homens

-0.08907

0.14466

-0.616

0.538111

Lista 2

-0.14889

0.10914

-1.364

0.172478
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De acordo com os resultados obtidos, o valor negativo do intercept da primeira coluna (–0.26158) indica a baixa tendência de
realização da forma elicitada com –is e prevalência da forma com
–s. Os fatores considerados significativos estatisticamente foram a
vogal núcleo e em estímulo em que a última sílaba é tônica (p-valor=
0.000501), monossílabos (p-valor= 2e–16) e o nível de escolaridade
de ensino superior (p-valor= 1.79e–11). Os resultados de logodd (primeira coluna) indicam que a forma de plural irregular foi desfavorecida em estímulos cujos ditongos finais são formados pela vogal e em
sílaba tônica (–0.59887) e em estímulos monossílabos (–1.24997), ao
passo que foi altamente favorecida por participantes de nível superior
(0.85435). Esses resultados também indicam que o fato de o estímulo
ser monossílabo ou ter a vogal e como núcleo do ditongo não teve
efeito de bloquear a ocorrência da forma –is nestes casos. Ao contrário, houve variação em todos os fatores observados. Na ausência
de formas representadas no léxico, como os estímulos constituídos
de pseudopalavras, a variação observada também indica que não foi
acionada uma regra default de formação de plural do tipo “acrescente –s” em contexto de item lexical terminado em segmento vocálico.
Ainda, a ausência de significância estatística para a variável “Teste”
é indicativa de que não há interferência do conjunto de estímulos
que o participante ouviu (Lista 1 ou Lista 2), isto é, os estímulos das
duas listas estão equilibrados. A função drop1 no Pacote R confirmou
a significância estatística dos grupos de fatores vogal núcleo (p-valor=2.061e-05***), tamanho do estímulo (p-valor=<2.2e-16***) e
escolaridade do participante (p-valor=7.884e-12***)23.
Foi realizada uma rodada de efeitos mistos (<- glmer), incluindo
as variáveis aleatórias indivíduo e estímulo (random effect), que confirmou a significância estatística dos mesmos fatores (vogal núcleo e – lo23

A notação -ex, após a sequência numérica, indica que há, à direita da vírgula, o número
indicado em x de zeros. Dessa forma, o menor p-valor dos três mencionados é o relativo
à variável tamanho. Os três asteriscos indicam que o p-valor tem significância muito
abaixo de 0.05.
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godd -0.7898, p-valor= 0.0116*; monossílabo – logodd -2.0206, p-valor= <2e-16***; ensino superior – logodd 1.4684, p-valor= 0.0270*).
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Os resultados para escolaridade indicaram uma distribuição
diferente das respostas com plural –is e plural –s: predominância do
plural regular –s entre os participantes do EJA, 70%, e uma distribuição equilibrada dos dois tipos entre os participantes com nível superior, 51% de –s e 48% de –is. Considerando esses resultados, para
checar a hipótese de Gomes e Gonçalves (2010), segundo a qual
as inferências de frequência de tipo podem ser diferentes entre os
falantes em função de seu perfil social, as variáveis independentes
linguísticas tamanho do estímulo, vogal núcleo, e as variáveis sexo
e teste foram verificadas para cada grupo de participantes em função da escolaridade. Assim, foram realizadas mais duas rodadas de
efeitos mistos (que incluem a variável indivíduo e estímulo) para verificação da significância dos grupos de fatores, uma só com os dados
de participantes do EJA e outra só com dados de participantes com
ensino superior. Para os dados do EJA, a regressão logística apontou
a significância somente do fator monossílabo (logodd=-2.2773; p-valor=1.29e-13***), que desfavorece a realização da forma de plural
irregular –is. O resultado de p-valor para a vogal núcleo e em sílaba
tônica foi no limite da significância (0.0509). A função drop1 confirma
a significância somente do grupo de fatores tamanho do estímulo para
este grupo de dados. Já a regressão logística com os dados somente
dos participantes de nível superior indicou a significância do tamanho
monossílabo e da vogal núcleo e em sílaba tônica, que desfavorecem
a realização do plural irregular. Os Gráficos 1, 2 e 3 a seguir apresentam os percentuais de realização dos dois tipos de plural por grupo de
fatores com significância estatística para cada grupo de participantes.
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Os resultados anteriormente apresentados, considerando todos
os dados em conjunto e as rodadas em separado para cada grupo de
participante por escolaridade, indicam que, na ausência de uma palavra representada no léxico, há dois padrões de formas de plural que
competem para itens terminados em ditongo oral decrescente, não
havendo, portanto, a aplicação de uma regra default de formação de
plural. Além disso, os percentuais de produção da forma de plural –is
em função da escolaridade, 16% entre os participantes do EJA e 48%
entre os participantes do ensino superior, são indicativos de que as
inferências estatísticas de padrões morfológicos no léxico podem ter
direcionalidades diferentes em função da experiência do falante com
a língua. Considerando que, no PB, a realização da forma de plural
no sintagma nominal é variável (SCHERRE, 1988), é possível que os
falantes não conheçam a forma de plural de um conjunto amplo de
itens lexicais com plural esperado irregular, de maneira que não haja
um conjunto suficiente para permitir a inferência do padrão –is como
mais frequente para os itens lexicais terminados, no singular, em ditongo oral decrescente – Vʊ̯. No entanto, quando, no léxico do falante,
o conjunto de itens com plural esperado irregular reflete a frequência
de tipo das duas formas no léxico do PB, com predominância de itens
do plural irregular sobre o plural regular, há inferência do padrão -is
como mais frequente (ver GOMES et al., 2018). Conforme mencionado
anteriormente, os estudos que utilizaram itens lexicais do PB como estímulos mostraram que itens terminados em ditongo oral decrescente
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cujas formas de plural esperado regular são de baixa frequência de
ocorrência tendem a ser produzidos com –is.
Com relação aos efeitos das variáveis linguísticas, tamanho e
vogal núcleo do ditongo, como interpretá-los em relação à hipótese
de competição de padrões morfológicos emergentes da organização
do léxico em redes e não como um processo de mapeamento da
forma subjacente em função de princípios formais da gramática? Primeiramente, observou-se que houve variação para todos os fatores
das duas variáveis independentes, sendo significativo o efeito de monossílabos e vogal e em sílaba tônica no desfavorecimento do plural
–is. No entanto, esses contextos não atuaram para bloquear a forma
irregular, apenas desfavorecem-na. Outro resultado importante é o
fato de que foi observado efeito da vogal núcleo do ditongo somente
entre os participantes com ensino superior. Ainda, tanto na Tabela 1
quanto nos resultados de regressão logística com os dados separados por escolaridade, observa-se efeitos distintos para a vogal e
em função da tonicidade da sílaba em final de palavra. Sendo assim,
uma vez que foram observados efeitos diferentes entre falantes com
diferentes níveis de escolaridade e tonicidade da sílaba para essa
vogal, esses resultados não corroboram a hipótese de Nevins (2012)
segundo a qual itens lexicais com [e] como núcleo do ditongo, como
museu, rejeitam o plural –is devido à proximidade entre a vogal [e] e
a semivogal [j], no espaço oral.
SUMÁRIO

Para melhor entender esses resultados, foi realizada uma checagem da frequência dos dois tipos de plural, em itens lexicais do PB, em
função da vogal núcleo do ditongo e do número de sílabas da palavra,
na base ASPA/UFMG, apresentada no Gráfico 4 a seguir.
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Gráfico 4 - Frequência dos dois tipos de plural no PB em função
da vogal núcleo do ditongo por tamanho da palavra.
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Há, no léxico do PB, um número consideravelmente menor de
itens lexicais monossilábicos terminados em ditongo oral decrescente com plural regular ou irregular, se comparados com o conjunto de
itens lexicais de duas ou mais sílabas. Entre os itens monossilábicos,
predomina o plural regular, sendo o único tipo em itens com a vogal e
como núcleo do ditongo (meus, teus, seus, eus) e predominante entre
os itens com a vogal a como núcleo (naus, maus, paus, graus e quais,
sais, ais). Já o plural –is é o esperado para os itens com a vogal núcleo
ɔ (sóis, atóis) e concorre com o regular para itens com a vogal núcleo
ɛ (véus, céus, réus e géis, réis, méis24). Desse conjunto de monossílabos do PB, os pronomes possessivos apresentam frequência alta de
ocorrência (respetivamente no ASPA, 17.212, 514, 209.531) juntamente
24

O item méis não consta da base ASPA/UFMG.
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com graus (4.852), maus (3.744), paus (771), quais (37.349), sais (509),
réus (2.154) e céus (1.342). Todos os demais itens com plural –is apresentam frequência baixa de ocorrência. Assim, observa-se que, entre
os monossílabos, o plural regular tem maior frequência de tipo (type)
e de ocorrência (token). Com relação aos itens lexicais com duas ou
mais sílabas, há o predomínio do plural –is, embora a forma regular
seja o padrão esperado para todos os itens com vogal núcleo em sílaba tônica, como em museu, pneu, camafeu, etc.
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Assim, com base na distribuição observada no Gráfico 4, podemos concluir que os resultados encontrados entre os universitários, para efeito de tamanho do estímulo (Gráfico 2) e efeito da vogal
núcleo do ditongo (Gráfico 3), refletem as frequências de tipo de –is
e –s no léxico do PB. O plural –s predomina nos monossílabos e
nos estímulos com a vogal e núcleo do ditongo em sílaba tônica, ao
passo que o plural –is predomina nos estímulos com 2 e 3 sílabas,
com vogal núcleo ɛ e ɔ e tem distribuição equilibrada com –s nos demais contextos. Portanto, é possível inferir que o léxico de um falante
com escolaridade mais alta, portanto, com mais experiência com as
formas de plural, de acordo com o que se conhece sobre a variação
de plural no sintagma nominal no PB, é de tamanho suficiente para
a emergência de padrões a partir das formas representadas no léxico conforme a frequência de tipo, observada no ASPA/UFMG, em
função do tamanho da palavra e da vogal núcleo do ditongo. Com
relação aos participantes do EJA, a regressão logística mostrou o
efeito do tamanho do estímulo, sendo os monossílabos os que desfavorecem a ocorrência da forma –is. Os percentuais apresentados
no Gráfico 1 mostram que, de fato, há uma forte produção de plural
–s nos monossílabos para este grupo de participantes (84%), embora
também predomine nos estímulos com 2 e 3 sílabas (62%).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou identificar aspectos cognitivos e sociais que atuam no condicionamento da variação de formas de plural de
nomes terminados em ditongo oral decrescente do tipo –Vʊ̯, como em
troféis, bacalhais, pneis, espanhóus, atestadas em fala espontânea. Foram utilizados dados de produção elicitada a partir de pseudopalavras,
elaboradas especificamente para o estudo. Os resultados obtidos corroboram as hipóteses dos Modelos de Exemplares (BYBEE, 1995, 2010).
A alternância observada nos dados obtidos está relacionada à inferência
de padrões morfológicos baseada na frequência de tipo de plural, que
emerge das representações das palavras no léxico organizadas em redes de conexão baseadas em semelhança sonora e semântica, e da
analogia. Também há evidências de que a inferência do padrão de plural
mais frequente está relacionada à escolaridade do falante.
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Anexo 1 - Estímulos do teste de Pseudopalavras
organizados por tamanho e vogal núcleo do ditongo
Monossílabas

Dissílabas

Trissílabas

aʊ̯

ˈbaʊ̯
ˈzaʊ̯
ˈʒaʊ̯
ˈhaʊ̯

piˈbaʊ̯
puˈʃaʊ̯
siˈvaʊ̯
gaˈfaʊ̯

pavuˈtaʊ̯
dilaˈdaʊ̯
mituˈɾaʊ̯
gaveˈnaʊ̯

eʊ̯ tônico
(iâmbico)

ˈpeʊ̯
ˈbeʊ̯
ˈzeʊ̯
ˈgeʊ̯

gaˈzeʊ̯
kaˈneʊ̯
tuˈmeʊ̯
luˈʃeʊ̯

faleˈdeʊ̯
liloˈɾeʊ̯
dibeˈpeʊ̯
hifoˈkeʊ̯

ˈmizeʊ̯
ˈfaseʊ̯
ˈtuleʊ̯
ˈlifeʊ̯

miˈlateʊ̯
siˈzizeʊ̯
taˈfereʊ̯
viˈʒzeʊ̯

eʊ̯ átono
(troqueu)

ɛʊ̯

ˈbɛʊ̯
ˈzɛʊ̯
ˈkɛʊ̯
ˈgɛʊ̯

faˈgɛʊ̯
luˈmɛʊ̯
faˈzɛʊ̯
hiˈʒɛʊ̯

makaˈdɛʊ̯
saliˈzɛʊ̯
mavuˈmɛʊ̯
danoˈbɛʊ̯

ɔʊ̯

ˈfɔʊ̯
ˈʒɔʊ̯
ˈlɔʊ̯
ˈkɔʊ̯

tiˈvɔʊ̯
siˈzɔʊ̯
kaˈnɔʊ̯
kuˈfɔʊ̯

fariˈdɔʊ̯
degeˈkɔʊ̯
ganoˈtɔʊ̯
kaviˈlɔʊ̯
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Conheci a Duarte (1993) estudando para um concurso público de língua portuguesa para a UFRJ.
Não fazia ideia que a candidata loura e exuberante
era a própria referência bibliográfica, minha musa
inspiradora. De repente, Duarte se fez Eugênia
personificando-se ali, na sala do Setor. A “linguista
mais linda do Brasil” não entendia muito bem como
a UFRJ funcionava, mas tirou de letra, dedicando-se incansavelmente à universidade nos últimos 26
anos. Desafiada, começou com aulas de Fonologia e dominou todas as esferas universitárias com
uma dedicação ímpar. Foi Chefe de Departamento,
Coordenadora de Pós por duas vezes, representante no CONSUNI, no comitê PIBIC, etc. De repente,
converteu a UFRJ em sua casa. Gegena continuou
Deusa. Ela agrega, reclama e afaga. Adota todos
como filhos e, nesse papel de mãe esmerada,
pode ser até dura com seu dedinho em riste que
“de repente, não mais que de repente” converte-se
em afagos. Uma querida generosa infiltrada plenamente nos sujeitos.
Celia Lopes
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RESUMO
Este estudo analisa as formas de tratamento tu e você na posição de sujeito
na fala do Rio de Janeiro, considerando fatores linguísticos e extralinguísticos
que condicionam as formas variantes. Por um lado, tem-se como hipótese
que, embora o pronome sujeito tu sem a presença da marca desinencial no
verbo (tu faz) seja cada vez mais frequente em atos diretivos para indicar
proximidade, intimidade e identidade social, ainda é considerado uma variante socialmente marcada em algumas localidades brasileiras. A forma você,
por outro lado, é uma variante neutra ou socialmente menos marcada. Em
termos de restrições sociais, serão comparados os diferentes grupos ocupacionais (gerente, vendedores de lojas – comércio formal – e vendedores
de rua – comércio informal) e localização geográfica (zonas norte e oeste da
cidade). Os resultados mostraram que (a) os grupos ocupacionais não são
completamente ranqueados pelo uso diferencial de pronomes de tratamento
na mesma maneira que são estratificados por fatores extralinguísticos. (LABOV, 1972, p. 175); (b) o subsistema (você ~ tu) é regular no Rio de Janeiro,
mesmo entre os falantes desconhecidos e sem intimidade; (c) os resultados
(nível de escolaridade e grupos ocupacionais) mostram que o pronome tu
não é uma estratégia tão estigmatizada no Rio de Janeiro.
PALAVRAS-CHAVE: Pronomes de segunda pessoa; Formas de tratamento; Rio
de Janeiro.
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ABSTRACT
This study will analyze the forms of addressing tu and você (you) in subject position considering both social and internal factors for the variation and change in
the city of Rio de Janeiro. The subject pronoun tu (you.SG.NOM) without agreement is increasingly frequent in directive acts to indicate proximity, intimacy and
social identity. An overall social impression considers that the subject pronoun
você is a prestige variant, while the pronoun tu (without verbal agreement) is a
socially stratified marked-form. The social constraints regarded the comparison
of different occupational groups (manager, salespeople in stores – formal trade
– and salespeople from the streets – informal trade) and geographic location
(North and West of the city). The results showed (a) the occupational groups are
not completely ranked by their differential use of address pronouns in the same
order as their stratification by extralinguistic factors. (LABOV, 1972, p. 175); (b)
the subsystem (você ~ tu) is regular even among speaker unknown without
intimacy (in polite speech); (c) the results (level of education and occupational
groups) show the addressing pronoun tu is not stigmatized and is even becoming general in Rio de Janeiro.
KEYWORDS: Second person pronouns; Address forms; Rio de Janeiro.
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APRESENTAÇÃO
Este estudo tem como objetivo analisar as formas pronominais
de referência à segunda pessoa do discurso (tu e você) na posição de
sujeito a partir de situações interativas distintas na cena carioca.
Alguns estudos de natureza diacrônica e/ou sincrônica têm investigado como se deu a inserção de você no quadro de pronomes
pessoais (cf. RUMEU, 2013; SOUZA, 2012; DUARTE, 1985; MACHADO, 2006; BARCIA, 2006; PAREDES SILVA, 2003, 2011, entre tantos
outros). Neste estudo, entretanto, o nosso objetivo é identificar mais
precisamente os fatores linguísticos e extralinguísticos que condicionam a escolha das duas formas variantes (tu e você) para compreender se há um aparente espraiamento do pronome tu na fala do Rio de
Janeiro. Para tanto, partimos de pressupostos da Teoria da Variação e
Mudança (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968; LABOV, 1994, 1972)
e submetemos os dados coletados ao Programa de regras variáveis
GOLDVARB X (SANKOFF et al., 2005), para o cálculo das frequências
de uso e do peso relativo dos fatores postulados.
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Para dar conta de maneira eficiente do objeto de estudo proposto, constituiu-se um corpus de fala a partir de uma metodologia
alternativa ao modelo de entrevista tradicionalmente utilizada nos trabalhos variacionistas. Tal procedimento deveu-se ao fato de as formas
pronominais de segunda pessoa (doravante 2SG) ocorrerem mais comumente na fala do documentador e não do informante (cf. PAREDES,
2003, 2011; SANTOS, 2012). Desse modo, as gravações foram feitas a
partir de perguntas-gatilho do tipo ‘Sabe como eu faço para chegar à
rua X?’ para elicitação dos dados, o que propiciou sequências tipicamente injuntivas como resposta.
Em vista disso, o corpus é formado por amostras criadas a partir
de interações anônimas e rápidas. A primeira amostra foi realizada no
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centro financeiro da cidade, levando em conta as atividades profissionais desenvolvidas pelas pessoas em seus locais de trabalho formal
(lojas, bancos etc.) e informal (vendedores ambulantes). O controle
das atividades laborais tem como intuito testar a hipótese de Labov
(1972) sobre a relevância da ocupação profissional como um eficiente
indicador social. A segunda amostra foi constituída por entrevistas feitas com transeuntes de dois bairros residenciais diferentes: Tijuca na
Zona Norte e Campo Grande na Zona Oeste da cidade.
As hipóteses que norteiam o estudo levam em conta que o pronome sujeito tu, sem a presença da marca desinencial no verbo (tu faz),
ainda é considerado uma variante socialmente marcada em algumas
localidades brasileiras, mesmo que seja cada vez mais frequente em
atos diretivos para indicar proximidade, intimidade e identidade social.
A forma você, por seu turno, é uma variante neutra ou menos marcada
socialmente e, por essa razão, é mais recorrente em situações de menor proximidade, funcionando em alguns contextos até mesmo como
uma estratégia de esquiva.
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Tendo em vista essas e outras hipóteses apresentadas ao longo
do estudo, pretende-se responder às seguintes perguntas: i) Que fatores linguísticos e sociais favorecem o emprego das formas variantes
de 2SG no corpus analisado? ii) O emprego de tu no Rio de Janeiro
é caracterizado como um índice social de algum grupo de falantes
específico? iii) Há áreas geográficas na cidade do Rio de Janeiro onde
tu e/ou você são mais frequentes? iv) A variante tu empregada, no Rio
de Janeiro, sem desinência verbal de segunda pessoa canônica seria
uma forma linguística de menor prestígio social? v) O uso de tu, por
essa razão, seria empregado por falantes com menor grau de escolaridade e com menor status social? vi) Os grupos ocupacionais servem
eficientemente como índices produtivos de estratificação social nas
grandes cidades (LABOV, 1972)?
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O estudo está dividido em seis seções além dessa apresentação e das referências bibliográficas. Primeiramente, definimos o fenômeno variável apresentando uma breve síntese da distribuição das formas de 2SG nas localidades brasileiras e dos valores de uso das duas
formas. Na sequência, apresentamos as opções metodológicas para
a organização do corpus, além de discutir alguns postulados teóricos
e as hipóteses formuladas a partir deles. Por fim, estão os resultados
obtidos na análise multivariada feita a partir do GOLDVARB X, seguidos
por uma discussão mais pormenorizada dos fatores sociais selecionados pelo programa estatístico, além das considerações finais.

DESCRIÇÃO DO FENÔMENO: O
PARADIGMA 2ª PESSOA NO PORTUGUÊS
BRASILEIRO (PB) ATUAL
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Atualmente, no PB coexistem diferentes subsistemas de tratamento pronominal com variações geográficas, sociolinguísticas e
pragmáticas. Apesar de podermos dizer que tu e você são variantes
no plano da intimidade, tal situação não é exatamente igual em todo
o Brasil. Você apresenta valores mais ou menos íntimos a depender
realmente da presença de tu, que nem sempre se faz presente em
todo território nacional. Acrescenta-se a isso a variação de padrões de
concordância com o pronome tu que raramente apresenta morfologia
verbal de 2ª pessoa, como se vê em (1). O mais regular é a concordância com verbo na 3ª pessoa do singular, em (2), que é o padrão
observado com você, em (3):
1.

Só tu sabes a extensão do nosso amor.

2.

Tu é a dona do meu coração.

3.

Agora você deve estar mais tranquilo e mais contente.
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Algumas propostas, como a elaborada por Scherre et al. (2009,
2015) a partir de estudos realizados com dados da oralidade, têm procurado delinear essa distribuição do tratamento tu e você no Brasil.
As autoras, com base em trabalhos de pesquisa realizados até 2012,
propõem a existência de seis subsistemas de tratamento no PB, tendo
em vista o controle da concordância estabelecida entre o pronome
sujeito e o verbo.
O mapa a seguir, extraído de Scherre et al. (2015, p. 142), dá um
panorama geral dos seis subsistemas sistemas de tratamento identificados no Brasil a partir dessa correlação entre as formas de tratamento
(tu ou você) e a concordância verbal:
Figura 1 - Seis sistemas dos pronomes de segunda
pessoa Você e Tu no português brasileiro.
1. Só VOCÊ, com as variantes você/cê/ocê
2. Mais tu (>60%) e concordância com o tu
baixa (<10%)
3. Mais tu (>60%) e concordância com o tu alta
(de 40% a 60%)
4. tu/VOCÊ (tu<60%) e concordância com o tu
baixa (<10%)
5. tu/VOCÊ (tu<60%) e concordância com o tu
média (de 10% a 39%)
6. VOCÊ/tu – tu de 1% a 90% sem concordância;

SUMÁRIO

Fonte: SCHERRE et al., 2015, p. 142.

Estamos considerando, para os objetivos do nosso estudo,
apenas três subsistemas de tratamento de 2ª pessoa na posição de
sujeito: (i) tu exclusivo, em (4); (ii) você exclusivo, em (5) e (iii) variação
entre você ~ tu, em (6):
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4.
Tu exclusivo:
Tu vai ter que virar numa rua...
5.
Você exclusivo:
Você sabe onde é o Tijuca tênis clube?
6.
Você e Tu:
Tu vai por aqui, aí você vai atravessar essa rua.
A complexidade desses subsistemas no Brasil reside ainda nos
valores que as formas podem assumir em cada localidade. Nas regiões Nordeste e Norte, Bezerra (1994) e Pedrosa (1999) identificaram,
na Paraíba, maior uso de tu sem concordância em relações de maior
intimidade, o que também foi identificado por Soares; Leal (1993) na
cidade de Belém do Pará. Em Fortaleza, Soares (1980) identificou o
uso de tu mais generalizado do que você, este último preferido em
situações mais formais.
Os jovens brasilienses e da periferia, região Centro-Oeste, apresentaram, segundo Lucca (2005), altos índices de tu nas relações marcadas pela solidariedade entre os jovens, principalmente, os do gênero
masculino. Dias (2007) também analisou a fala de Brasília e observou
maior uso de tu entre os homens. Em relação às faixas etárias, constatou que informantes com idade inferior a 30 anos usam o tu com interlocutores da mesma idade, o que configura um traço de intimidade em
diálogo cujo tom seja jocoso ou irônico. Os informantes mais velhos
tendem a usar o tu em brincadeiras.
SUMÁRIO

Para a cidade litorânea de Santos (SP), Modesto (2007) defende
que o emprego de tu, menos frequente é motivado por situações de
maior envolvimento entre os interlocutores, além de menor monitoramento e mais expressividade, ao passo que o você é determinado por
maior monitoramento e menor expressividade.
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Ramos (1997) estudou você/ocê/cê em Belo Horizonte (MG).
Observou o uso de você e ocê como nominativo e oblíquo e apenas
cê no nominativo nas três faixas etárias controladas (jovens, adultos e
idosos). As mulheres preferem você e cê: esta última variante não seria
estigmatizada no dialeto de Belo Horizonte.
Mota (2008) observou no interior do município de São João da
Ponte, localizado na região de Montes Claros (MG), que tu é menos frequente que você na posição de sujeito, mas se mantém nas relações
mais íntimas como resquícios do falar rural.
Na região Sul do Brasil, Menon (1997) e Menon; Loregian-Penkal
(2002) indicam a ausência de tu em Curitiba, sua concorrência com
você em Florianópolis e Porto Alegre, com uma interessante particularidade: em Florianópolis, tu é menos frequente que você, mas tende a aparecer mais com a flexão verbal marcada, enquanto em Porto
Alegre, tu é mais frequente, mas a flexão verbal é mais rara. O emprego do tu no sul do Brasil é favorecido, segundo Loregian-Penkal, nos
discursos argumentativos quando o falante quer convencer o outro e
impor sua opinião: “tratamento mais íntimo, usado para dar ordens e
para impor sua vontade”, (cf. LOREGIAN-PENKAL, 2004, p. 147). Em
contextos determinados, o emprego do tu é favorecido, ao passo que
o uso do você ocorre em contextos mais indeterminados. Para a autora, a entrada de tal forma no sistema pronominal se deu pela trilha da
indeterminação na fala do sul do Brasil.
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Amaral (2003) mostra que em Pelotas (RS) a presença da marca
de concordância de segunda pessoa com tu atinge apenas 7%. O uso
de você em Pelotas é bastante raro; ocorre apenas em delimitados
papéis sociais, como por exemplo, utilizado por vendedores em abordagens a clientes. Para o autor, você denota, em Pelotas, o desejo de
‘não ser invasivo’.
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No Rio de Janeiro, Paredes Silva (1996) e Santos (2012) mostram que os índices percentuais do pronome tu, sem a desinência verbal canônica de 2P do singular, são bem inferiores aos de você. A
depender do tipo de amostra de fala e da situação interacional, as frequências podem ser bastante baixas, com média de 5%, ou atingirem
patamares que ultrapassem 60% de frequência, como identificado em
gravações ocultas de conversas naturais (cf. PAREDES SILVA, 2003).
Quanto à distribuição regional no Brasil, verifica-se, em síntese,
que em algumas localidades do Nordeste, você é a forma neutra e menos marcada, enquanto tu é usado apenas para representar intimidade.
Em áreas do Sudeste, como São Paulo e Minas Gerais, a frequência de
você é maior ou até exclusiva. Em áreas do extremo Sul, tu é a forma
mais frequente com ou sem marca desinencial de 2ª pessoa. Na maioria
das partes do Brasil, no entanto, podemos encontrar a variação entre
você e tu, que é o subsistema identificado na cidade do Rio de Janeiro.
No contexto de variação, tu parece ser mais produtivo entre homens
mais jovens, em contextos de maior intimidade e de menor monitoramento. Você é preferido entre mulheres, em contextos neutros, menos
íntimos ou monitorados, podendo até marcar distanciamento.
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É preciso ainda mencionar um outro aspecto que impacta o fenômeno, principalmente no que se refere ao estigma que o pronome tu carrega por ocorrer na maior parte das localidades brasileiras sem marca
desinencial canônica (tu deve/disse). Trata-se de um ponto importante
na definição do valor social do pronome, porque é sempre difícil definir
se uma possível avaliação negativa atribuída ao tu pode estar apenas
atrelada à ausência da marca de concordância verbal25. Essa questão
não será discutida nesse estudo, mas é preciso deixar claro que o uso
de tu no Rio de Janeiro é categórico sem a marca desinencial de segunda pessoa, o que pode interferir sobremaneira em sua avaliação como
forma negativamente marcada (estigmatizada) na sociedade carioca.
25

Para maiores detalhes ver o estudo recente de Carvalho (2019) sobre a percepção da
variação dos pronomes de 2SG no dialeto carioca.
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A partir dessas considerações sobre o fenômeno, são recuperados os objetivos desse estudo, quais sejam: i) analisar as formas de
2SG tu e você na posição do sujeito, considerando os fatores externos
e internos que condicionam o fenômeno na cidade do Rio de Janeiro;
ii) descrever a significância social de cada variável nesse espaço urbano, observando se o sujeito pronome você é uma variante de prestígio
ou neutra (não-marcada), enquanto o pronome tu (sem concordância
verbal) é uma variante estigmatizada; (iii) verificar se há o espraiamento
de tu para contextos típicos de você; (iv) comparar os resultados relativos ao fenômeno em diferentes pontos da cidade (Centro, Zona Norte
e Zona Oeste) e em diferentes subgrupos ocupacionais.

METODOLOGIA: CONSTITUIÇÃO DO
CORPUS DE ANÁLISE, POSTULADOS
TEÓRICOS E HIPÓTESES
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Para atender aos objetivos desta investigação, foi necessária a
constituição de amostras a partir de métodos de coleta de dados alternativos para que o fenômeno pudesse ser melhor investigado. Como
mencionado na apresentação, o modelo de entrevista sociolinguística
clássico de entrevistador-entrevistado, embora adequado para capturar situações comunicativas naturais e espontâneas, não se mostrou
eficiente para o levantamento de formas interativas de segunda pessoa. Nesse caso, o pronome de 2SG ocorre na pergunta do entrevistador e não na resposta do entrevistado. Assim, optamos pelas entrevistas ‘pergunta-gatilho’ também empregadas em roteiro de entrevistas
sociolinguísticas. Paredes Silva (2011), por exemplo, aponta que a pergunta ‘como se faz alguma coisa’ permite que os interlocutores produzam sequências instrucionais e seria um método que favorece menções à segunda pessoa do discurso. Portanto, com base em Labov
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(1966, 2006), os dados para esta análise foram extraídos de gravações
de diálogos com pessoas nas ruas e/ou em seus locais de trabalho.
As amostras foram organizadas seguindo um modelo semelhante usado em Labov (1966, 2006), no qual o entrevistador abordou
o informante pedindo orientações sobre um determinado local26. No
nosso caso, as entrevistas são compostas por breves diálogos injuntivos: textos que visam ensinar alguém a executar uma determinada
tarefa. Nas ruas, a questão era: Como eu chego à rua X. Nesse caso, a
resposta mais comum seria: “Tu (ou você) vai por essa rua”. Nas situações em que o entrevistado estava em seu local de trabalho, como advogados, gerentes e vendedores, a questão é discretamente diferente:
Onde é a Justiça do Trabalho aqui no Centro?; Como faço para abrir
uma conta no banco?; Como eu posso revelar foto de câmera digital?
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Para este estudo, foram entrevistadas 49 pessoas em três
pontos da cidade do Rio de Janeiro: Centro, Zona Oeste e Zona
Norte. Como mencionado, a coleta de dados foi feita no Rio de
Janeiro pelo fato de ser uma das localidades brasileiras em que o
subsistema de tratamento de 2SG é variável: tu e você. A cidade é
a capital do Estado de mesmo nome e a segunda maior cidade do
Brasil, depois de São Paulo. Em termos da América do Sul, é a terceira maior área metropolitana e de aglomeração de habitantes. A
sua população é de aproximadamente 6,3 milhões de pessoas.27 A
cidade está dividida no centro histórico e financeiro (Centro); a Zona
Sul, que poderia ser considerada mais nobre e atrativa ao turismo
nacional e internacional; a Zona Norte, que é mais residencial, urbana e um tanto tradicional; e a Zona Oeste, onde ficam os bairros
mais periféricos com resquícios rurais e distantes do centro.
26

No estudo do autor que nos serviu como inspiração, o entrevistador se aproximava do informante no papel de um cliente e pedia informações sobre um departamento específico
que, no caso, se localizava no quarto andar das lojas. A pergunta feita para a elicitação
dos dados foi a seguinte: “Por favor, onde ficam os sapatos femininos?”. A resposta era
geralmente “Fourth floor” (quarto andar). O pesquisador se inclinava para frente e dizia:
“Como?” O objetivo era que o informante repetisse a pronúncia em estilo monitorado.

27

http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro#cite_note-4
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As gravações foram realizadas em situações de maior e menor
formalidade. Para o primeiro caso, têm-se as entrevistas realizadas
com gerentes e vendedores formais gravados em seus ambientes de
trabalho. Essas gravações foram realizadas no Centro da cidade. Os
advogados e os ambulantes (entrevistados no Centro), além dos moradores dos bairros da Zona Norte (Tijuca) e Zona Oeste (Campo Grande), foram gravados em situações um tanto informais, o que propiciou
a produção de um discurso menos monitorado, mas diferenciado a
depender do caso. Desse modo, as restrições sociais previstas consideram a comparação de diferentes grupos ocupacionais (gerentes,
advogados, vendedores de lojas – comércio formal – e vendedores
de rua – comércio informal) e localização geográfica (Norte e Oeste
da cidade). A análise da fala de grupos ocupacionais distintos tinha
como intuito testar a hipótese de Labov (1972) sobre a relevância da
ocupação profissional como indicador social.
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Em termos teóricos, o estudo segue as linhas gerais do trabalho realizado por Labov (1972) sobre a estratificação social do r nas
lojas de Departamentos na cidade de Nova York. O autor também realizou entrevistas e observações anônimas que, entretanto, não permitem controlar de maneira objetiva certas informações sociais, como a
idade, o grau de escolaridade e a origem do falante. Para observar a
distribuição social, o autor levou em conta uma visão mais ampla da
estratificação social que não considera necessariamente uma referência à classe ou casta, mas sim a “mecanismos usuais da sociedade que produzem diferenças sistemáticas entre certas instituições ou
pessoas. Essas formas diferenciadas são hierarquizadas em status ou
prestígio social” (cf. LABOV, 2008, p. 64-65).
Essa interpretação ganha respaldo a partir da hipótese de que
o comportamento linguístico do falante estaria correlacionado à sua
atuação profissional mais que a qualquer outra característica social.
Para testar a hipótese, Labov escolheu três lojas de Departamentos
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com status diferenciado em termos de preços e prestígio: Saks, Macy’s
e Klein. A estratificação das lojas foi medida a partir da diferenciação
social28 e da avaliação social. A postulação era a de que os clientes das
lojas e os vendedores exibissem uma estratificação comparável entre o
status das lojas e os postos de trabalho semelhantes: “os vendedores
de lojas de Departamento tendem a se apropriar do prestígio de seus
clientes, ou pelo menos, fazem um esforço nesta direção” (WRIGHT
MILLS, 1956, p. 173 apud LABOV, 1972). O prestígio da loja levaria a
uma avaliação social e as condições de trabalho funcionariam como
elementos de diferenciação social.
A partir desses estudos, sintetizamos, a seguir, os postulados
sociolinguísticos para a análise da variação das formas de segunda
pessoa no corpus criado para o estudo:
•

“Grupos sociais mais altos estão associados com uso mais
frequente de formas de prestígio e o uso mais restrito de variantes estigmatizadas, as classes menos favorecidas, por sua
vez, são associadas com o uso menos frequente de formas de
prestígio e o uso mais frequente de variantes estigmatizadas ”.
(LABOV, 2008, p. 169)

•

As mulheres geralmente são mais conscientes do status e tendem a usar formas de maior prestígio que os homens, muitas
vezes devido à sua insegurança e posição subordinada, para
garantir linguisticamente o seu o status social. (cf. ECKERT,
1989, LABOV, 2001 etc.).

•

Apesar de a literatura sobre o tema considerar que as formas
pronominais se distinguem entre um pronome familiar/íntimo/informal em oposição a outro distante/educado/formal, em nosso

28

A diferenciação social entre as lojas determina seu status. Foram observados os seguintes aspectos: a localização; as políticas de publicidade adotada; o jornal em que elas
anunciavam (elemento considerado indicador de classe); a forma de apresentação dos
preços das peças nos jornais e as instalações físicas.
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estudo, temos uma distinção gradual entre você e tu. Ambos os
pronomes são “familiares”: a forma você não é necessariamente
distante, mas neutra ou menos marcada e o pronome tu pode
representar intimidade. As formas de tratamento usadas no PB
para polidez ou deferência são o senhor/a senhora principalmente entre vendedores no comércio formal. Outro aspecto que atua
nesse fenômeno é a distinção entre formas de prestígio social
e formas estigmatizadas. Em termos de senso comum, considera-se que, no Rio de Janeiro, o pronome você é uma variante
de prestígio, enquanto o pronome tu (sem concordância verbal
de 2ª pessoa) é uma variante socialmente estigmatizada. Quer
se defender, entretanto, que tal dicotomia já não é tão marcada
numa cidade cosmopolita como o Rio de Janeiro.
•

Se compararmos os grupos ocupacionais postulados, é possível identificar um padrão de estratificação social e o maior/
menor prestígio social da variante tu. Adotando tal perspectiva,
se os subgrupos ocupacionais de uma cidade, como a do Rio
de Janeiro, forem ranqueados em uma escala de estratificação
social, então eles podem ser hierarquizados pelo uso diferenciado das formas tu e você. O resultado da diferenciação social e
avaliação é a estratificação social dos subgrupos ocupacionais
analisados: gerente de banco, grupo de advogados, vendedores formais de lojas e vendedores nas ruas (ambulantes), em
princípio, nessa ordem.
Portanto, se (a), (b), (c) e (d) estiverem corretos:
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•

Os falantes com maior nível de escolaridade e/ou status social,
principalmente as mulheres, empregariam a forma você, enquanto os falantes de menor escolaridade e nível social mais
baixo utilizariam o pronome tu.
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•

O emprego de você seria ainda majoritário nos dados das três
áreas observadas porque não há intimidade entre os interlocutores no modelo de gravação realizada em nosso estudo. Esse
predomínio de você seria mais percebido na Tijuca (Zona Norte)
do que em Campo Grande (Zona Oeste), por conta de um certo
conservadorismo do bairro.

•

Os grupos ocupacionais de estratos mais altos no estudo
(gerente de banco, advogados e vendedores de lojas) usariam preferencialmente a forma de maior prestígio social você,
enquanto os ambulantes empregariam o pronome de menor
prestígio social (tu).

INTERPRETANDO OS RESULTADOS
QUANTITATIVOS
Análise multivariada dos pronomes de segunda pessoa
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Primeiramente, apresentaremos os resultados gerais com todos
os dados de tu e você reunidos, eliminando, nesta análise binária, os
dados de verbo na terceira pessoa sem sujeito preenchido (sujeito nulo
ou zero). Na quantificação dessas duas formas variantes (tu e você),
obtivemos 397 dados com predomínio de você sobre tu como observado nos estudos anteriores (cf. PAREDES SILVA, 1996): 318/397 (80%)
para você e 79/397 (20%) para tu.
Nas tabelas a seguir, são apresentados os resultados obtidos
pelo programa de regras variáveis GOLDVARB X (SANKOFF et al.,
2005). Apresentam-se os grupos de fatores mais relevantes de acordo
com a seleção do programa estatístico, observando a interpretação
linguística dos pesos relativos obtidos. Na análise binária, foram selecionados quatro dos cinco grupos de fatores externos postulados
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(ocupação profissional, área geográfica, gênero do informante e nível
de escolaridade). Em termos de fatores internos, foi selecionado apenas o tipo de oração, como pode ser visto na tabela a seguir:
Tabela 1a - Análise multivariada de pronomes tu e você
na posição de sujeito no Rio de Janeiro: fatores internos.
Grupo de fatores

Tipos de oração

Fatores

P.R.

%

N. Total

Absoluta

.571

25

283

Interrogativa

.357

14

29

Adverbial

.259

7

61

Log likelihood = -162.002; Significância = 0.018; Input =
0.142; Total N = 397. Valor de aplicação = tu

Na tabela 1a, referente aos fatores internos, apenas o tipo de
oração foi selecionado pelo GOLDVARB X. A oração absoluta, incluindo a oração coordenada e a principal, apresentou peso relativo de
.571 para o pronome tu, enquanto as orações interrogativas (.357) e
adverbiais (.259) apresentam pesos que desfavoreceram o seu uso.
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Esses resultados podem estar associados à natureza do texto
injuntivo oriundo das gravações feitas. As respostas das “perguntas-gatilho” sinalizam uma série de procedimentos que devem ser feitos
para chegar a algum destino ou para realizar alguma tarefa (abrir uma
conta no banco, encomendar uma roupa etc). Nessas situações em
que um falante produz orações que se sucedem no tempo, como é
o caso das orações coordenadas e absolutas, as ações enumeradas
para atingir um determinado objetivo podem favorecer o emprego de
uma forma de trato íntimo, ou melhor dizendo, uma forma vernacular
mais diretiva, como é o caso da variante tu. Tal emprego gera certa ‘camaradagem’ entre os atores da cena enunciativa. O exemplo, em (7), é
bastante ilustrativo, pois elenca todas as etapas a serem seguidas para
chegar a um determinado lugar:

130

(7) Tu vai direto aqui oh: aí tu vai ver aquele espaço que tem
aquela rua assim aí tu vai passar pela igreja que tem a Uruguaiana e tu
vai direto, aí chega ali tu vai tentar...
Os outros tipos oracionais favoreceriam o emprego de você e
não de tu. Diferentemente das orações absolutas, as orações adverbiais encontradas no corpus apresentam, principalmente, valor hipotético. Tal contexto favorece o uso de você que ainda mantém um valor
mais indeterminado se comparado com tu. Em períodos compostos
formados por orações adverbiais condicionais, há dois eventos: um hipotético e outro expresso como certo ou previsto que ocorre na oração
principal, como se vê em (8):
(8) Se você quiser, você pode pegar o ônibus ali na Rio Branco.
Vejamos os resultados relativos aos fatores externos selecionados, dando destaque aos contextos mais favorecedores ao pronome
tu (área geográfica, gênero, escolaridade, atividade ocupacional) que
apresentam certas incongruências como pretendemos mostrar:
Tabela 1b - Análise multivariada de pronomes tu e você
na posição de sujeito no Rio de Janeiro: fatores externos.
Grupos de fatores

Fator

P.R.

%

N. Total

Área geográfica

Zona Oeste
Zona Norte
Centro do Rio de Janeiro

.853
.438
.381

34
13
17

80
54
263

Gênero

Masculino
Feminino

.650
.352

25
15

197
200

Escolaridade

Fundamental
Médio
Superior

.224
.529
.527

13
20
23

26
114
152

Atividade profissional

Ambulante
Advogado
Desconhecido
Gerente

.662
.604
.405
264

33
16
25
5

82
98
134
44
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Log likelihood = -162.002; Significância = 0.018; Input =
0.142; Total N = 397. Valor de aplicação = tu
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No que se refere às diferentes localidades do Rio de Janeiro,
os resultados indicam que o pronome tu foi favorecido na Zona Oeste
com peso de .853. Quanto ao gênero, os homens favoreceram o uso
de tu, enquanto as mulheres desfavorecem esta forma. Por um lado,
esse resultado confirma a hipótese geral dos estudos variacionistas de
que as mulheres tendem a usar formas mais prestigiadas e positivas
que os homens. Como mencionado anteriormente, as mulheres tentam
garantir ou sinalizar linguisticamente seu status social, usando formas
linguísticas de maior prestígio na comunidade (cf. NEVALAINEN, 2000;
WODAK; BENKE, 1997).
Por outro lado, o nível de escolaridade e a atividade profissional
apresentaram resultados em outra direção: os falantes com maior escolaridade (nível médio e superior) aparecem com os maiores pesos
relativos para a “variante estigmatizada tu” (.529 para o ensino médio
e .527 para o superior). Para a ocupação profissional, houve também
discrepâncias nos resultados. As atividades laborais com os maiores
pesos relativos para tu (pronome supostamente de menor prestígio
social) foram os ambulantes com .662 e os advogados com .604.
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Esses resultados apontam para comportamentos um tanto antagônicos que não ratificam claramente um valor estereotipado de tu
sem marca desinencial no Rio de Janeiro. Notam-se pesos relativos
mais altos para tu entre mais escolarizados e entre os advogados
(uma das ocupações laborais de maior status social no corpus). Pode-se concluir que o pronome tu não seria uma variante estigmatizada no Rio de Janeiro?
Buscando responder a essa pergunta a partir da análise de dados de uso, detalharemos na próxima seção os resultados quantitativos dos fatores sociais selecionados. Confrontaremos, primeiramente,
os resultados totais com análise parciais das diferentes amostras por
bairro (Centro, Zona Norte e Zona Oeste), observando a distribuição por
nível de escolaridade e pelo gênero. Na sequência, serão observados os
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subgrupos ocupacionais gravados no Centro (gerentes de banco, advogados e, finalmente, vendedores que trabalham na loja e na rua) para
a analise da estratificação social na linha investigativa de Labov (1972).

DIFERENÇAS ENTRE AS ÁREAS
GEOGRÁFICAS CONTROLADAS
Iniciaremos a análise dos fatores externos pela localidade do Rio
de Janeiro onde foram feitas as gravações. Os resultados totais, ilustrados no gráfico 1, mostram um uso majoritário de você (80%) e uma
frequência bem baixa de tu (20%) nas gravações realizadas no Rio de
Janeiro. Esses índices de frequência, entretanto, são diferenciados se
observarmos as amostras parciais por áreas geográficas da cidade. A
análise multivariada já sinalizou que, na Zona Oeste da cidade, o emprego de tu era mais recorrente. Em termos percentuais, nessa região,
a frequência de tu atinge os maiores patamares com 33,8%, ao passo
que na Zona Norte os índices são os mais baixos (13%). No Centro da
cidade, os valores de tu estão próximos da média geral com 17%:
Gráfico 1 - A variação comparativa na cidade do Rio de Janeiro (tu ~ você)
por área geográfica: formas pronominais na posição do sujeito.
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As diferenças indicadas nos resultados precisam ser compreendidas pelas próprias características dos bairros. Por que houve
tal distinção no comportamento dos falantes da Zona Oeste e da
Zona Norte para os usos tratamentais? Na verdade, há diferenças
relevantes entre as duas áreas estudadas que remetem às características da formação e desenvolvimento social da cidade.
A Zona Norte é representada aqui pela Tijuca. Trata-se de um
bairro tradicional que cresceu rapidamente porque ficava muito perto
do centro da cidade. É uma área urbana com vasto transporte público,
incluindo o metrô construído há mais de 30 anos. Atualmente, a Tijuca
é ocupada por uma classe média com valores tradicionais e conservadores, destacando-se de outros bairros pelo seu passado aristocrático. É o único bairro da cidade com seu próprio gentílico (tijucano) que
evidencia a forte identidade coletiva dos seus moradores. É um bairro,
no entanto, com população heterogênea, uma vez que sua formação
geológica com muitas montanhas favoreceu a sua ocupação com várias comunidades na região. De acordo com o Censo 2010 do IBGE, o
bairro teve um crescimento populacional inexpressivo (1%) nos últimos
10 anos: os residentes não passam de 170 mil pessoas.
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A Zona Oeste é representada por Campo Grande e apresenta
outra configuração social e de formação. Até meados do século passado, essa área era em grande parte rural. Campo Grande é separada do Sudoeste por duas montanhas: o Maciço da Pedra Branca e a
Serra da Grota Funda. O bairro apresentou crescimento econômico,
principalmente, na última década. Segundo o Censo 2010 do IBGE, a
população cresceu mais de 12% alcançando quase 330 mil habitantes.
O túnel, chamado Túnel da Grota Funda, inaugurado em 2012 diminuiu
o tempo de acesso à região de outras áreas do Rio de Janeiro.
Reunimos alguns indicadores para auxiliar na comparação entre
as áreas investigadas, aliando esse perfil social às diferenças no comportamento linguístico dos moradores quanto às formas de tratamento
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de 2SG. O quadro síntese a seguir dá uma visão geral das diferenças
demográficas, o IDS, os índices de renda e de escolarização dos habitantes dos dois bairros:
Quadro-síntese - Indicadores sociais das duas áreas investigadas.

População 2010
IDS – Índice de Desenvolvimento
Social29 – Ranking dos bairros

Zona Norte
(Tijuca)

Zona Oeste (Campo
Grande)

163.805

328.370

0.706
18º

0.572
109º

Taxa de analfabetismo30

0.014

0.026

Percentual de pobres31

8.46%

15.42%

População de “Favelas” (comunidades)

22244 – 13%

20257 – 6%

Fonte: https://apps.data.rio/armazenzinho
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A despeito de o quadro ilustrar apenas quatro indicadores sociais,
esses índices sinalizam que, comparativamente, os moradores da Tijuca
têm melhores índices de desenvolvimento social: 18º no ranking de bairros32, maior acesso ao conhecimento (menor taxa de analfabetismo) e
melhores condições de vida (percentual menor de pessoas que recebem
¼ de salário mínimo). Tais fatores sociais justificariam, por assim dizer, os
menores índices percentuais e de peso relativo para uma variante mais
estigmatizada (tu) nas gravações feitas na Tijuca em comparação com
Campo Grande. Dessa forma, confirmaríamos, em um primeiro momento,
que a variante tu teria menor prestígio social na variedade carioca, sendo,
portanto, evitada pelos ‘tijucanos’ em suas produções verbais.
29

Segundo, Cavallieri; Lopes (2008), o IDS foi inspirado no conhecido Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, calculado pela ONU, mas baseia-se em outras dimensões: Acesso
a Saneamento Básico; Qualidade Habitacional; Grau de Escolaridade e Disponibilidade
de Renda.

30

A informação leva em conta o total da população analfabeta com 15 anos de idade ou
mais no Censo de 2010.

31

O cálculo baseia-se na presença de menores de 6 anos de idade em domicílios com
renda domiciliar per capita de 0 até 1/4 Salário Mínimo no Censo de 2010.

32

Campo Grande está em 109º no ranking dos bairros.
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A correlação dos resultados relativos à região das gravações
com o nível de escolaridade e o gênero do informante reitera o observado até agora. Vejamos o gráfico 2 que apresenta os resultados da
escolaridade por área geográfica, excluindo por ora o centro da cidade
que será abordado adiante:
Gráfico 2 - A variação comparativa na cidade do Rio de Janeiro
(tu ~ você) por área geográfica e nível de escolaridade:
formas pronominais na posição do sujeito.
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O gráfico 2 permite a comparação dos resultados gerais com
os relativos às duas áreas geográficas tendo em vista inclusive a escolaridade dos informantes. Como se vê nos resultados totais, não se
identificam diferenças percentuais relevantes para tu e você entre os
níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior): os índices de
tu ficam em torno dos 20% nos 3 níveis controlados quando se consideram todos os dados.
Observando a área geográfica, nota-se, entretanto, uma diferença no comportamento linguístico dos moradores. Na Zona Norte
(Tijuca), mais conservadora, há um desequilíbrio na distribuição de tu
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pelos níveis de escolaridade: o nível médio mantém os 20% para tu,
enquanto o nível fundamental não atinge 10%. Para o nível superior,
não houve dados de tu nas gravações feitas na Tijuca.
Os resultados da Zona Oeste (Campo Grande) são distintos,
uma vez que se observa o emprego mais frequente da forma tu quanto
mais aumenta o nível de escolaridade: 35% no nível médio, 33% no
superior, contra apenas 17% no fundamental. Esses resultados podem
evidenciar que, por um lado, há áreas da cidade, como a Tijuca, onde
se verifica um comportamento bastante conservador entre os falantes
com nível superior que evitam uma forma com estigma social (possivelmente pela falta da marca desinencial no verbo). Por outro lado, os
percentuais altos para tu entre os escolarizados da Zona Oeste dão alguns indícios de um gradativo aumento de seu uso e perda de estigma
social em algumas áreas da cidade.
Vejamos os resultados relativos ao gênero por área geográfica
no gráfico 3:
Gráfico 3 - Formas de tratamento na posição do sujeito na cidade do
Rio de Janeiro (tu ~ você): gênero e área geográfica.
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Os trabalhos que investigam a alternância das formas tu ~ você
apontam para a maior produtividade da variante tu entre os homens (cf.
PAREDES SILVA, 2003; LUCCA, 2005; DIAS, 2007; RUMEU, 2013). Embora o uso de você seja mais produtivo na amostra geral e nas parciais
(Zona Norte e Zona Oeste), os resultados relativos a tu confirmam tal
hipótese, pois comparativamente o pronome tu é mais produtivo entre
os homens do que entre as mulheres: 25,4% contra 14,5% na amostra
geral, 15% contra 7% na Zona Norte e 50% contra 23% na Zona Oeste.
Nossos resultados confirmam as hipóteses de outros estudos
sociolinguísticos sobre a preferência das mulheres por formas linguísticas com maior prestígio social como é o caso de você. Assim, optam pela construção de uma imagem social positiva com rejeição da
variante sem prestígio. Em contraponto, o uso de tu entre os homens
seria mais um argumento para reiterar que tal variante teria menor prestígio social e serviria, possivelmente, nos textos injuntivos para garantir
a identidade do indivíduo com um determinado grupo.
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Outros resultados obtidos na análise demonstram, entretanto,
que o problema é mais complexo do que aparenta. Serão comentados,
na sequência, os resultados relativos à amostra levantada no Centro do
Rio de Janeiro que reúne cotidianamente pessoas que se deslocam de
várias partes da cidade. Essa amostra (chamada de Amostra Profissional) tem uma particularidade que a diferencia das anteriores, pois o Centro da cidade é seio comercial da metrópole e não um bairro residencial.
Nesse sentido, essas gravações feitas no Centro foram organizadas a
partir de grupos laborais, ou seja, a ênfase está nas atividades profissionais exercidas pelos informantes. Para dar conta dessa distinção, as
gravações foram realizadas com gerentes de banco, profissionais da
justiça (advogados) e vendedores (de lojas e ambulantes). O objetivo
é fundamentar a discussão do uso da forma tu em diferentes estratos
sociais, levando provavelmente à perda gradativa de seu estigma social.
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FORMAS PRONOMINAIS E ATIVIDADES
LABORAIS NO CENTRO DA CIDADE DO RJ
A constituição da Amostra Profissional foi feita a partir de gravações realizadas no Centro da cidade onde circulam pessoas de
diferentes bairros do Rio de Janeiro. Foram entrevistados gerentes,
vendedores e ambulantes em seus ambientes de trabalho, o que tornou possível certo controle sociolinguístico. No caso de vendedores,
o ensino médio completo é uma exigência mínima para o exercício da
profissão. Entre gerentes, o ensino superior é pré-requisito.
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Os ambulantes não foram classificados quanto à escolaridade,
uma vez que, como as gravações da Amostra Profissional foram realizadas de forma anônima, não havia possibilidade desse tipo de controle.
Dados do IBGE e do CAMTRA – Casa da Mulher Trabalhadora, discutidos em Melo; Teles (2000), permitem, contudo, revelar o perfil dos homens e mulheres que ocupam a atividade de comércio ambulante na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os estudos mostram que se trata
de uma atividade exercida majoritariamente por homens (60%), porque
há riscos como as disputas pela posse de pontos, assaltos, perseguição
de fiscais da prefeitura etc. Com relação à faixa etária, o grupo mais importante na composição da estrutura etária desses trabalhadores ambulantes são as pessoas entre 26 e 35 anos, os chamados adultos jovens.
O segundo grupo mais importante é formado por ambulantes entre 36 a
45 anos: pessoas em seu auge do ciclo de vida produtiva. Diferentemente dos gerentes e vendedores que foram gravados em situações mais
formais, as gravações da fala dos ambulantes foram feitas nas ruas, em
situações de maior informalidade.
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No caso dos ‘advogados’, profissão que confere prestígio àqueles que a exercem, a imagem social faz parte da construção da identidade desse grupo na pesquisa. Os “advogados” foram escolhidos em
função da identificação de elementos diferenciadores de comportamento, como o uso de ipad, tablet’s para consulta de processos na internet, o andar apressado do entrevistado, as bolsas de grife, no caso
das mulheres, o uso de joias, anéis, celulares de última geração, cabelos escovados, uso de roupas de marcas famosas no Centro. Entre os
homens chamam atenção os ternos bem-cortados e de tons discretos,
os sapatos bem engraxados, o uso de pastas etc. Durante a gravação,
foi incluído como assunto do diálogo um suposto processo que a entrevistadora estaria movendo contra uma empresa. O objetivo era, por
meio da desenvoltura dos entrevistados para abordar o tema, confirmar as impressões visuais, confirmando que se tratava de advogados.
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Como discutido na seção 3, o controle das atividades ocupacionais seguiu metodologia e perspectiva semelhante à adotada por
Labov (1972) no estudo sobre a pronúncia do r em lojas de departamentos em Nova York. O autor tenta comprovar que “se dois subgrupos quaisquer de falantes nova-iorquinos estão dispostos numa escala
de estratificação social, logo estarão dispostos na mesma ordem por
seu uso diferenciado do r pós-vocálico” (LABOV, 1972, p. 65). O comportamento linguístico do falante estaria correlacionado à sua atuação
profissional mais que a qualquer outra característica social, hipótese
utilizada por Labov no estudo.
O gráfico 4, a seguir, apresenta a distribuição de tu e você na
amostra profissional constituída no centro do RJ:
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Gráfico 4 - Pronomes de tratamento tu e você na posição de sujeito na
cidade do Rio de Janeiro: estratificação social por ocupação laboral no
centro da cidade.
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No gráfico 4, vê-se que a forma você, como forma não-marcada,
predominou em todos os grupos profissionais gravados, mas apresentou frequências diferentes: vendedores do comércio formal com 100%
de frequência, gerentes de banco com 95,5%, advogados 83,7% e, por
fim, vendedores ambulantes com 67%. A variação entre tu e você ocorreu em algumas atividades e não em outras. Os vendedores ambulantes apresentam as frequências mais altas para tu (33%), seguidos
pelos advogados (16,3%) e pelos gerentes com apenas 4,5%. O contexto de produção favoreceu um tratamento mais ou menos vernacular.
Os gerentes de banco e os vendedores foram gravados em seus ambientes de trabalho e, por isso, o uso de tu foi quase nulo no primeiro
caso ou inexistente, no segundo. Os advogados e os ambulantes foram
gravados nas ruas em situações mais informais, o que provavelmente
favoreceu a produção de um discurso menos monitorado.
De qualquer forma, os resultados evidenciam que a variação entre
tu e você é uma realidade inequívoca na fala carioca, pois três dos quatro
grupos ocupacionais utilizaram as duas formas variantes em seus diálogos. Em (9), tem-se um exemplo de tu extraído de uma gravação com
um gerente de banco em um contexto mais formal e distante. O gerente
inicia a interlocução com você e imediatamente passa a empregar tu:
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(9) Gerente: É débito na tua conta?
Cliente: É debitado na conta.
Gerente: Então você não pode encerrar. Como é que tu vai encerrar
uma conta se não vai... vai bater o débito automático, vai reativar a conta.
Em interações estabelecidas com vendedores e gerentes de
banco, esperava-se o emprego de um tratamento mais distante e formal como o senhor/a senhora. Como as gravações foram realizadas
por uma pessoa jovem, o esperado seria, em princípio, o emprego
de você e não de tu nesse tipo de relação de maior distanciamento.
Os comportamentos distintos dos vendedores do comércio formal em
relação aos vendedores ambulantes dialogam, de certa forma, com a
estratificação ocupacional observada por Labov (1972, p. 175). Como
o autor defende, o comportamento linguístico do falante estaria correlacionado à sua atuação profissional mais que a qualquer outra característica social. Se Labov estava certo ao defender que a diferença
entre vendedores de lojas com status social distinto, identificada nos
índices de uso da variável (pronúncia do r), corresponderia à estratificação social de uma dada comunidade, podemos imaginar que o
comportamento distinto dos vendedores (formais vs. ambulantes) também pode sinalizar que, em certa medida, a variação da 2SG é ainda
sensível à estratificação social.
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Embora a análise da fala de grupos ocupacionais distintos comprove a relevância da ocupação profissional como indicador social,
a presença de tu nas interações com gerentes e advogados fornece
indícios de que está ocorrendo um espraiamento dessa variante na comunidade carioca, uma vez que, reiteramos, três das quatro atividades
laborais controladas apresentaram variação entre tu e você.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com relação à variação entre as formas de segunda pessoa em
dados interacionais de fala, verificamos o predomínio de você sobre tu
nas diferentes amostras constituídas para o estudo. No que se refere
aos grupos de fatores selecionados, houve favorecimento do pronome
tu na fala de homens com nível médio ou superior de escolarização na
Zona Oeste do Rio de Janeiro. O pronome também se mostrou recorrente entre ambulantes e advogados gravados no centro da cidade.
A variante você, por sua vez, mostrou-se mais produtiva na fala de
mulheres gravadas no bairro da Tijuca com nível fundamental de escolaridade. Em termos linguísticos, o pronome tu ocorreu nas sequências
injuntivas assertivas em orações absolutas, enquanto a variante você
prevaleceu em orações adverbiais quando se quer indicar uma possibilidade ou quando se faz um aconselhamento mais geral e hipotético,
ressaltando seu uso mais indeterminado.
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Mesmo com resultados um tanto incongruentes, alguns aspectos gerais mostram que o fenômeno é bastante complexo, dinâmico e
requer análises complementares. Em linhas gerais, pode-se dizer que,
por um lado, as formas variantes tu e você seriam divergentes em termos dos sistemas sócio-indexicais. A variante você com valor sócio-indexical neutro (forma não-marcada no Rio de Janeiro) funciona como
uma opção mais transparente, utilizada em situações urbanas plurilíngues. A forma tu está associada a uma situação discursivo-pragmática
determinada ou a um grupo social específico: atos diretivos de maior
proximidade e identidade social, principalmente entre os homens.
Por outro, os pronomes de tratamento você ~ tu seriam convergentes e haveria uma perda gradativa e contínua do valor estigmatizado de tu sem concordância na fala urbana carioca. A configuração
geográfica e histórica da cidade congregaria e unificaria as próprias
variedades locais e sociais, diluindo certas marcas.
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RESUMO
Neste trabalho, que trata da (não-)marcação de plural em constituintes do sintagma nominal (SN) à luz de pressupostos da Teoria da variação e mudança
(WEINREICH, LABOV, HERZOG, 1968; LABOV, 1972, 1994, 2003), avaliam-se
resultados obtidos em análises sociolinguísticas sobre o tema em diferentes
comunidades do Estado do Rio de Janeiro, de modo a interpretar a frequência
de uso das formas alternantes quanto ao que representam de um ponto de
vista mais especificamente qualitativo. Inicialmente, com base na estrutura dos
SNs registrados – quanto ao número de constituintes do sintagma e à expressão de número em cada um deles –, sugere-se a existência de duas regras
variáveis: a de concordância nominal (caracterizada por médios/baixos índices
de ausência de marca nos constituintes nuclear e pós-nuclear) e a de indicação de plural (caracterizada pela marca quase exclusiva no primeiro constituinte do SN e por altos índices de ausência de marca nos constituintes nuclear e
pós-nuclear). Tais regras seriam preferencialmente implementadas no âmbito,
respectivamente, de comunidades urbanas e/ou entre falantes com índices
médios/altos de escolarização e nas comunidades rurais / menos urbanizadas
e/ou entre indivíduos analfabetos ou de parca escolaridade. Em seguida, com
base em estudo recente que investiga a ausência/presença da marca de plural
(ROSA, 2019) considerando análises atomística e não atomística e, ainda, a
variável registro (fala espontânea e semiespontânea), demonstra-se a importância de empregar diferentes procedimentos – relacionados à constituição de
corpora, à coleta de ocorrências e ao tratamento dos contextos de variação
– para as generalizações propostas. Nas considerações finais, sintetizam-se e
avaliam-se os resultados obtidos a partir do conjunto de estudos analisados,
e reafirma-se a relevância do emprego de diferentes recursos metodológicos
para uma caracterização das variedades do Português que preze pelo rigor
científico no que se refere à adequação descritiva e interpretativa dos dados.
PALAVRAS-CHAVE: Concordância; sintagma nominal; regras variáveis; metodologia.
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ABSTRACT
In this paper, which deals with the (non-)plural marking in constituents of the Noun
Phrase (NP) in the light of the Theory of variation and change assumptions (WEINREICH, LABOV, HERZOG, 1968; LABOV, 1972, 1994, 2003), we evaluate results
obtained in sociolinguistic analyses of the theme in different communities of the
State of Rio de Janeiro, in order to interpret the frequency of use of the alternating
forms as to what they represent from a more specifically qualitative point of view.
Initially, based on the structure of the registered NPs – regarding the number of
constituents of the noun phrase and the expression of number in each of them –,
it is suggested that there are two variable rules: the nominal agreement (characterized by medium / low rates of absence of mark in the nuclear and post-nuclear
constituents) and the indication of plural (characterized by the almost exclusive
mark in the first constituent of the NP and by high rates of absence of mark in the
nuclear and post-nuclear constituents). Such rules are preferentially implemented
within, respectively, urban communities and/or among speakers with medium/
high levels of schooling and in rural/less urbanized communities and/or among
illiterate or poorly educated individuals. Then, based on a recent study (ROSA,
2019) that investigates the absence/presence of plural mark considering atomistic and non-atomistic analyses and also the variable register (spontaneous
and semi-spontaneous speech), it is demonstrated the importance of employing
different methodological procedures – related to the constitution of corpora, selection of occurrences and treatment of variation contexts – for the proposed
generalizations. In the concluding remarks, the results obtained from the set of
studies analyzed are synthesized and evaluated, so that it is possible to reaffirm
the relevance of different methodological resources. This way, a characterization
of the Portuguese varieties that values scientific accuracy in relation to the descriptive and interpretative adequacy of the data can be guaranteed.
KEYWORDS: Agreement; nominal phrase; variable rules; methodology.
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INTRODUÇÃO
A relação entre marcas de pluralidade – seja no SN, seja no SV
– e a caracterização de variedades do Português tem sido um tema
profícuo não só em estudos sociolinguísticos variacionistas (com base
em WEINREICH, LABOV, HERZOG, 1968; LABOV, 1972, 1994), mas
também em investigações formalistas, sobretudo no quadro da Teoria
de Princípios e Parâmetros (com base em CHOMSKY, 1981). Nesse
sentido, Maria Eugênia Lammoglia Duarte – que recebe a justa homenagem desta obra – apresenta, ao longo de sua ampla e variada
produção científica, relevante contribuição, em duas direções: (i) com
base em estudos de mudança tanto em tempo real como em tempo
aparente, debate a relação entre padrões morfológicos na explicitação
de marcas de concordância e o preenchimento do sujeito no Português do Brasil (PB); e (ii) apoiada tanto nos índices de preenchimento
do sujeito, quanto nos de realização formal da concordância, desenvolve análises contrastivas da sintaxe do Português e de outras variedades românicas. O presente texto – que elege parte dos resultados
de extensa pesquisa sobre concordância – está, em alguma medida,
em consonância com essa contribuição.
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De modo geral, a referida pesquisadora demonstra (DUARTE,
1993, 1995, 2003, 2008, 2012; DUARTE; VAREJÃO, 2013), com ampla
evidência empírica, a mudança em curso no PB em relação à expressão do sujeito pronominal, que alterou sua opção preferencial de uma
língua de sujeito nulo para uma língua com opção preferencial crescente pelo sujeito pleno, mudança cuja origem é supostamente relacionada à redução do paradigma flexional de número-pessoa. O PB passa,
então, a ser considerado por ela uma língua de sujeito não expresso parcial (nos termos de HOLMBERG, 2009), exibindo um “sistema
defectivo de sujeitos nulos” (DUARTE, 2008, p. 265), cuja ocorrência
fica praticamente condicionada à presença de um referente de mes-
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ma função em sentença anterior adjacente, sobretudo em estruturas
coordenadas (como em os indivíduos chegaram, Ø encontraram tudo
em desordem), e, mais raramente, a um morfema de concordância
mais forte, como o de primeira pessoa do plural (P4), como em “Ø
chegamos cedo”. Em outras palavras, a variante preferencial do PB –
a expressão plena do sujeito – só não tenderia a ocorrer basicamente
quando se trata de um referente-sujeito recuperável por uma expressão morfológica ou por sua identificação seja no contexto situacional,
seja em um SN no contexto sintático adjacente anterior.
Embora a redução do paradigma flexional não se vincule unicamente à categoria de número, mas de número-pessoa, expressa por
morfema cumulativo em Português, a relação entre essa redução e a
mudança paramétrica do PB em direção ao preenchimento do sujeito
foi objeto de debate e questionamento científico, em função do aumento das marcas de concordância na fala brasileira e da atuação comprovada, sobretudo no âmbito da concordância verbal de terceira pessoa,
do paralelismo formal quanto à tendência à repetição de marcas. No
que se refere mais especificamente aos resultados relativos à terceira
pessoa do plural, foram atestados, no referido debate, os índices crescentes de expressão de pluralidade – como, por exemplo, em Naro,
1981; Scherre, 1988; Scherre; Naro, 1991, 2006; Naro; Scherre, 2003;
Paredes Silva, 2003 –, tomados, em certa medida, como argumentos
contrários à tese de que a motivação do preenchimento do sujeito estaria relacionada à redução do paradigma flexional.
SUMÁRIO

A esse respeito, Duarte (2008) pondera que suas interpretações
acerca da expressão do sujeito se referem à expressão número-pessoal das três pessoas do discurso, não estando circunscritas ao comportamento apenas da variação de número na terceira pessoa; enfatiza, ainda, que, embora muitos dos resultados diacrônicos estivessem
limitados a dados de variedades urbanas do Português do Brasil, “o
sujeito pronominal é preferencialmente pleno, independentemente da
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presença ou ausência da marca de concordância.” (DUARTE, 2008, p.
274). Desse modo, os resultados propostos por Duarte, embora não
digam respeito à concordância em si mesma, evocam importante debate acerca da marcação explícita de pluralidade na caracterização
dos padrões morfossintáticos de cada língua/variedade, o que nos interessa particularmente no presente artigo.
Em relação ao aumento da expressão de pluralidade, é preciso
contar com descrições criteriosas que permitam avaliar as feições do
PB em termos quantitativos e qualitativos. Qual é a extensão da variabilidade da concordância de número em dados contemporâneos do Português do Brasil? Que critérios e procedimentos devem ser adotados
para aferir com segurança essa extensão e, assim, permitir, em última
instância, a abordagem contrastiva de variedades do Português?
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Este texto objetiva oferecer contribuições no sentido de discutir
os limites da descrição dos padrões de uso da expressão de número
plural na concordância interna ao SN, em termos quantitativos e qualitativos, contemplando, sobretudo, dados contemporâneos do Português
falado no Rio de Janeiro. Entende-se que o debate proposto é necessário para que a interpretação do perfil de cada variedade do Português
esteja fundamentada em procedimentos criteriosos na coleta e/ou no
tratamento dos dados empíricos. Pretende-se, assim, contribuir com
o cumprimento do objetivo formulado, tornando possível descrever o
perfil das regras linguísticas de expressão de pluralidade e traçar as tendências quanto à concordância na variedade brasileira do Português,
considerando tanto as taxas de realização da marca de número, quanto
a qualidade das estruturas em foco. Para tanto, este texto desenvolve-se em outras três seções. Na primeira, sintetizam-se os aspectos
teóricos que fundamentaram as análises variacionistas, bem como as
hipóteses norteadoras das pesquisas em questão. Na segunda, apresentam-se resultados de estudos da (não)-marcação de número no SN
que buscam aprofundar o tratamento do tema. A terceira e última seção
diz respeito ao debate dos resultados e às considerações finais.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS
ESSENCIAIS E HIPÓTESES GERAIS
Para o tratamento das questões em debate, os estudos de concordância nominal e verbal com dados mais recentes – desenvolvidos
por Vieira & Brandão, como, por exemplo, em Brandão, 2011, 2013,
2018; Brandão; Vieira, 2012a, 2012b, 2018; Vieira, 2014, 2015; Vieira; Bazenga, 2013; Vieira; Brandão, 2014, 2015, 2017 – têm oferecido
um conjunto de informações quanto ao emprego atual das marcas de
número, de modo a permitir a caracterização de variedades do Português, não só brasileiras, mas também europeias e africanas, e, assim,
estabelecer convergências ou divergências entre elas.
Como propõem Vieira; Brandão (2014), o registro e a frequência de determinada estrutura em certo conjunto de dados fornecem
evidências para que o pesquisador a eleja ou não como opção prototípica de uma língua/variedade. Em pesquisas de natureza diacrônica,
é o aumento gradativo dos índices no decurso temporal que permite
propor interpretações relacionadas à caracterização tipológica das
línguas/variedades, sinalizando, com base no apoio de determinado
enfoque teórico, um caminho de “mudança paramétrica”, “gramaticalização”, ou formulações semelhantes.
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Desse modo, o trabalho proposto redimensiona a importância
dos estudos quantitativos empreendidos no âmbito sociolinguístico da
seguinte forma:
(...) classificar a regra linguística que envolve cada fenômeno – se
categórica ou variável – permite não só estabelecer o parâmetro
adotado em cada caso, mas também, no que tange à variação,
avaliar sua extensão e seu perfil. Em se tratando de comportamento indubitavelmente categórico, tal estabelecimento é fácil e
inquestionável. Quando se lida com comportamento variável, é
a extensão dessa variabilidade que instaura o debate acerca do
estatuto da língua/variedade. (VIEIRA; BRANDÃO, 2014, p. 83)
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Como se pode observar, a “extensão” da variabilidade, na proposta em questão, é determinada não só pela taxa de realização das
formas alternantes (face quantitativa da análise), mas também pelo
tipo de contexto estrutural em que ela se realiza (face qualitativa da
análise). Assim, para o desejável refinamento de questões de natureza
metodológica, é preciso estabelecer critérios para a tomada de decisões quanto a dois procedimentos: (1) seleção dos dados/ocorrências
do fenômeno que permitam a comparabilidade entre variedades linguísticas; e (2) interpretação dos dados do ponto de vista quantitativo e
qualitativo, de modo a caracterizar a variedade em função dos índices
encontrados numa suposta regra variável.
Três hipóteses principais norteiam, então, as análises propostas:
(a) o estabelecimento de critérios qualitativos para a consideração de formas alternantes deve fundamentar a observação da natureza
dos dados e a comparabilidade entre amostras;
(b) para a interpretação do estatuto da regra variável, há que
se verificar, quantitativa e qualitativamente, a especialização dos usos
para se determinar o parâmetro gramatical de certa língua/variedade; e
(c) afirmar que uma língua/variedade admite, por opção gramatical, uma dada estrutura não implica necessariamente o registro
categórico dessa estrutura, tampouco pressupõe um comportamento
efetivamente variável nos mesmos termos.
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Para testar essas hipóteses:
(i) reúnem-se resultados de pesquisas com base em dados de
corpora representativos de variedades do Português do Brasil; e
(ii) parte-se da tipologia de regras linguísticas proposta por Labov (2003) e exposta sinteticamente no Quadro 1, a seguir:
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Quadro 1 - Tipos de regras linguísticas.
Tipo de regra

Frequência

Violações

I – Categórica

100%

Nenhuma, na fala natural

II Semicategórica

95-99%

Rara e relatável
[Resquícios ou anúncios de uma regra variável que
passou ou passa por um processo de mudança,
respectivamente em seu fim ou seu início; grupo de
dados de natureza qualitativamente restrita]

III – Variável

5-95%

Nenhuma por definição e não relatável

Fonte: Labov (2003, p. 243), com acréscimos

Com essa tipologia, é possível valorizar a amplitude da alternância das formas em questão: se efetivamente variável de modo geral, o
que implica se aplicar a uma diversidade de estruturas; se semicategórica, o que implica se aplicar de forma discreta e/ou restrita a certos
tipos estruturais.
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Em síntese, pretende-se, com base em análises quantitativas
desenvolvidas à luz da Teoria da Variação e Mudança (WEINREICH;
LABOV; HERZOG, 1968), fazer reflexões de ordem qualitativa sobre a
(não)-marcação de número nos constituintes do SN. Objetiva-se, assim:
(1) discutir os critérios fundamentais para a seleção de dados; (2) relacionar os índices quantitativos ao perfil qualitativo das estruturas coletadas, de modo a melhor definir a interpretação que se faz da variedade/
língua quanto ao estatuto da regra linguística, consoante Labov (2003);
e (3) demonstrar, com base em hipótese de Vieira (2014), que a categorização das regras constitui instrumento para propor uma caracterização
mais precisa dos parâmetros gramaticais ou tipos linguísticos diversos.
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SOBRE A (NÃO)MARCAÇÃO DE NÚMERO
PLURAL EM CONSTITUINTES DO SN
Os estudos variacionistas de concordância nominal com dados
contemporâneos, coletados a partir de 2009 em meios urbanos do Rio
de Janeiro – como os de Brandão, 2011, 2013, por exemplo –, têm registrado altas taxas de marcação de plural nos constituintes internos do SN,
em proporções maiores (na faixa dos 90%) do que as costumeiramente
imaginadas a partir de observações impressionistas do fenômeno. Considerando, entretanto, comunidades em meios mais distantes da metrópole, aqui identificadas como rurais / menos urbanizadas, os únicos resultados de que se dispõe – Brandão et al. (1995, 1999) e Almeida (1997)
–, que dizem respeito a entrevistas realizadas entre as décadas de 1980
e 1990, registram índices menores de realização da taxa de concordância padrão do que os verificados nos centros urbanos metropolitanos.
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Não obstante a diferença temporal da coleta dos dados, os
resultados globais estão de acordo com generalizações descritivas
propostas em parte da literatura sociolinguística – cf. Bortoni-Ricardo,
2005; Lucchesi, 2009; Lucchesi; Baxter; Silva, 2015; Vieira; Bazenga,
2013; Brandão; Vieira, 2018 –, no sentido de que, pressupondo uma
linha contínua imaginária das variedades mais rurais às mais urbanas,
e, ainda, das mais populares/menos escolarizadas às mais cultas/mais
escolarizadas, os índices de marcação de plural se distribuem de forma crescente, apresentando os extremos tendências opostas.
As análises aqui consideradas dizem respeito a dados oriundos
de corpora representativos de diferentes variedades, dentre as quais se
destaca, aqui, a do Português do Brasil – PB, urbano e menos urbanizado/rural. São considerados dados extraídos de entrevistas sociolinguísticas realizadas nas seguintes localidades: de perfil urbano (coletado
entre 2009 e 2011), Nova Iguaçu e Copacabana; e de perfil não urbano
(coletado entre 1986 e 1990), comunidades do Norte e Noroeste do Es159

tado do Rio de Janeiro33. Trata-se, então, de entrevistas com brasileiros
organizadas da seguinte forma: os indivíduos de áreas urbanas (18 por
localidade) são distribuídos por sexo, três faixas etárias (18-35; 36-55;
56-70 anos) e três níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior); os de áreas rurais / menos urbanizadas estão representados por 72
homens (6 em cada uma das 12 localidades), distribuídos pelas mesmas
faixas etárias, 29 analfabetos, 43 com até quatro anos de escolaridade.
Com base em levantamentos da marcação de plural nesses corpora sociolinguísticos, parte-se, inicialmente, da hipótese de que há duas
regras atuando no SN, quanto à categoria de número, ambas variáveis a
depender da variedade do Português: uma efetiva regra de concordância nominal de plural e uma regra nominal de indicação de pluralidade.
Trata-se da interpretação de formas alternantes de expressão de plural
em SNs dos tipos as meninas/as menina, em sintagmas com dois constituintes, ou as meninas bonitas/as menina bonita/as meninas bonita/a
meninas bonita, em sintagmas com três constituintes, por exemplo.
Os resultados obtidos no conjunto de dados contemporâneos
das pesquisas desenvolvidas por Brandão (2011, 2013) podem ser
observados na Tabela 1, a seguir.
Tabela 1 - Índices absolutos e percentuais de (não-)
marcação de plural em variedades urbanas contemporâneas
do Português do Brasil: análise atomística.
CONSTITUINTES FLEXIONÁVEIS DO SN
PB URBANO CONTEMPORÂNEO – CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Amostra
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Com marca(s)de número

Sem marca(s)de número

Copacabana

3432/3716

92,4

284/3716

7,6

Nova Iguaçu

3439/3777

91,1

338/3777

8,9

Fonte: Brandão (2011, 2013)
33

O corpus referente ao PB urbano pode ser consultado em https://corporaport.letras.ufrj.br
e o concernente ao PB rural pertence ao Projeto APERJ (Atlas etnolinguístico do Estado
do Rio de Janeiro), não disponível na WEB; as comunidades mais rurais em questão são
Atafona, Cambuci, Farol de São Tomé, Gargaú, Guaxindiba, Itaperuna, Itaocara, Ponta
Grossa dos Fidalgos, São Benedito, São Fidélis, São João da Barra.
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No âmbito das variedades urbanas do Português do Brasil contemporâneo34, a análise, de perfil atomístico – aquela que considera
cada elemento constitutivo do SN como um dado –, demonstra haver
uma regra de concordância variável, como se observa na Tabela 1, com
alta presença da marca de número, superior a 90%. Desconsiderando
os dados produzidos por indivíduos com curso superior (que empregam de forma semicategórica a concordância padrão, entre 97,2 e
98,8% das ocorrências), a taxa de marcação de pluralidade mantém-se
alta, figurando em cerca de 87% dos dados (cf. BRANDÃO, 2013, p.
72). Desse modo, observa-se que os índices verificados por Brandão
confirmam o já referido aumento das taxas de concordância padrão na
variedade brasileira; nesse sentido, cabe registrar que Scherre (1988),
investigando a fala de brasileiros com 1 a 11 anos de instrução na cidade do Rio de Janeiro na década de 1980 (Amostra Censo – PEUL),
verificou o índice geral de cerca de 70% de dados de concordância
padrão em análise atomística dos sintagmas nominais.
Em contraste com esses resultados, Almeida (1997) – único estudo a que se teve acesso em localidades mais rurais / menos urbanizadas
do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro – demonstra, conforme
se apresenta na Tabela 2, que, ao menos no período de 1980-1990, a
presença (44%) das marcas de número nos constituintes do SN era bem
inferior, com ausência na ordem de 56% (ALMEIDA, 1997).
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34

Cabe salientar que, em outras variedades contempladas nos estudos de Brandão, europeias e africanas, tendências importantes foram detectadas: enquanto o comportamento
das variedades urbanas de São Tomé e de Moçambique também é o de uma regra que
pode ser considerada variável, o do Português Europeu se revela uma regra categórica
de concordância padrão.
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Tabela 2 - Índices de (não-)marcação de plural em variedades
do Português do Brasil: análise atomística.
CONSTITUINTES FLEXIONÁVEIS DO SN
PB DE ÁREAS RURAIS / NÃO URBANIZADAS
(1980- 990) – N/NO DO RIO DE JANEIRO
Amostra
12 localidades do
N e NO do RJ

Com marca(s)de número
2114/4784

44%

Sem marca(s)de número
2670/4784

56%

Fonte: Almeida (1997).

Certamente, a representatividade desses resultados em relação
aos dias de hoje só estaria assegurada se um estudo de tendências nos
moldes labovianos (com nova recolha de dados nessas doze localidades) fosse desenvolvido. Embora não se disponha por ora desse estudo, supõe-se que, também nessas comunidades, tenha havido aumento
das taxas de concordância, mantendo-se, entretanto, a diferença entre
esses novos resultados e os verificados para comunidades urbanas.
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Essa hipótese pode ser fundamentada, primeiramente, em outros estudos de tempo real de curta duração, como, por exemplo, o
desenvolvido por Naro; Scherre (2003) com dados da cidade do Rio de
Janeiro, o qual, embora contemple apenas a fala urbana, demonstra
que, mesmo mediante o aumento das taxas de marcação de plural,
as diferenças dos perfis dos indivíduos – como, por exemplo, os relativos a maior ou menor escolaridade – se mantêm proporcionalmente.
Em segundo lugar, cabe mencionar estudo recente de Corrêa (2019),
que coletou dados de outras comunidades rurais / menos urbanizadas
– Guapimirim e Cachoeira de Macacu, na Região Serrana do Estado
do Rio de Janeiro – para a investigação da concordância verbal de 3ª
pessoa plural. Nesse estudo, a pesquisadora registra que “há maior
diferença entre os falantes menos escolarizados: enquanto, na zona
rural, os falantes de nível fundamental apresentam 42% da variante não-padrão, essa proporção equivale a 33% na zona urbana.” (CORRÊA,
2019, p. 110-111). Em outras palavras, na fala de indivíduos com menor
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grau de instrução (nesse caso, nível fundamental), a presença da marca
de plural nos verbos contrasta com o verificado na fala de indivíduos urbanos, com taxas mais elevadas – de cerca de dez pontos percentuais.
Feitas essas ressalvas e considerando os resultados ora postos
em debate, buscou-se observar mais detalhadamente a estrutura dos
SNs registrados nos diferentes corpora, adotando-se algumas medidas para que se compreenda melhor o mecanismo de aplicação do
morfema de número plural e, de certa forma, também o teor variável
da(s) regra(s) nas diferentes comunidades. Em termos qualitativos,
entende-se que um procedimento necessário para a compreensão
desse mecanismo diz respeito à observação do número de constituintes que integram os SNs coletados. Assim, para uma análise mais
cuidada e para fins exemplificativos, procedeu-se, inicialmente, ao
levantamento dos SNs segundo o número de seus constituintes, com
base nos dados de Nova Iguaçu (uma das comunidades representativas do PB urbano) e das 12 comunidades do Norte/Noroeste fluminense (representativas de comunidades rurais / menos urbanizadas).
Tal levantamento é apresentado na Figura 1, a seguir.
Figura 1 - SNs segundo o número de constituintes em amostras do
PB em áreas urbanas e rurais / menos urbanizadas (índices percentuais).

SUMÁRIO

Fonte: Brandão (2013); Almeida (1997).
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Constata-se que, independentemente da variedade controlada
(seja de Nova Iguaçu, seja do N e NO do RJ), predominam SNs de dois
constituintes (82,6% em Nova Iguaçu, 88,6% nas comunidades rurais
/ menos urbanizadas), sendo marcante a diferença quanto ao número
dos demais, mesmo no que respeita a SNs de três lugares. Na modalidade oral, os SNs mais frequentes são aqueles de dois constituintes,
que podem ter variada configuração35, como se exemplifica de (1) a (8).
(1) [as/umas coisinha(s)]

(5) [algumas pessoa(s)]

(2) a idade de [oito ano(s)]

(6) tem [muitas cabra(s)]

(3) tem [seus salário(s)]

(7) [mais pessoa(s)]

(4) n[aqueles tempo(s)]

(8) [diversos tipo(s)] de pessoas

Nesses sintagmas, sendo a opção preferencial a não concordância padrão no caso das variedades rurais / menos urbanizadas
e, até onde se sabe, também nas menos escolarizadas, a expressão
de plural ocorre na maioria dos casos apenas no primeiro constituinte do SN.
Mesmo nos SNs de três/quatro constituintes, é a primeira
posição a que recebe o expressivo número de marcas de plural.
Quanto a esses SNs, comparem-se os dados de Nova Iguaçu (representando a variedade urbana de maiores níveis de escolaridade)
aos do N/NO fluminenses (tomadas aqui como representantes das
SUMÁRIO

variedades rurais / menos urbanizadas e/ou sem escolaridade) que
constam da Figura 2.

35

Embora não caiba nos limites do presente artigo o detalhamento acerca do efeito da
natureza do vocábulo que consta da primeira posição (se determinante, possessivo,
quantificador ou modificador adjetival), vale salientar que, independentemente da configuração do sintagma nominal, é a primeira posição a responsável central pela expressão
de pluralidade nos dados em análise.
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Figura 2 - Índices percentuais de (não-)marcação de
plural por posição do constituinte do SN de três/quatro
constituintes em amostras do PB urbano e não urbano.

Fonte: Brandão (2011, 2013); Almeida (1997).

Os resultados ora apresentados permitem constatar que:
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a.

A marca ocorre em ambas as variedades com alta produtividade
no constituinte flexionável que se encontra na primeira posição
do SN, independentemente da classe a que pertença;

b.

a posição 2 é a mais saliente para a ausência do morfema de
número: 14% na variedade urbana, em Nova Iguaçu, e 88%, na
variedade rural / menos urbanizada, no N/NO fluminense; e

c.

há uma diferença significativa entre o que ocorre na área urbana
e na rural / menos urbanizada: na primeira delas, as posições 2
e 3, normalmente as que funcionam, respectivamente, como núcleo e pós-núcleo, apresentam baixos índices de não marcação
(14% e 5,1%); na segunda área, elas são altamente suscetíveis a
não apresentarem marca: 88% e 86%, o que sugere, neste caso,
não estar havendo propriamente uma relação de concordância
formal entre os constituintes, uma vez que a marca se concen-
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tra no constituinte pré-nuclear, seja ele um artigo/demonstrativo/
possessivo, por exemplo, ou um numeral (marca semântica).
Diante dessas evidências, a questão que se impõe é a seguinte:
levando em conta, de um lado, as variedades urbanas e, de outro, as
rurais / menos urbanizadas, ou, em outros termos, de um lado, a fala de
indivíduos escolarizados e, de outro, a de analfabetos / parcamente escolarizados, pode-se dizer que, em ambos os casos, se trata da mesma
regra, ou melhor, de uma mesma regra variável de concordância?
Os dados quantitativos expostos na Figura 2 permitem que se
postule a existência de duas regras em atuação no âmbito da variedade brasileira no que concerne à indicação do plural no âmbito do SN,
ambas variáveis:
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a.

nas comunidades urbanas e/ou entre falantes com índices médios / altos de escolarização, atuaria uma regra variável de concordância nominal (caracterizada por médios/baixos índices de
ausência de marca nos constituintes nuclear e pós-nucleares).

b.

nas comunidades rurais / menos urbanizadas e/ou entre indivíduos analfabetos ou de parca escolaridade, atuaria uma regra
nominal variável de indicação de plural (caracterizada pela marca
quase exclusiva no primeiro constituinte do SN e por altos índices
de ausência de marca nos constituintes nuclear e pós-nucleares).

Assim, a análise quali-quantitativa aqui realizada sugere que,
quando se trata da caracterização do perfil de variedades do Português,
a.

São os SNs de dois constituintes, em última forma, aqueles que
sinalizam as especificidades de cada comunidade quanto à
marcação da pluralidade no SN;
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b.

Para efeito de comparabilidade entre amostras, os SNs de dois
constituintes devem ser analisados à parte, pois neles ficam
mais bem delineadas as duas regras variáveis aqui postuladas;

c.

O que se observa nos SNs de três ou mais constituintes (sempre bem menos produtivos na fala), parece ser, a depender da
comunidade, um reflexo daquilo que se registra nos SNs de dois
constituintes: a maior ou menor incidência de marcas dependeria da sua maior ou menor incidência na segunda posição de
SNs de dois lugares;

d.

A noção de (não-)concordância parece, portanto, não se aplicar a
comunidades de fala rurais / menos urbanizadas ou semelhantes,
tendo em vista que os SNs de dois constituintes (88,6%, conforme a Figura 1), em que predomina a não marcação da segunda
posição (12% conforme a Figura 2), acaba por condicionar a não
marcação nas demais posições pós-nucleares de SNs de três ou
quatro lugares36, como também se observa na Figura 2.

Frente aos resultados ora sistematizados, alguns questionamentos podem ainda ser propostos: (i) qual é a representatividade dos índices verificados nesses estudos em relação à fala efetivamente vernacular, sem qualquer possível monitoração estilística de uma entrevista
sociolinguística? Ou, em outras palavras, estariam as condições de produção do gênero textual exercendo alguma influência sobre os altos índices de realização da marca de plural nos nomes?; e (ii) considerando
que a diferença de realização de plural nas variedades estudadas não
acontece efetivamente na primeira posição, que registra alta realização
de marca de número em qualquer variedade, mas a partir da segunda
36

Embora não se tenha por objetivo discutir, neste texto, o efeito do paralelismo formal – comprovado em pesquisas sociolinguísticas, sobretudo no âmbito da concordância verbal, do
sujeito para o verbo e de uma forma verbal para outra forma verbal, quando em estruturas
contíguas –, entende-se que só é possível supor a influência de uma marca sobre a outra
no caso dos constituintes internos ao SN a partir da segunda posição, tendo em vista que
optar ou não pela marca de plural nessa segunda posição é uma tendência da variedade
em si, independentemente das marcas que figuram no constituinte da primeira posição.
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posição, qual deve ser o procedimento metodológico para o estudo
específico da concordância nominal: o do tipo atomístico (controle da
expressão de plural em cada item do SN passível de flexão) ou não atomístico (controle da expressão de plural no SN como um todo)?
A respeito dessas duas questões, o estudo de Rosa (2019)37
apresenta ampla contribuição aos estudos da concordância nominal
em variedades urbanas do Rio de Janeiro. Assim, adicionalmente, consideram-se, aqui, os resultados dessa pesquisa não só para investigar
a variação do fenômeno quanto à dimensão estilística, mas também
para aprofundar o impacto que pode ter o tipo de análise, se atomístico ou não atomístico – considerando, nesse caso, a concordância
padrão como aquela em que ocorre marcação em todos os elementos
do sintagma, e concordância não padrão, aquela em que ao menos
um elemento do sintagma se apresenta sem a marca de plural.

SUMÁRIO

Com base em um corpus constituído particularmente para a
análise do possível efeito da monitoração estilística, Rosa (2019) investiga o fenômeno de maneira particular, considerando ocorrências
de SNs produzidos pelas mesmas pessoas em duas situações: em
conversas espontâneas, sem saberem que suas falas estão sendo
gravadas, e em entrevistas sociolinguísticas, com o conhecimento prévio da gravação de suas falas. Por meio dessa estratégia, o trabalho
objetivou tornar possível avaliar a representatividade dos altos índices
de concordância nominal nos meios urbanos. O corpus é constituído
por um total de 26 gravações realizadas entre os anos de 2015 e 2018
com 12 indivíduos (sendo 11 mulheres) da Zona Oeste da cidade do
Rio de Janeiro (Campo Grande/Realengo). Considerando neste artigo
37

Trata-se da dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Letras Verrnáculas / UFRJ desenvolvida por Fernanda Fabiana da Silva Rosa e orientada por Silvia
Rodrigues Vieira, que teve por propósito central apresentar resultados que respondessem às questões relacionadas à representatividade dos altos índices de concordância,
suscitadas inicialmente no âmbito do Projeto coordenado pelas autoras do presente artigo, então intitulado “Estudo comparado dos padrões de concordância em variedades
africanas, brasileiras e europeias do Português”.
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as gravações das onze mulheres participantes, verifica-se, quanto à
escolaridade, a seguinte distribuição: 3 com nível fundamental; 5 com
nível médio; e 3 com nível superior38.
Quanto aos procedimentos metodológicos para o tratamento
quantitativo dos dados, o estudo distingue o controle da expressão de
número no primeiro constituinte do SN (como uma regra de expressão
de pluralidade) e o controle da efetiva concordância entre os constituintes (como uma regra de concordância nominal), desenvolvendo, assim,
respectivamente, tanto a análise atomística quanto a não atomística.
Considerando as ocorrências produzidas pelas onze mulheres
que participaram da composição do corpus, a Tabela 3, a seguir, apresenta, além da distribuição dos dados consoante a análise atomística,
o efeito da variável registro, que controla a forma de recolha da conversa, se “semiespontâneo” (em entrevista sociolinguística com gravação
previamente consentida) ou “espontâneo” (em conversas gravadas sem
o conhecimento do participante, apenas posteriormente consentidas).
Tabela 3 - Atuação do registro em função da marcação de plural nos
vocábulos do SN (análise atomística) na fala de indivíduos da Zona Oeste
da cidade do Rio de Janeiro com diversos graus de escolaridade.

SUMÁRIO

Registro

Nº de ocorrências

%

Semiespontâneo

1332/1451

91,8

Espontâneo

341/503

67,8

Total

1673/1954

85,6

Fonte: Rosa (2019, p. 83; 84)
38

Conforme explica a autora, as dificuldades inerentes às recolhas secretas de gravações
justificam que não se tenha acesso a material rigidamente controlado do ponto de vista
da estratificação da amostra, nem do tempo da gravação. De todo modo, o número de
dados oferecido por essa amostra foi suficiente para o cumprimento dos propósitos estabelecidos na investigação. Para os objetivos do presente artigo, entende-se ser viável a
análise empreendida a partir dos resultados, resguardadas as particularidades de cada
estudo, tendo em vista se tratar, assim como em Brandão (2013), de dados urbanos
contemporâneos com variados graus de escolaridade.
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Comparando tais resultados aos registrados em Brandão
(2013), verifica-se, de um lado, semelhança na realização dos índices
globais de flexão de plural para as comunidades urbanas da cidade
do Rio de Janeiro, um pouco acima dos 90%. Essa semelhança confirma a alta tendência à marcação de pluralidade na fala de indivíduos
com certo grau de escolaridade (que vai do nível fundamental ao superior) quando a interação se submete a certo grau de atenção à fala,
o que se aplica ao contexto de entrevista sociolinguística. De outro
lado, entretanto, os resultados verificados em Rosa (2019) confirmam
a hipótese da alta influência da monitoração estilística: enquanto o
registro semiespontâneo favorece a expressão de plural (91,8%), o
registro espontâneo a desfavorece (67,8%). Verifica-se uma diferença
de 24 pontos percentuais entre os dois registros. Por mais que se
trate de uma amostra com apenas onze mulheres e que seja preciso
ampliar a investigação para um número maior de indivíduos com perfis variados, a robustez dessa diferença parece falar por si só.
Desse modo, entende-se que a costumeira generalização dos
estudos sociolinguísticos do fenômeno (com base em análise atomística) quanto à proposta de que o Português do Brasil caminha para um
sistema de alta marcação de pluralidade, embora não seja infirmada
pelos resultados de Rosa (2019), precisa ser redimensionada em função da necessidade de maior controle da monitoração estilística na
observação da fala de diferentes comunidades de fala.
SUMÁRIO

Em meios urbanos, ao que tudo indica, mesmo entre indivíduos
com diferentes graus de escolaridade – do fundamental ao superior –,
as taxas referentes à regra nominal de expressão de pluralidade podem estar longe dos índices semicategóricos atestados em entrevistas
sociolinguísticas por duas razões: primeiramente, pelo fato de se tratar
exclusivamente de interações semiespontâneas; e, em segundo lugar,
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por resultar de controle normalmente por análise atomística, considerando como ocorrência inclusive a primeira posição. Se for considerado, então, o fato de que esses índices não se referem verdadeiramente
à expressão da concordância nominal, mas à de expressão de pluralidade, essa distância pode ainda ser maior, o que pode ser observado
com a análise não atomística também desenvolvida por Rosa (2019).
Nesse caso, a pesquisadora (seguindo a proposta de Oushiro, 2015)
considerou que o SN concretizaria a concordância padrão quando exibisse marcas de plural em todos os constituintes do SN. A Tabela 4, a
seguir, apresenta os resultados obtidos na referida investigação.
Tabela 4 - Atuação da variável registro em função da concordância padrão
no SN (análise não atomística) na fala de indivíduos da Zona Oeste
da cidade do Rio de Janeiro com diversos graus de escolaridade.
Registro

Nº de ocorrências

%

Semiespontâneo

634/736

86,1

Espontâneo

152/295

51,5

Total

786/1031

76,2

Fonte: Rosa (2019, p. 109; 110)

SUMÁRIO

Em se tratando dos resultados da análise não atomística, tipo de
análise que efetivamente revela o comportamento da regra de concordância nominal, verifica-se índice percentual ainda inferior ao registrado
no controle das marcas de pluralidade na fala das comunidades urbanas:
86,1% para os dados de entrevistas sociolinguísticas (registro semiespontâneo); 51,5% para os de conversas espontâneas (registro espontâneo).
Os gráficos a seguir permitem visualizar os resultados gerais
apresentados por Rosa (2019):
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Figura 3 - Atuação da variável registro em função da marcação
de plural nos vocábulos do SN (análise atomística) e da
concordância padrão no SN (análise não atomística) na fala
espontânea e semiespontânea de indivíduos da Zona Oeste da
Cidade do Rio de Janeiro com vários graus de escolaridade.

Fonte: Rosa (2019, p. 84; 110).

As análises multivariadas realizadas por Rosa (2019), além de
confirmarem a relevância de variáveis linguísticas referentes ao condicionamento do fenômeno, asseguram – conforme evidencia a tabela a
seguir – que a maior escolaridade do participante atua fortemente no
favorecimento à expressão de pluralidade e à concordância nomina
Tabela 5 - Atuação da variável escolaridade em função da marcação de
plural nos vocábulos do SN (análise atomística) e da concordância padrão
no SN (análise não atomística) na fala espontânea e semiespontânea
de indivíduos da Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro.
Nível de escolaridade

SUMÁRIO

Análise atomística

Análise não atomística

Ocorrências

%

Ocorrências

%

Ensino Fundamental

326/488

6,8

116/261

4.4

Ensino Médio

791/894

8,5

396/481

2.3

Ensino Superior

556/572

7,2

274/289

4.8

Fonte: Rosa (2019, p. 92; 114).
Observando as taxas por escolaridade, fica evidente que, quanto menor o grau de instrução, menores são os índices referentes à expressão de pluralidade seja em cada constituinte do SN (66,8% – ensi-
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no fundamental39 > 88,5% – ensino médio > 97,2% – ensino superior),
seja no controle do SN como um todo (44,4% – ensino fundamental
> 82,3% – ensino médio > 94,8% – ensino superior). Assim, ao que
parece (se essas taxas se confirmarem em outros estudos que adotem a mesma metodologia), por mais que os índices de marcação de
plural tenham aumentado ao longo do tempo, a fala de boa parte do
Rio de Janeiro está longe de se aproximar da referente aos indivíduos
com alto grau de escolaridade. Se a essa realidade estiver associado
o controle da monitoração estilística, as diferenças quanto ao nível de
instrução do indivíduo são ainda exacerbadas, conforme demonstram
os resultados exibidos nos gráficos a seguir.
Figura 4 - Índices percentuais de marcação de plural
nos vocábulos do SN em função do cruzamento entre as
variáveis escolaridade e registro (análise atomística).

Fonte: Rosa (2019, p. 88).
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39

Como se pode observar, os indivíduos com baixa escolaridade (ensino fundamental)
registraram índices próximos aos verificados em Scherre (1988); assim, são em geral
mais baixos do que os apontados por Brandão (2011, 2013) para a fala de indivíduos
de outros bairros da cidade do Rio de Janeiro (da Zona Sul) e de outra cidade da área
metropolitana. Há que se verificar se essa diferença é de natureza regional (por se tratar
da Zona Oeste do Rio de Janeiro) ou particular das onze participantes da pesquisa de
Rosa (2019).
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Figura 5 - Índices percentuais de concordância padrão
no SN em função do cruzamento entre as variáveis
escolaridade e registro (análise não atomística).

Fonte: Rosa (2019, p. 112)

Os resultados permitem constatar, por meio da diferença na
realização das marcas de número, a atuação da variável registro em
todos os níveis de escolaridade e nos dois tipos de análise, atomístico
e não atomístico: a realização da marca de plural é sempre menor na
fala espontânea do que na fala semiespontânea. Essa diferença, entretanto, aumenta à proporção que diminui o nível de instrução: no nível
superior, ela fica entre 6 e 9 pontos percentuais; no nível médio, entre
11 e 28 pontos percentuais; e no nível fundamental, chega a 25 e 37.
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Embora não constitua o interesse central do presente texto, é,
sem dúvida, fundamental explicar as razões dessa diferença, que,
entre diversos fatores, pode estar relacionada ao alto valor normativo
(típico de um estereótipo) associado à concordância pelos indivíduos
altamente escolarizados, que a realizariam – como uma espécie de
traço identitário – em diversos contextos situacionais. De outro lado,
ela poderia revelar a necessidade de adequação socialmente requerida dos indivíduos com baixa escolaridade, que buscariam alterar os
padrões de uso naturais da marca de plural em função de qualquer
controle sobre o modo de falar (como costuma acontecer quando se
trata de um marcador sociolinguístico).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS A PARTIR DA
SISTEMATIZAÇÃO E DEBATE DOS RESULTADOS
Tendo em vista a relevância de verificar a relação entre as marcas
de pluralidade – seja no SN, seja no SV – e a caracterização de variedades do Português, a análise de trabalhos variacionistas acerca da expressão de número interna ao SN possibilita avaliar a eficiência da área
sociolinguística no cumprimento dessa tarefa. Não obstante a diferença
no perfil dos participantes de cada estudo considerado, o conjunto de
resultados ora apresentado permite constatar que procedimentos relacionados aos critérios de constituição do corpus, da coleta das ocorrências e do tratamento dos contextos de variação são fundamentais para
as generalizações propostas. Com base em análises desenvolvidas à
luz da Teoria da Variação e Mudança, torna-se possível fazer reflexões,
de ordem não só quantitativa mas também qualitativa, sobre a (não)-marcação de número nos constituintes do SN.
Em síntese, foi possível constatar que as generalizações descritivas acerca da variedade brasileira do Português são diretamente
afetadas não só pelos perfis dos indivíduos nas amostras em questão
– em termos temporais, regionais, sociais e estilísticos –, mas também,
e igualmente importante, pela seleção e pelo tratamento dos dados.

SUMÁRIO

No que se refere ao perfil das amostras, embora não tenha sido
o objetivo principal deste estudo, confirma-se, na análise atomística
das ocorrências – aquela que considera cada elemento flexionável do
SN –, a atuação de certas variáveis sociais.
No eixo temporal, embora não tenham sido considerados estudos com dados rurais em dois períodos de tempo, a observação dos
trabalhos com amostras urbanas do Rio de Janeiro confirma o aumento das marcas de número com o passar do tempo: enquanto Scherre
(1988) registra 72% de marcas plurais nos constituintes do SN, os es-
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tudos de Brandão (2011, 2013) e o de Rosa (2019) registram aproximadamente 92%. No eixo regional, fica supostamente atestada a menor
marcação de pluralidade em meios rurais – que também são representativos, no estudo de Almeida (1997), da variedade de indivíduos com
baixa ou nenhuma escolaridade – do que em meios urbanos. Nestes,
quando se trata de indivíduos com apenas o primeiro segmento do ensino fundamental (cf. SCHERRE, 1988), verifica-se realização da marca
de número em 62% das ocorrências, o que aumenta sensivelmente em
função da escolaridade dos indivíduos. Quanto ao eixo social, é essa
variável a de atuação mais relevante.
Fica confirmado que, quanto maior o grau de instrução, maiores são os índices de expressão de pluralidade. A esse respeito, enquanto os indivíduos de nível fundamental apresentam taxas de marcação de plural típicos de uma regra variável (indo de 62% a 86%, o
que depende da variação da amostra quanto a ter apenas o 1º ou o
2º segmento completos e ainda quanto à região em análise), chama
a atenção o comportamento dos indivíduos com nível máximo de escolaridade, o curso superior, que registra taxas compatíveis com as
de uma regra semicategórica de concordância (98,8%, 97,2%), nos
termos de Labov (2009).
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Considerando a hipótese de Vieira (2014), de que a categorização das regras constitui instrumento para propor uma caracterização
mais precisa dos parâmetros gramaticais ou tipos linguísticos diversos,
entende-se que tomar esses índices semicategóricos e variáveis como
parâmetro para distinguir, respectivamente, a chamada “fala culta” e a
“fala popular” requer análise mais apurada.
É nesse sentido que cabe realçar três mecanismos metodológicos
de análise quali-quantitativa demonstrados no presente artigo: o levantamento do número de constituintes do SN; as diferenças de perspectiva
da análise atomística versus não atomística, em termos de procedimentos
para o tratamento de dados; e a observação da fala espontânea e semiespontânea, em termos de procedimentos para a constituição da amostra.
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Primeiramente, o levantamento do número de constituintes do
SN assegura haver duas regras atuando no âmbito da expressão de
pluralidade na variedade brasileira, uma – a de comunidades urbanas
e/ou entre falantes com índices médios/altos de escolarização – em
que se pode observar efeito variável de concordância nominal, aquela
que se expressa pela presença de marca não só no primeiro elemento
do sintagma, mas também nos da segunda e, mais raramente, em outras posições; e outra – a de comunidades rurais / menos urbanizadas
e/ou entre indivíduos analfabetos ou de parca escolaridade – em que
se pode observar a presença de marca quase exclusiva no primeiro
constituinte do SN e por altos índices de ausência de marca nos constituintes nuclear e pós-nuclear.
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Em função dessa clara diferença entre o comportamento de
variedades em relação aos vocábulos do SN, resulta fundamental o
refinamento dos métodos de coleta de dados, de modo que se desenvolva, conforme Rosa (2019), não só a análise atomística – que considera como ocorrência cada vocábulo flexionável do SN –, mas também
a não atomística – que considera a presença de marcas em todos os
constituintes do SN. Com base nessa investigação, confirmam-se, independentemente do tipo de análise, os resultados mais gerais quanto
à distribuição de dados extraídos de entrevistas sociolinguísticas: (i) é
expressiva (91,8%) a realização da marca de número na fala semiespontânea dos cariocas; e (ii) essa realização aumenta à proporção que
aumenta o grau de instrução formal do indivíduo, alcançando o nível
superior marcas semicategóricas de realização.
A análise não atomística revela, entretanto, diferenças expressivas em termos quantitativos, sobretudo no que se refere à fala dos menos escolarizados, variedade em que se teria efetivamente uma regra
variável de concordância. Além de esses indivíduos registrarem índices
em geral mais baixos, os falantes da Zona Oeste do Rio de Janeiro
apresentam flagrante diferença entre o que se registrou na análise ato-
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mística (66,8% de marcas de plural) e na não atomística (apenas 44,4%
de não concordância padrão). Ao que tudo indica, portanto, é a análise
não atomística o método necessário para avaliarmos a representatividade dos índices de concordância por variedade linguística.
Ainda no que se refere ao quesito representatividade dos resultados sociolinguísticos, o estudo de Rosa (2019) traz uma contribuição fundamental no que se refere ao controle do grau de monitoração
estilística que o indivíduo imprimiria em uma entrevista sociolinguística
(fala semiespontânea) em relação ao de uma conversa natural, sem
o conhecimento da gravação (fala espontânea). Nesse sentido, a diferença de comportamento quanto ao registro é expressiva, tanto no
cômputo geral quanto por nível de escolaridade, sendo os menos escolarizados os que mais diferenciam sua fala.

SUMÁRIO

Conforme se afirmou na análise dos resultados, embora esses
procedimentos tenham sido preliminarmente experimentados e precisem passar por testes de reaplicabilidade na fala de participantes com
diversificados perfis e de outras variedades do Português do Brasil,
de modo a confirmar sua adequação descritiva, entende-se que eles
sejam suficientes para redimensionar a generalização dos estudos da
concordância nominal, baseados quase sempre em análise atomística
e aplicada a dados exclusivos de entrevistas sociolinguísticas. Não obstante o comprovado aumento da marcação de pluralidade em meios
urbanos, parece fundamental que ele não seja automaticamente associado a todas as comunidades de fala, nem mesmo as mais urbanas,
nem a todos os gêneros discursivos da oralidade. Além disso, há que
se investigar40 amplamente a costumeira associação de prestígio das
40

Embora não tenha sido o objetivo do presente texto, cabe salientar a fragilidade das
generalizações relativas à distinção rural x urbano no Rio de Janeiro, sobretudo pela
ausência de informações sobre a fala de comunidades com perfis regionais e sociais
variados. Nesse sentido, vale conferir o debate empreendido por Corrêa (2019) acerca
da concordância verbal de 3ª pessoa na fala de comunidades rurais e urbanas do RJ,
não só no âmbito da produção, mas também no da recepção; e por Monteiro (2020), em
debate acerca da complexidade da caracterização de variedades urbanas, considerando
a fala de moradores de favelas da cidade do Rio de Janeiro.
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marcas de plural à identidade das diversas comunidades de fala e de
prática, para se compreender as razões pelas quais indivíduos (como
os com menor escolaridade na amostra) alterem mais seus índices de
marcação de plural em função do controle de natureza estilística.
Por fim, espera-se ter demonstrado a relevância dos procedimentos metodológicos para uma caracterização das variedades do
Português que preze pelo rigor científico no que se refere à adequação
descritiva. Conforme anunciado na introdução deste texto, descrições
das expressões de pluralidade são fundamentais não só para o conhecimento do perfil de línguas/variedades linguísticas, mas também para
interpretar, por meio do encaixamento da mudança, por exemplo, a tendência ao preenchimento do sujeito, tema caro às pesquisas desenvolvidas pela homenageada deste volume. Assim como os estudos da representação do sujeito têm de ser rigorosos no controle das estruturas que
são computadas nas descrições sincrônicas ou diacrônicas (como, por
exemplo, levar em consideração se o sujeito é ou não a primeira ocorrência de uma série discursiva, ou se está em estruturas coordenadas,
dentre outros fatores), é preciso levar em conta determinados aspectos
(como o número de constituintes do SN, a posição do vocábulo na estrutura do SN, além de fatores discursivos) na coleta das ocorrências.
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Quanto à marcação geral de número, os estudos da concordância utilizados no presente texto – que dizem respeito apenas aos constituintes do sintagma nominal, e não ao verbal, cuja investigação com
base no material controlado por Rosa (2019) está em curso – permitem
concluir, de modo geral, que, embora tenha aumentado a expressão
de plural na variedade carioca do Português do Brasil, os índices devem ser redimensionados em função dos procedimentos metodológicos propostos. De todo modo, como propõe Duarte (2008) a esse respeito, independentemente de tais índices, a preferência brasileira pelo
sujeito pronominal nas três pessoas do discurso, com ou sem marcas
de número no nome ou no verbo, é vastamente atestada em estudos
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do fenômeno. Ressalte-se, assim, mais uma vez, a contribuição dos
resultados propostos pela pesquisadora homenageada, que, embora
não digam respeito à concordância em si mesma, evocam importante
debate acerca da marcação explícita de pluralidade na caracterização
dos padrões morfossintáticos de cada língua/variedade, para o qual –
espera-se – este artigo possa ter contribuído.
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Conheci Maria Eugênia em 1997, quando ingressei
no NURC-RJ como bolsista de Iniciação Científica
em um projeto sobre estratégias de subordinação
na fala culta carioca. Foi ela quem me mostrou o caminho dos estudos formais em sintaxe e me incentivou a investir na abordagem gerativista, me dando
pistas teóricas, empíricas e conceituais importantes de por onde eu deveria seguir para responder
às questões gramaticais que me inquietavam. Foi
também ela que me deu apoio e suporte para assistir, como ouvinte, a cursos de sintaxe gerativa na
UNICAMP, quando eu ainda nem tinha concluído
a minha graduação na UFRJ, mas já sonhava em
fazer um mestrado na instituição que, alguns anos
mais tarde, me acolheria como docente. As ideias
instigantes de Maria Eugênia sobre o português
brasileiro continuam a ser uma fonte inesgotável de
inspiração para mim e outros vários pesquisadores
que temos a sorte de tê-la em nossas vidas.
Juanito Avelar
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Minha primeira lembrança da Eugênia é da defesa
de mestrado, na PUC, seguida de uma reunião em
casa dela. Seu orientador, Fernando Tarallo, estava
lá, animadíssimo, cheio de projetos. Meu Lattes diz:
1986. Anos depois, 1995, a defesa de doutorado na
Unicamp, com uma violenta tempestade batendo
nas vidraças da sala. Lembro ter dito que isso era
sinal de acontecimento extraordinário. E foi mesmo,
o trabalho defendido nesse dia deve ser uma das
teses brasileiras mais citadas no Brasil e no mundo. O que seguiu foi uma carreira brilhante, de pesquisadora, de mestre, de divulgadora incansável
da linguística brasileira e do português do Brasil.
Sem nunca deixar de ser a pessoa doce, calorosa,
hospitaleira, alegre, gostosa de frequentar que eu
encontrei naquele longínquo dia em São Paulo.
Charlotte Galves
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RESUMO
Neste trabalho, analisamos a ocorrência de constituintes locativos antecedidos
ou não de preposição em posição pré-verbal, explorando a hipótese de que
tais constituintes se encontram na posição de sujeito. Adotando pressupostos minimalistas da Teoria de Princípios e Parâmetros, propomos que essa
inovação do português brasileiro, em contraste com o português europeu e
as demais línguas românicas, se deve ao estatuto phi-independente do EPP
de T(empo), no sentido de que a posição de Spec-TP pode ser criada para
abrigar elementos que não necessariamente concordem com os traços desse
núcleo. Também exploramos a hipótese de que alguns constituintes locativos
preposicionados do português brasileiro se configuram, em termos sintáticos,
como projeções de uma categoria (pro)nominal, o que licencia a sua ocorrência em Spec-TP.
PALAVRAS-CHAVE: Constituintes locativos; Sintagmas preposicionados;
Caso; Concordância; Posição de sujeito.
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ABSTRACT
We analyze prepositional and prepositionless locative constituents in preverbal
position, exploring the hypothesis that such constituents are in subject position.
Adopting the minimalist background of the Principles and Parameters Theory, we
propose that, in contrast with European Portuguese and other Romance languages, T’s EPP in Brazilian Portuguese is phi-independent, and Spec-TP can be
created to receive phrases that does not agree with T’s phi-features. We also explore the hypothesis that some locative PPs in Brazilian Portuguese can be analyzed as projections of a (pro)noun category, with allows them to occur in Spec-TP.
KEYWORDS: Locative constituents; Prepositional phrases; Case; Agreement;
Subject position.
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INTRODUÇÃO
Em um estudo intitulado Erros escolares como sintomas de tendências no português do Rio de Janeiro, Mattoso Câmara (1957, p.
286) apresenta o dado reproduzido em (1) a seguir para destacar a
ocorrência de locativos preposicionados em concordância com o verbo. Para o autor, dados desse tipo revelariam uma tendência a tratar o
“complemento de lugar” (no caso, o termo nas duas margens) como
um “sujeito psicológico”.
(1) “nas duas margens crescem relva abundante”

SUMÁRIO

Mattoso Câmara não chega a sistematizar o que considera ser
uma tendência, mas é fato que a concordância com locativos preposicionados pode ser encontrada com relativa facilidade na produção oral
e escrita de falantes nativos do português brasileiro, embora ainda não
haja, até onde saibamos, estudos para aferir a sua frequência. Os dados
apresentados em (2) a seguir, por exemplo, mostram a concordância
do verbo com o termo preposicionado que o antecede. Vale chamar a
atenção para o fato de que o sujeito lógico desses verbos, embora não
apresente a marca morfológica de plural em seu item gramatical nuclear
(quantidade e família, respectivamente), indica uma leitura que pode ser
associada à pluralidade (vasta quantidade de linhas e uma família de
quatro pessoas). O mesmo vale, em certa medida, para o termo relva
abundante, que aparece no exemplo de Mattoso Câmara. Não é claro,
dessa forma, se a marca de plural no verbo sinaliza uma concordância
com o termo locativo preposicionado e/ou se pode ter sido motivada
pelo sujeito lógico posposto, que nos remete a uma ideia plural.
(2) a. “...nessa pequena área encontra-se um grande número de
pontos de ônibus com grau elevado nas Avenidas Francisco Bicalho
e Presidente Vargas, ou seja, nessas ruas passam uma vasta quan-
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tidade de linhas” (Trecho de uma descrição sobre rede de transporte
de ônibus no Rio de Janeiro).41
b. “Hotel maravilhoso [...]. Atendimento excepcional e quartos extremamente confortáveis. Nas camas cabem uma família de
quatro pessoas e ninguém se encosta” (Descrição de hotel em site
comercial).42
Outro caso igualmente interessante é o da inserção de uma preposição locativa, geralmente em, junto a constituintes que correspondem ao sujeito lógico do verbo (AVELAR; CYRINO, 2008; AVELAR; ÁLVAREZ-LÓPEZ, 2018). Em todos os casos destacados nos trechos em
(3) a seguir, por exemplo, o constituinte pré-verbal, com interpretação locativa, deveria ocorrer sem a preposição no português brasileiro padrão.
(3) a. “Nunca me abri com ninguém como estou me abrindo
com vocês neste livro, afinal estou contando fatos desde o início de
minhas vivências. Neste livro contém relatos de experiências e conselhos a cada final do capítulo. Não só falarei coisas do passado
como também estarei falando dos meus dias atuais.” (Apresentação
do livro Vivências de um garoto gay pelo seu autor, Junior Santana).43
b. “Os processos devem ser integralmente digitalizados e
encaminhados, em formato PDF juntamente com a relação de remessa gerada pelo SIGAD [...]. No e-mail deverá conter: arquivo em pdf
do processo integralmente digitalizado, relação de remessa geraSUMÁRIO

41

Extraído da dissertação intitulada Análise da rede de transporte de ônibus do Rio de Janeiro com base em modelos topológicos utilizando redes sociais, apresentada por Louise
Carrullo Pumar, em março de 2017, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Produção e Sistemas do CEFET/RJ para obtenção do título de Mestre.

42

Extraído em 24/05/2020 de https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303607-d983345-i200415904-Grande_Hotel_Campos_do_Jordao-Campos_Do_Jordao_
State_of_Sao_Paulo.html

43

Extraído em 24/05/2020 de https://www.amazon.com.br/Vivencias-Garoto-Gay-Junior-Santana-ebook/dp/B076C795J1/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=vivencias+de+um+garoto+gay&qid=1590316502&sr=8-1
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da pelo SIGAD [...]” (Normas da Secretaria Geral da UNICAMP para
orientar o envio de documentos através de e-mail)44
c. “Sala, com dois ambientes, varanda, quarto com cama de
casal, na sala comporta de 4 a 6 pessoas em colchonetes, banheiro
social e cozinha. Apartamento em residencial com serviço, lazer completo, piscina, academia” (Anúncio de aluguel e venda de apartamento)45
d. “Segundo o meu consultor da VW, o barulho dos DSG se
apresenta de maneira diferente de um carro pro outro. No meu carro
faz esse barulho ao passar por lombadas, e exclusivamente nessa
situação.” (Resposta em fórum online sobre mecânica de automóveis)46
Nos dados em (4) a seguir, observamos o oposto do que ocorre
em (3): constituintes que deveriam ser preposicionados em conformidade com o português padrão perdem a preposição e passam a concordar com o verbo.
(4) a. “no interior de SP e do Rio, algumas cidades nevam”
b. “em geral, os capacetes mais baratos são barulhentos e
entram vento”
c. “algumas concessionárias tão caindo o preço [do carro]”
d. “algumas folhas [da orquídea] apareceram uma mancha amarelada”
(Apresentados em Avelar e Galves (2013), exemplos 4, 7, 8 e 14)

SUMÁRIO

44

Extraído de documento disponível no endereço https://www.sg.unicamp.br/, em
24/05/2020.

45

Extraído em 24/05/2020 de
https://www.airbnb.co.in/rooms/12784413?source_impression_id=p3_1590319567_
pVp3CvZjLmSoq7Sv&guests=1&adults=1

46

Extraído em 24/05/2020 de https://www.golfmk7.com.br/index.php?/topic/3346-nhec-nhec-suspens%C3%A3o-dianteira-golf-mk7/
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O conjunto de dados que listamos até agora pode ser dividido
em três grupos: (i) constituintes preposicionados com interpretação
locativa que, fugindo da língua padrão, desencadeiam a concordância
verbal, como em (1)-(2); (ii) constituintes com interpretação locativa
que correspondem ao sujeito lógico da frase e não deveriam ser preposicionados na língua padrão, mas são realizados com uma preposição, como em (3); e (iii) constituintes com interpretação locativa que
deveriam receber uma preposição no português padrão, mas ocorrem
sem preposição e concordam com o verbo, como em (4).
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Esse conjunto de dados suscita a questão de saber se realmente
estamos diante do que se configura como erros propriamente ditos, no
sentido de que o usuário da língua esteja produzindo hipercorreções,
ou se os dados em questão são naturalmente produzidos por operações sintáticas inerentes à Língua-I(nterna) de falantes do português
brasileiro. O título do artigo de Mattoso Câmara – Erros escolares como
sintomas de tendências no português do Rio de Janeiro – abre espaço
para considerarmos a ideia de que estamos diante das duas coisas: a
concordância com um locativo preposicionado, observada em textos
de meados do século passado, talvez consista numa hipercorreção
motivada por tendências fixadas na língua por conta de mudanças gramaticais no conjunto de propriedades da posição de sujeito, em oposição ao português europeu. Nesse sentido, estudos recentes sobre a
sintaxe do português brasileiro vêm chamando a atenção para construções em que elementos inusitados são realizados em posição pré-verbal e concordam com o verbo. Por elementos inusitados, entende-se
todo e qualquer constituinte sintático que não corresponda ao sujeito
lógico natural de uma oração (em geral, o argumento externo de verbos
mono ou biargumentais ou o argumento de verbos inacusativos).
Para além de constituintes locativos, preposicionados ou não,
como elementos inusitados em posição de sujeito, teríamos casos como
os apresentados a seguir: em (5), constituintes que equivalem a um adjunto adnominal (as paredes em (a) e os carros em (b)), com interpreta192

ção possessiva, são deslocados para a posição de sujeito e concordam
com o verbo, resultando em construções que têm sido comumente chamadas de tópico-sujeito, que incluem casos com os já listados em (4)
(PONTES 1987; GALVES 1998); em (6), os termos que concordam com
o verbo parecer (algumas pessoas em (a) e aqueles movimentos em (b))
correspondem a um adjunto adnominal e adjunto adverbial, respectivamente, resultando em casos que correspondem a um tipo de hiperalçamento (NUNES; MARTINS, 2010; AVELAR; GALVES, 2011).
(5) a. “as paredes tão caindo o reboco”
b. “os carros acabaram a gasolina”
(Apresentados em Avelar e Galves (2013), exemplos 38 e 45)
(6) a. “por que algumas pessoas parecem que o cabelo cresce
muito mais rápido do que outras?”
b. “aqueles movimentos parecem que o avião irá se estraçalhar, mas a verdade é que uma turbulência dificilmente causa um
acidente aéreo”
(Apresentados em Avelar (2019), exemplos 24a e 24c)
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Adotando pressupostos minimalistas da Teoria de Princípios e
Parâmetros, nossos últimos estudos têm procurado explicar estruturas
como aquelas em (4)-(6), a partir da hipótese de que Spec-TP no português brasileiro pode ser criado sem a ação de traços-phi, abrindo
espaço para que constituintes de diferentes naturezas ocupem esta
posição, ao contrário do que se observa no português europeu e nas
demais línguas românicas. Neste artigo, vamos explorar mais de perto a proposta desenvolvida em Galves e Avelar (a sair) para sugerir
que dados como os apresentados em (1)-(4), que trazem constituintes locativos como elementos inusitados na posição (aparente ou não)
de sujeito, são um sintoma do estatuto do núcleo T(empo) quanto ao
modo como a posição de Spec-TP é projetada no português brasileiro.
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O artigo será dividido da seguinte forma: na seção 2, serão apresentados os pressupostos teóricos que norteiam a nossa análise, a
partir das propostas de Chomsky (2008) e Pesetsky e Torrego (2004);
na seção 3, abordamos as construções com constituintes locativos em
posição pré-verbal, tratando de alguns contrastes relacionados à variação entre a presença e a ausência da preposição em tais constituintes;
na seção 4, exploramos algumas consequências em torno da hipótese
de que PPs locativos podem ser licenciados em posição de sujeito,
tratando alguns desses constituintes como projeções inerentemente
nominais; na seção 5, apresentamos as considerações finais.

SPEC-TP E PHI-INDEPENDÊNCIA
NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
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Em Avelar e Galves (2011, 2016) e Galves e Avelar (a sair), propomos que as construções de tópico-sujeito, que incluem as construções
já listadas em (4)-(5), resultam de uma particularidade relacionada ao
EPP de T no português brasileiro, que caracterizamos com sendo phi-independente, no sentido proposto por Holmberg (2010). Seguindo a
proposta de Chomsky (2008), argumentamos que, em contraste com
o português europeu e as demais línguas românicas, a posição de
Spec-TP do português brasileiro, pelo menos nas construções de tópico-sujeito, pode ser criada tão logo T seja conectado à estrutura, antes
mesmo do núcleo C(omplementizador) transferir para T os seus traços-phi. No português europeu, em contraste, Spec-TP é criado apenas
após C ser conectado à estrutura e transferir seus traços-phi para T. As
representações em (a) e (b) de (7) a seguir para o português europeu e o
português brasileiro, respectivamente, mostram o ponto derivacional em
que C é conectado a TP, com a transferência dos seus traços-phi para T. É
importante observar que, no português brasileiro em particular, a posição
de Spec-TP já se encontra criada neste ponto e, no caso, preenchida com
o argumento externo previamente conectado a Spec-vP.
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Antes de ilustrar as representações acima com os exemplos
relevantes, consideremos algumas consequências das estruturas
assumidas em (7). Na linha do que é proposto em Chomsky (2008),
a oposição A/A-barra pode ser entendida como algo relacionado à
ação dos traços-phi no desencadeamento de uma operação sintática: movimento A é aquele desencadeado por traços-phi, enquanto
movimento A-barra é desencadeado pelos chamados traços-borda
(edge features). Dessa perspectiva, a configuração apresentada em
(7b) implica assumir que Spec-TP pode, no português brasileiro, ser
uma posição criada por meio de movimento A-barra, ao contrário
do que se observa no português europeu. Isto permite explicar, por
exemplo, por que DPs que não sejam um argumento do verbo podem
concordar com os traços-phi de T no português brasileiro, tal como
nas construções de tópico-sujeito: uma vez que são admitidos em
Spec-TP, DPs que não são argumentos do verbo ficam livres para
concordar com os traços-phi a serem posteriormente transferidos de
C para T. No português europeu, ao contrário, Spec-TP só é criado
após T receber os traços-phi de C e detectar, por meio de concordância sonda-alvo, um DP argumental c-comandado por T.
Em Galves e Avelar (a sair), essa análise baseada em Chomsky
(2008) é combinada com a proposta de Pesetsky e Torrego (2004),
particularmente no que diz respeito à natureza do traço de Caso. As195

sumimos, em particular, que o Caso nominativo é uma versão não-interpretável de um traço T(empo) interno ao DP. Também assumimos,
juntamente com Pesetsky e Torrego, que as relações sonda-alvo não
resultam na deleção de traços após a valoração, mas em compartilhamento de traços. Isso significa que, quando uma sonda detecta um
alvo relevante, ambas as ocorrências do traço envolvido na relação
se tornam duas instâncias de um mesmo traço. Em outras palavras,
quando um determinado traço X detecta e concorda com um traço Y, X
e Y se tornam duas instâncias de uma única ocorrência de um mesmo
traço, e não duas ocorrências distintas de um mesmo tipo de traço. Um
ponto relevante explorado nesta análise, ausente das propostas baseadas exclusivamente em Chomsky (2008) e outras na mesma linha,
é que um traço não-valorado pode sondar e detectar um outro traço
não-valorado, com ambos se tornando duas instâncias de um mesmo
traço; se uma das instâncias é valorada em algum momento da derivação, as demais instâncias também são automaticamente valoradas.
A título de exemplificação, consideremos a sentença em (8a).
Em algum ponto derivacional, os DPs o dentinho e as crianças se encontram conectados, tal como esboçado em (8b): como um modificador adnominal, o DP2 as crianças é conectado internamente ao DP1
o dentinho, com ambos os DPs portando um traço de Caso K, que
se tornam duas instâncias de uma ocorrência única do mesmo traço.
Para sinalizar que se trata de um único traço, empregamos um mesmo
índice (no caso, X) em cada instância.
SUMÁRIO

(8) a. As crianças nasceram o dentinho.
b. [DP1:K[X] [D o [NP [N dentinho ] [NP [DP2:K[X] as crianças ] ] ] ] ]
Quando T entra na estrutura, DP2 é internamente conectado
como Spec-TP, conforme representado em (9). Para efeitos de simplificação expositiva, cópias de sintagmas movidos serão aqui indicadas por t (do inglês trace ‘vestígio’). A partir de Spec-TP, o traço de
Caso em DP2 sonda o seu domínio de c-comando e detecta o traço
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de Caso nominativo já valorado em T (que, na visão de Pesetsky e
Torrego, consiste em uma versão valorada e interpretável do traço de
T(empo)). Como resultado, passamos a ter três instâncias de uma
única ocorrência do traço de Caso, que passa a ser valorado como
nominativo ( K[X-NOM] ). Isso implica considerar que tanto o DP1
quanto o DP2 são realizados com o traço de Caso nominativo.47
(9) [TP [DP2:K[X-NOM] as crianças ]i [T’ TK[X-NOM]

...

... [VP [V nasce- [DP1:K[X-NOM] [D o [NP [N dentinho ] [NP ti ] ] ] ]
C é então concatenado à estrutura, como em (10) abaixo, e seus
traços-phi não-valorados detectam os traços-phi valorados de DP2,
indicados na representação como PHI[Y-3PP]. Como consequência, T
herda os traços-phi de C já valorados, tal como em (11).
(10) [CP CPHI[Y-3PP] [TP [DP2:K[X-NOM],PHI[Y-3PP] as crianças ]i [T’ TK[X-

-NOM]

...

... [VP [V nasce- [DP1:K[X-NOM] [D o [NP [N dentinho ] [NP ti ] ] ] ] ]
(11) [CP C [TP [DP2:K[X-NOM],PHI[Y-3PP] as crianças ]i [T’ TK[X-NOM],
PHI[Y-3PP]

...

... [VP [V nasce- [DP1:K[X-NOM] [D o [NP [N dentinho ] [NP ti ] ] ] ] ] ]
47

SUMÁRIO

À luz da proposta de Pesetsky e Torrego, não é claro como impedir que DPs em Spec-vP
tenha o seu traço de Caso compartilhado com o de traço de Caso em v. Se não houver
esse bloqueio, argumentos externos de verbos transitivos serão sempre marcados com
Caso acusativo, o que não é um resultado bem-vindo para línguas como o português. À
luz de Chomsky (2008), contudo, deve haver um paralelismo entre os complexos C-T e
v-V, com os traços-phi inicialmente localizados em C e v sendo transferidos para T e V, respectivamente, durante a derivação. Se estendermos esse paralelismo ao lócus do traço
de Caso, somos levados a considerar que, se o Caso nominativo está em T no complexo
C-T, o Caso acusativo deverá estar em V no complexo v-V. Em outras palavras, o traço de
Caso não é uma marca do núcleo de uma fase, mas do item tomado como complemento
desse núcleo. Dessa perspectiva, tendo em vista que vP consiste numa fase, o núcleo
V não estará mais acessível (ou, de outra forma, estará no domínio congelado da fase)
quando o argumento externo entrar na estrutura, e a posição Spec-vP for criada. O traço
de Caso acusativo em V nunca poderá, portanto, ser acessado pelo argumento externo
de uma construção transitiva. Estamos aqui assumindo essa perspectiva, sem perder de
vista que V só portará Caso acusativo quando for um complemento de v. Isso implica que
não haverá traço de Caso acusativo em V nas estruturas em que v estiver ausente, algo
que já é largamente assumido para as construções inacusativas, por exemplo.
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À primeira vista, esta análise pode apresentar dois problemas.
Um deles tem a ver com o fato de que, em oposição ao assumido em
diferentes abordagens de cunho minimalista, a valoração do traço de
Caso não torna, em nossa análise, um DP invisível para efeitos de concordância, do contrário não seria possível aos traços-phi provenientes
de C concordar com os do DP2, que já tem o seu traço de Caso valorado quando C entra na estrutura (ver a configuração em (10) acima).
A ideia de que, em situações específicas, DPs possam permanecer
ativos mesmo com o traço de Caso estando valorado parece, entretanto, uma consequência bem-vinda para dar conta de algumas propriedades do português brasileiro, como os casos de hiperalçamento
exemplificados em (a) de (12)-(13) a seguir.
(12) a. Eu pareço que estou gripado.
b. [TP eui [T’ pareço ... [CP [C que [TP ti [T’ estou gripado ] ] ] ] ] ]
(13) a. Eles tinham dois anos que moravam na Europa.
b. [TP elesi [T’ tinham dois anos ... [CP [C que [TP ti [T’ moravam na Europa ] ] ] ] ] ]

SUMÁRIO

Para explicar a gramaticalidade dessas construções, é necessário assumir que a concordância do DP realizado no Spec-TP da oração
matriz não foi desativado para efeitos de concordância após concordar
e ser casualmente marcado como nominativo ao passar pelo Spec-TP
da oração encaixada, tal como nas representações em (b) de (12)-(13).
Uma alternativa seria dizer que o conjunto de traços-phi do T encaixado é defectivo e, por isso, incapaz de valorar o traço de Caso do DP.
Essa é exatamente a ideia defendida em Nunes e Martins (2010), mas
se trata, a nosso ver, de uma hipótese de difícil sustentação, dada a
falta de evidência morfológica para diferenciar os traços-phi supostamente defectivos do T encaixado dos supostamente completos do T
matriz. Se a nossa análise estiver no caminho correto, é possível que a
valoração do traço de Caso não seja, no português brasileiro, neces-
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sariamente um inativador de DPs para efeitos de concordância verbal.
Encaminhamos o leitor ao trabalho de Galves e Avelar (a sair) para
considerações mais detalhadas a respeito dessa hipótese.
O segundo ponto problemático estaria na possibilidade de
todo o DP1 em (8b) ser atraído para Spec-TP, o que implicaria, pela
proposta de Pesetsky e Torrego, que o DP2 as crianças também recebesse Caso nominativo. Essa possibilidade implicaria a predição
de que sentenças como (14a) a seguir, na qual a preposição de está
ausente de DP2, seriam possíveis no português brasileiro, o que não
ocorre. Em paralelo, sentenças como (14b), perfeitamente gramaticais, deveriam ser bloqueadas, já que a preposição de introduz Caso
oblíquo, incompatível com o nominativo.
(14) a. * O dentinho as crianças nasceu.
b. O dentinho das crianças nasceu.

SUMÁRIO

Uma possível explicação passa pela proposta apresentada em
Avelar (2006) para o estatuto da preposição de em sintagmas adnominais do português brasileiro. Baseado na proposta de Raposo
(2002) e em pressupostos da Morfologia Distribuída, Avelar (2006) argumenta que, quando em posição adnominal, essa preposição é um
morfema dissociado, o que significa se tratar de um item inserido na
estrutura apenas pós-sintaticamente, no componente morfológico.
De tal perspectiva, a ocorrência dessa preposição não estaria relacionada à marcação de Caso abstrato, mas à satisfação de requerimentos de outra natureza, de base estritamente morfológica. Não há aqui
espaço para listar os argumentos apresentados em Avelar (2006) em
favor dessa análise, mas, se ela estiver no caminho correto, é plausível considerar que DP2 dispõe de Caso nominativo em qualquer que
seja a situação na qual o adjunto adnominal tenha uma interpretação
possessiva ou afim, independentemente da preposição.
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Por fim, uma predição feita a partir da análise que propomos
é que DP1 e DP2 também podem compartilhar um mesmo traço de
Caso no português europeu. A diferença em relação ao português brasileiro está no fato de que DP2 não pode, no português europeu, ser
conectado em Spec-TP, tendo em vista que, na variante europeia, essa
posição só pode ser criada pela ação de traços-phi, via concordância sonda-alvo, implicando que apenas argumentos do verbo podem
ocupar a referida posição. Isto não impede, contudo, o movimento de
DP2 para posições que não sejam criadas pela ação de traços-phi. É
o caso, por exemplo, de construções como (15) a seguir, indicadas por
Costa (2010) como aceitáveis no português europeu: DP2 é movido
para uma posição pré-verbal sem qualquer relação de concordância
com os traços-phi de T, o que também é possível no português brasileiro. Uma possível estrutura para (15a) é aquela apresentada em (15b):
DP2 se move para uma posição A-barra (na representação proposta,
Spec-TopP), com pro-expletivo ocupando Spec-T. Essa configuração
permite que um mesmo traço de Caso, então valorado como nominativo, seja compartilhado por DP1, DP2 e pro-expletivo.
(15) a. As crianças, nasceu o dentinho.
b. [TopP [DP2:K[X-NOM],PHI[Y-3PP] as crianças]i [Top’ Top ...
... [TP proexp [T’ TK[X-NOM],PHI[Y-3PS] [VP [V’ nasce- ...
... [DP1:K[X-NOM],PHI[Y-3PS] [D o [NP [N dentinho ] [NP ti ] ] ] ] ]
SUMÁRIO

Antes de voltarmos aos constituintes locativos, vale ressaltar
que a phi-independência de T é uma hipótese que vem sendo explorada em nossos diferentes trabalhos para explanar um conjunto de
singularidades do português brasileiro em contraste com as demais
línguas românicas (AVELAR; GALVES, 2011, 2014, 2016; GALVES;
AVELAR, a sair). Nesta seção, focalizamos apenas as construções de
tópico-sujeito por serem as que interessam mais de perto à discussão
que vamos desenvolver em torno dos locativos, mas direcionamos os
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leitores aos referidos trabalhos para considerações em torno de outras
marcas particularizadoras do português brasileiro.

PPS E DPS LOCATIVOS
A análise apresentada na seção anterior pode ser facilmente estendida às construções de tópico-sujeito em que o termo concordante
com o verbo é um constituinte locativo, como nos casos apresentados
previamente em (4), repetidos em (16) a seguir.
(16) a. “no interior de SP e do Rio, algumas cidades nevam”
b. “em geral, os capacetes mais baratos são barulhentos
e entram vento”
c. “algumas concessionárias tão caindo o preço [do carro]”
d.“algumas folhas [da orquídea] apareceram uma mancha amarelada”

SUMÁRIO

A título de exemplo, consideremos a frase em (17a) a seguir, com
a representação final sugerida em (17b): o DP2 algumas folhas é inicialmente conectado como adjunto ao VP, posição de onde pode compartilhar o seu traço de Caso com o DP1 uma mancha amarelada. Uma vez
em Spec-TP, DP2 tem o seu traço de Caso compartilhado com o Caso
nominativo em T, passando, então, a ser também marcado como nominativo, o que resulta na atribuição do mesmo Caso para DP1.
(17) a. Algumas folhas apareceram uma mancha amarelada.
b. [TP [DP2:K[X-NOM],PHI[Y-3PP] algumas folhas ]i TK[X-NOM],PHI[Y-3PP] ...
... [VP [VP [V’ aparece- [DP1:K[X-NOM],PHI[Y-3PS] uma mancha
amarelada ] ] ti ] ] ]
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Passemos a considerar construções como as apresentadas previamente em (3), que mostram sentenças em que os constituintes locativos preposicionados em posição pré-verbal deveriam, no português
padrão, ocorrer sem a preposição. O par de frases em (18) a seguir é
representativo desse caso: em (a), temos a versão não preposicionada
do constituinte locativo em uma construção tipicamente transitiva; em
(b), vemos a versão desviante do português padrão, com o constituinte
locativo sendo introduzido pela preposição em.
(18) a. Este quarto comporta muitas pessoas.
b. Neste quarto comporta muitas pessoas.
A estrutura em (a) é derivada da mesma forma que as demais
construções transitivas da língua: o argumento interno muitas pessoas recebe Caso acusativo (na interação com o complexo v-V), enquanto o argumento externo este quarto recebe Caso nominativo (na
interação com o complexo C-T). Remetemos o leitor à nota 7 para
mais detalhes sobre os requerimentos de marcação casual em sentenças desse tipo. A questão é saber se a construção em (18b) pode
ser derivada dessa mesma forma, com o sintagma preposicionado
locativo tendo Spec-TP como posição final, tal como a sua versão
não preposicionada. Para responder a essa questão, não podemos
perder de vista um importante contraste entre os dois casos, ilustrado
em (19) a seguir: ao contrário da versão preposicionada, a não preposicionada não pode ocorrer em posição final.48
48

SUMÁRIO

(i)
(ii)

A ocorrência do DP este quarto em posição final seria aceitável na situação em que é
interpretada como um tópico, com a frase apresentando uma entoação que não é a
mesma observada entre as declarativas canônicas do português brasileiro. Na escrita,
a ocorrência desse padrão entoacional poderia ser sinalizada pela inserção de uma vírgula, tal como no exemplo (a) em (i) a seguir. A possibilidade de inserir um pronome na
posição de sujeito, coindexado com este quarto, confirma que o DP em questão pode
ser analisado como um tópico sentencial. Este mesmo pronome é impedido de ocorrer
quando a versão preposicionada do locativo se encontra na posição final, como vemos
em (ii), independentemente de alterarmos o padrão entoacional sinalizado pelo emprego
da vírgula.
a. Comporta muitas pessoas, este quarto.
b. Elei comporta muitas pessoas, este quartoi.
a. * Elei comporta muitas pessoas, neste quartoi.
b. * Elei comporta muitas pessoas neste quartoi.
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(19) a. * Comporta muitas pessoas este quarto.
b. Comporta muitas pessoas neste quarto.
O contraste em (19) permite considerar que o PP neste quarto
é inicialmente conectado em uma posição interna ao VP, tal como o
sintagma com interpretação locativa na derivação em (17). Se estabelecermos um paralelismo derivacional entre (17a) e (18b), que fogem
ao português padrão, somos levados a adotar as configurações em
(a’)-(b’) a seguir para os locativos preposicionados pós-verbais e pré-verbais, respectivamente: em (a’), com o locativo pós-verbal, o elemento em Spec-TP é um proexp, de modo a satisfazer o EPP de T; em
(b’), o locativo preposicionado se move Spec-TP.
(20) a. Comporta muitas pessoas neste quarto.
a’. [TP proexp [T’ T ... [VP comporta [DP muitas pessoas ] [VP
[PP neste quarto ] ] ] ]
b. Neste quarto comporta muitas pessoas.
b’. [TP [PP neste quarto ]i [T’ T ... [VP comporta [DP muitas
pessoas ] [VP ti ] ] ]

SUMÁRIO

Há pelo menos duas questões relevantes que precisamos considerar neste ponto: (i) os requerimentos de marcação casual, na tentativa de definir como o compartilhamento do traço de Caso se opera
em cada situação, à luz da proposta de Pesetsky e Torrego assumida
na seção anterior; e (ii) a projeção de v, no sentido de estabelecer se
este núcleo está ausente ou presente na estrutura.
As duas questões podem ser abordadas de uma só vez: se v
estiver presente, a posição de Spec-vP deve ser projetada e ocupada
por um argumento externo, com o argumento interno recebendo Caso
acusativo a partir da sua interação com o complexo v-V; se v estiver
ausente, o argumento interno deve receber Caso nominativo a partir
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da uma interação com T. A opção que nos parece teoricamente mais
vantajosa é aquela em que v está ausente: se este núcleo estivesse
presente, seria necessário um DP em Spec-vP para satisfazer requerimentos temáticos, o que teria como consequência a agramaticalidade
de (20a), ao contrário dos fatos. Vamos então explorar a hipótese de
que vP não é projetado nas sentenças em (20), com os requerimentos
de marcação casual sendo satisfeitos em conformidade com a estrutura em (21) a seguir, relativa à sentença em (20b): o DP muitas pessoas
e T compartilham um mesmo traço de Caso, então marcado como nominativo. O PP locativo não participa desse compartilhamento uma vez
que, além de já dispor de um traço valorado de Caso, não pode ser detectado pelo DP por não estar alocado em seu domínio de c-comando.
(21) [CP C [TP [PP:K[OBL] neste quarto ]i [T’ TK[X-NOM],PHI[3PS] ...
... [VP comporta [DP:K[X-NOM],PHI[3PP] muitas pessoas ] [VP ti ] ] ] ] ]
Se a configuração em (21) estiver correta, a questão relevante
passa a ser a da marca de concordância sobre o verbo: uma vez que
T e DP interagem para efeitos de marcação casual, o esperado seria
que os traços-phi em T, herdados de C, fossem valorados em conformidade com os traços-phi do argumento interno, produzindo uma frase
como (22), que é, ao nosso ver, uma sentença agramatical.
(22) * Neste quarto comportam muitas pessoas.49
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Uma saída para explicar essa aparente incongruência na marca
de concordância expressa pelo verbo passa por considerar que, antes
de serem transferidos para T, os traços-phi em C são previamente valorados na terceira pessoa do singular através de uma relação de concordância com o PP locativo em Spec-TP. O potencial problema dessa
49

Esta sentença só seria gramatical na situação em que a flexão do verbo na terceira pessoa do plural indicasse um sujeito indeterminado, admitindo uma paráfrase como Neste
quarto, eles comportam muitas pessoas. Essa não é, entretanto, a interpretação relevante
para a nossa discussão.
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análise é que as relações de concordância para valorar os traços-phi do
complexo C-T envolvem normalmente a participação de um DP, e não
de um PP. Neste ponto, gostaríamos de lançar mão de uma proposta
apresentada previamente em Avelar (2006, 2009), a respeito da configuração interna de certos constituintes locativos no português brasileiro.
Como vamos mostrar na próxima seção, essa proposta permite lançar
luz sobre os casos relevantes, sem perder de vista a ideia de que a
valoração dos traços-phi no complexo C-T deve envolver constituintes
nominais, a despeito da (aparente) ocorrência de PPs em Spec-TP.

LocP, CONCORDÂNCIA E CASO

SUMÁRIO

De acordo com Avelar (2006, 2009), muitos constituintes com
interpretação locativa que se realizam na forma de um sintagma preposicionado consistem, no português brasileiro, na projeção de um
pronome adverbial sem realização fonológica. Esse pronome adverbial
é a contraparte nula de formas demonstrativas locativo-adverbiais do
tipo aqui, aí, ali ou lá. A representação desses constituintes é esboçada
em (23a) a seguir, com o núcleo Loc consistindo na versão nula ou fonologicamente realizada do pronome locativo-adverbial. Dessa forma,
um PP como no quarto pode ser tomado como complemento de Loc,
tal como em (23b), com LocP consistindo na projeção de uma categoria vazia (cv) ou de itens como aqui, aí, ali ou lá. Uma vez que Loc se
apresenta como um híbrido de pronome e advérbio, LocP pode ser licenciado tanto em posições que são típicas de constituintes nominais,
como Spec-TP, quanto nas posições típicas de adjuntos adverbiais.
(23) a. [LocP Loc [PP P DP ] ]
b. [LocP cv/aqui/aí/ali/lá [PP no quarto ] ]
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Entre as evidências apresentadas em Avelar (2006) em favor
dessa análise estão as ocorrências de pronomes locativo-adverbiais
em posição tipicamente ocupadas por sintagmas (pro)nominais canônicos. Um caso típico é o que aparece na letra de Subúrbio, de Chico
Buarque, no trecho destacado em (24) a seguir.50 A ocorrência relevante
se dá no verso “Lá não figura no mapa”, em que o item lá é claramente
o sujeito da oração e se refere a subúrbio. O verso poderia, portanto,
ser parafraseado por algo como o subúrbio não figura no mapa. A outra
ocorrência de lá no trecho em questão – Lá não tem brisa – pode tanto
ser interpretada como nominal quando adverbial, uma vez que o verbo
ter pode receber uma interpretação possessiva (favorecendo a leitura
nominal) ou existencial (favorecendo a leitura adverbial): o subúrbio
não tem brisa ou no subúrbio não tem brisa, respectivamente.
(24) “Lá não tem brisa
Não tem verdes azuis
Não tem frescura nem movimento
Lá não figura no mapa”

SUMÁRIO

Outros exemplos relevantes seguem apresentados em (25)-(27)
a seguir. Em cada um dos trechos reproduzidos em (a), extraídos de
fóruns da internet, foi destacada uma construção que contém um LocP
completo em posição pré-verbal. A construção pode ser parafraseada
sem aparente prejuízo de sentido como em (b), (c) e (d), com LocP
sendo substituído por um pronome locativo-adverbial, por um sintagma nominal ou por um sintagma preposicionado, respectivamente, todos com o mesmo referente.

50

A canção Subúrbio é parte do álbum intitulado Carioca, lançado por Chico Buarque em
2006, pela gravadora Biscoito Fino
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(25) a. “trabalho como designer de uma [loja de] revenda tim, e
aqui na loja vende esse roteador huawei d100 e se não me engano,
o preço é esse mesmo” 51
b. Aqui vende esse roteador.
c. A loja vende esse roteador.
d. Na loja vende esse roteador.
(26) a. “Se vocês fossem pessoas de bem não estariam na rua
fazendo algazarra ou será que aí na escola ensina isto ou se vocês já
frequetaram (sic) escola algum dia de suas vidas” 52
b. Aí ensina isto.
c. A escola ensina isto.
d. Na escola ensina isto.
(27) a. “Eu moro em BC, até ia na Oktoberfest, mas não vou
mais. Aqui na cidade encheu de turista vestido de Fritz” 53
b. Aqui encheu de turista.
c. A cidade encheu de turista.
d. Na cidade encheu de turista.
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De acordo com a análise que propusemos na seção anterior,
todos os constituintes locativos pré-verbais em (25)-(27) ocupam Spec-TP. Em (a), (b) e (d), esse constituinte é um LocP, enquanto em (c), um
51

Extraído em 25/05/2020 de https://adrenaline.com.br/forum/threads/vivo-empresas-e-o-misterio-sobre-o-roteador-huawei-d100.297951/

52

Extraído em 25/05/2020 de http://luiscarlosgusmao.blogspot.com/2010/10/eleicao-termina-em-pancadaria-em-fruta.html

53

Extraído em 25/05/2020 de https://forums.tibiabr.com/threads/396675-2-RP-massacrando-medusa-ss-em-goroma

207

DP. Particularmente entre os casos com LocP, a diferença entre (a)-(b) e
(d) está no fato de que, neste último, Loc não tem realização morfológica, com o constituinte se superficializando na forma de um PP.
Se as construções destacadas em (a) de (25)-(27) são derivadas
em conformidade com o proposto na seção anterior, é importante ter
em conta dois pontos: (a) pronomes locativo-adverbiais não dispõem
de traço de Caso, do contrário não poderiam ocorrer em posições adverbiais para as quais não há qualquer provimento casual e (b) como
qualquer outra categoria (pro)nominal, pronomes locativo-adverbiais
devem dispor de traços-phi. Especificamente sobre o segundo ponto,
itens como aqui, aí, ali ou lá nunca desencadeiam a flexão de plural sobre o verbo, o que nos leva a considerar que tais itens sempre ocorrem
com os traços da terceira pessoa do singular. Se estiver correta, essa
hipótese permite explicar a agramaticalidade da construção em (22),
reproduzida em (28a) abaixo: embora o traço de Caso nominativo seja
compartilhado entre T e o argumento interno, os traços-phi em T são
valorados pela concordância com LocP, que apresenta os traços-phi
de terceira pessoa do singular.
(28) a. * (Aqui) neste quarto comportam muitas pessoas.
b. (Aqui) neste quarto comporta muitas pessoas.
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Uma das consequências dessa análise é a predição de que, nas
construções transitivas com um LocP em posição pré-verbal, como
aquelas com os verbos vender e ensinar apresentadas previamente em
(25) e (26), respectivamente, não há qualquer pronome indefinido nulo
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alocado na posição de sujeito.54 Em Galves e Avelar (a sair), propomos
que a estrutura desta construção não dispõe de um vP, ideia já discutida na seção anterior. À luz dessa análise, não há qualquer argumento
externo na construção, a não ser nos casos em que o constituinte locativo for um DP, como nos exemplos em (c) de (25)-(27).
Na ausência de v, a única fonte provedora de Caso para o argumento interno é T, o que implica, para esse sintagma, a atribuição de
nominativo. Uma evidência de que essa análise está no caminho correto
vem do contraste observado entre (29) e (30) a seguir. Em (29), o DP
o hospital é o argumento externo do verbo tratar, sendo valorado como
nominativo, a partir do compartilhamento do traço de Caso com T. Particularmente em (29a), o pronome você é o argumento interno, e o seu
traço de Caso deve ser valorado como acusativo. Em construções com
54
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A esse respeito, reproduzimos aqui uma nota de rodapé apresentada em Avelar (2019)
para construções como aquela em (i) abaixo, que segue o mesmo padrão daquelas em
(25a) e (26a). (i) Naquele hospital atende crianças mais velhas. “Já ouvi de várias colegas que a sentença em (i) pode receber uma interpretação com sujeito nulo arbitrário,
produzindo a mesma interpretação que a frase assumiria se o verbo atender estivesse
no plural, como em Naquele hospital atendem crianças mais velhas. Outro ponto para o
qual costumam chamar a atenção é que o verbo, nesse caso, não é inacusativo, mas
transitivo, o que nos obrigaria a assumir um sujeito nulo agentivo de referência indeterminada na sentença. À primeira vista, isso enfraqueceria a hipótese de que o sintagma
preposicionado locativo se encontra em posição de sujeito, pois tal posição deveria estar
livre para a inserção de um pronome nulo com referência indeterminada. A esse respeito,
destaco que não vejo qualquer diferença de interpretação entre casos com e sem a
presença da preposição em quando o verbo se encontra na terceira pessoa do singular:
Naquele hospital atende crianças mais velhas apresenta, pelo meu julgamento, a mesma interpretação que Aquele hospital atende crianças mais velhas. Em qualquer desses
dois casos, é preciso assumir que um ente agentivo irá promover o atendimento, o que
significa que a necessidade de interpretar um sujeito agentivo na construção relevante
decorre de fatores pragmáticos e não gramaticais. No caso em que o verbo se encontra
na terceira pessoa do plural, a minha avaliação é a de que a interpretação é outra, com a
frase podendo ser parafraseada por algo como “Naquele hospital, há pessoas que atendem crianças mais velhas”, algo possível mesmo no caso em que a especialização do
hospital não seja o atendimento a crianças mais velhas. Ainda assim, mesmo que esse
meu julgamento esteja equivocado e haja um pronome nulo com interpretação agentiva
na oração em (i), a posição relevante para a inserção do sintagma preposicionado locativo é Spec-T e não Spec-v. De uma perspectiva minimalista, é Spec-v que se configura
como o lócus responsável por abrigar tematicamente os sintagmas com interpretação
agentiva, independentemente de tais sintagmas serem ou não alçados para Spec-T. Em
outras palavras, a posição de Spec-T no português brasileiro não está disponível apenas
para receber os constituintes argumentais que são inicialmente conectados em Spec-v
ou em qualquer outra posição argumental, mas pode abrigar qualquer sintagma nominal
(preposicionado ou não) que esteja autorizado a satisfazer o EPP de T.”
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o mesmo significado, o pronome pode ser realizado na forma acusativa
te, tal como em (29b). Essa alternância entre você e te não é, entretanto,
possível em (30), em que no hospital (pela nossa análise, um LocP com
Loc fonologicamente nulo) ocupa Spec-TP: a construção em (30a) pode
ser parafraseada por uma sentença como O hospital trata todo mundo
bem, com o pronome você recebendo uma interpretação referencialmente genérica; essa mesma leitura, no entanto, não está disponível em (30b),
com o clítico te, cujo emprego resulta em uma construção que nos soa
agramatical. Em ambas as situações, o argumento interno deve ser marcado como nominativo por ter o seu traço de Caso compartilhado com T,
algo incompatível com a forma nominativa te, mas não com forma a você,
que pode ser licenciada em contextos nominativos, acusativos e oblíquos.
(29) a. O hospital trata você bem.
b. O hospital te trata bem.
(30) a. No hospital trata você bem.
b. * No hospital te trata bem.
Obtemos um resultado diferente se, em vez da terceira pessoa
do singular, o verbo tratar for realizado na terceira pessoa do plural,
como em (31), produzindo a interpretação característica da indeterminação do sujeito.
(31) a. No hospital tratam você bem.
SUMÁRIO

b. No hospital te tratam bem.
Não há problema para derivar as construções em (31) porque,
nos dois casos, é necessário assumir um pronome nulo indeterminado a
ser inserido na estrutura para garantir a leitura de indeterminação agentiva. Para isso ser possível, a estrutura precisa dispor de vP, com o referido
pronome sendo conectado em Spec-vP, daí se movendo para Spec-TP.
O constituinte locativo, neste caso, deve ser analisado como ocupante
de uma posição acima de TP, sem qualquer relação com Spec-TP.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
À guisa de conclusão, retornemos à frase que motivou Mattoso
Câmara a afirmar haver, no português do Rio de Janeiro, uma tendência de acordo com a qual “complementos de lugar” são percebidos
como “sujeitos psicológicos”. A construção relevante, reproduzida
abaixo, mostra a concordância verbal com um constituinte locativo
preposicionado em posição pré-verbal.
(32) “nas duas margens crescem relva abundante”
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Tendo em vista o que propusemos neste artigo, o locativo pré-verbal na construção acima deve ser analisado como um LocP em
Spec-TP. A nossa análise não prevê, contudo, que o verbo seja flexionado na terceira pessoa do plural em concordância com o DP as duas
margens, que é interno a LocP e, portanto, não pode ter seus traços-phi visíveis para T. Uma explicação que nos parece plausível é que a
concordância em (32) resulte do efeito de uma hipercorreção motivada
pelo fato de o constituinte locativo se encontrar em Spec-TP e, adicionalmente a esse aspecto, de o DP plural ser linearmente adjacente ao
verbo. A tendência destacada por Mattoso Câmara pode ser traduzida,
nos termos deste artigo, por uma mudança no estatuto de T do português brasileiro em comparação com o português europeu e as demais
línguas românicas: Spec-TP admite, no português brasileiro, constituintes com os quais não compartilha o seu traço de Caso, muito embora
possa estabelecer com tais constituintes uma relação de concordância.
A flexão da forma verbal no exemplo fornecido por Mattoso Câmara Jr.
não consiste, dessa ótica, numa propriedade produzida pela língua-I(nterna) dos falantes por meio de uma operação sintática, mas num sintoma pós-sintático induzido pelo fato de o constituinte locativo ocupar
Spec-TP, o mesmo lócus onde entram outros constituintes que podem,
de forma natural, desencadear concordância com o verbo por meio de
operações sintáticas. Em outras palavras: no que tange à derivação
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sintática, T é valorado com a marca de terceira pessoa do singular na
construção em (32), concordando assim com LocP, que é nucleado
por um pronome locativo-adverbial; condições posteriores à derivação
sintática podem, contudo, levar o verbo a ser realizado com a marca
de terceira pessoa do plural, o que é facilitado pelo fato de LocP já se
encontrar em Spec-TP e estar linearmente adjacente ao verbo.
As reflexões aqui apresentadas vêm na esteira dos diversos estudos implementados pela homenageada desta coletânea, a Professora
Maria Eugênia Lammoglia Duarte, a respeito da posição de sujeito no
português brasileiro. Seus estudos são citados internacionalmente como
uma das principais referências sobre o parâmetro pro-drop nas línguas
românicas. Dentre as contribuições mais importantes dos seus trabalhos
está a constatação, em termos quantitativos e qualitativos, de uma tendência crescente ao preenchimento da posição de sujeito no português
brasileiro (DUARTE, 1993, 1995). Parte das suas investigações também
tem sido dedicada à observação de “elementos inusitados” em posição
de sujeito, com destaque para a questão de saber como a inovação
sintática em questão pode ser relacionada tanto a mudanças no parâmetro pro-drop quanto ao estatuto do português brasileiro como língua
de proeminência de tópico (DUARTE, 2007; DUARTE; KATO, 2008). O
presente artigo espera ter contribuído para esse debate, principalmente
no que tange à tentativa de formalizar o conjunto de mudanças sintáticas
que têm sido observadas na posição de sujeito do português brasileiro.
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Trago Maria Eugênia em um lugar especial no meu
coração, porque ela me ensinou os passos da pesquisa variacionista, permitindo-me, como minha
orientadora, relacionar a experiência de professora
de Português de EF à investigação sociolinguística por ocasião do Mestrado em Letras Vernáculas.
Esse período foi de luto e dor para mim, mas ela
apoiou-me, dando-me força para continuar. Como
consequência, virei sua doutoranda. Hoje, desenvolvo meu trabalho a partir do trabalho dela. Serei
para sempre grata.
Ângela Bravin
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RESUMO
Este artigo apresenta a abordagem de aspectos morfossintáticos do Português no ensino fundamental II sob a perspectiva da variação, a partir de experiências bem-sucedidas de orientação de professores-alunos do programa
de mestrado profissional em Letras (ProfLetras) desenvolvido na UFRRJ sobre dois temas: a realização do sujeito pronominal de referência definida e
a representação do objeto direto anafórico. Os objetivos são (a) descrever
propostas de trabalho sistemático em sala de aula com a variação linguística,
em consonância com as orientações dos documentos oficiais para o ensino,
como a Base Nacional Comum Curricular; (b) mostrar os efeitos desse trabalho
no letramento dos alunos. Tais propostas se basearam tanto nos pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista (WEINREICH; LABOV; HERZOG,
1968), que contemplam a relação entre língua e sociedade no estudo da variação e da mudança linguísticas, quanto nas contribuições da Sociolinguística
Educacional, em especial os contínuos de variação linguística formulados por
Bortoni-Ricardo (2004, 2005). Os resultados revelaram, na escrita dos alunos
envolvidos, um significativo aumento da frequência de variantes socialmente
prestigiadas no polo de letramento do contínuo. Por conseguinte, verificou-se
que a abordagem sistemática de fenômenos variáveis do Português em sala
de aula contribui para o letramento dos alunos por meio de uma aprendizagem mais consciente de estruturas da variedade de prestígio, requeridas pela
sociedade letrada em determinados contextos de uso da língua, mas sem a
discriminação de outras estruturas igualmente válidas em outros pontos do
contínuo oralidade-letramento, tal como preconizam os documentos oficiais
sobre o ensino de Português.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Variação; Morfossintaxe; Letramento.
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ABSTRACT
This article presents the approach of Portuguese morphosyntactic aspects in middle school from the perspective of Variation, based on successful experiences
of mentoring of teacher-students in the professional master’s program in Letters
(ProfLetras) developed at UFRRJ on two themes: the expression of pronominal
subjects and the representation of the anaphoric direct object. The objectives
are (a) to describe proposals for systematic work in the classroom with linguistic
variation, according to the official guidelines for teaching, such as the National
Curricular Common Base; (b) to show the effects of this work on students’ literacy. Such proposals were based so much on the theoretical assumptions of Variationist Sociolinguistics (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968), which contemplate the relationship between language and society in the study of variation and
linguistic change, and on the contributions of Educational Sociolinguistics, in
particular the continua of linguistic variation formulated by Bortoni-Ricardo (2004,
2005). The results revealed, in the writing of the students involved, a significant
increase in the frequency of socially prestigious variants in the literacy pole of
the continuum. Therefore, the systematic approach to variable phenomena of
Portuguese in the classroom contributes to students’ literacy through a more
conscious learning of structures of the prestigious variety, which are required by
literate society in certain contexts of language use, but without discrimination of
other structures that are equally valid in other points of the orality-literacy continuum, as recommended by the official documents about Portuguese teaching.
Keywords: Teaching; Variation; Morphosyntax; Literacy.
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INTRODUÇÃO
Não há dúvida de que a Sociolinguística de orientação variacionista constitui uma área de pesquisa bastante produtiva no Brasil,
haja vista os diversos trabalhos sobre diferentes fenômenos variáveis
do português brasileiro (doravante PB) produzidos desde a década de
1970 até os dias atuais. No âmbito dos estudos morfossintáticos, tais
trabalhos vêm oferecendo fotografias sociolinguísticas — para usar
uma metáfora bem conhecida — do que vem a ser a variedade brasileira do português nas modalidades falada e escrita.
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Por outra parte, os documentos oficiais que tratam do ensino no
país, a começar pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) publicados em 1998, vêm apontando para a necessidade de abordar a
variação linguística na disciplina de Língua Portuguesa, de maneira a
superar a velha prática de reproduzir a gramática tradicional na descrição dos fatos linguísticos. Nessa perspectiva, foi homologada recentemente a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que estabelece as habilidades e as competências necessárias aos estudantes
em cada fase da vida escolar. A proposta apresentada no componente
de Língua Portuguesa visa a um ensino que favoreça o letramento do
aluno, de modo que este possa participar, significativa e criticamente,
das práticas sociais em que esteja inserido. Esse ensino se apresenta
em quatro eixos: leitura, produção de textos, oralidade e análise linguística/semiótica. Nesse último eixo, devem ser desenvolvidas reflexões
sobre os fenômenos da mudança linguística e da variação linguística,
inerentes a qualquer sistema linguístico, e que podem ser observados
em quaisquer níveis de análise. Em especial, as variedades linguísticas
devem ser objeto de reflexão e o valor social atribuído às variedades de
prestígio e às variedades estigmatizadas, que está relacionado a preconceitos sociais, deve ser tematizado. (BRASIL, 2018, p. 81)
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Sobre a abordagem da variação no ensino, o documento assinala que se deve levar o aluno a (i) conhecer algumas das variedades
linguísticas do PB com seus aspectos fonológicos, prosódicos, lexicais
e sintáticos, avaliando seus efeitos semânticos; (ii) discutir variedades
prestigiadas e estigmatizadas, questionando as bases do preconceito
linguístico que cerca estas últimas.
Pelo exposto, percebemos que a orientação de abordar fenômenos linguísticos variáveis na disciplina de Língua Portuguesa deve
ser considerada nas propostas curriculares das escolas brasileiras. O
reconhecimento dessa orientação está refletido na disciplina “Gramática, variação e ensino” do Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras), instituído em 2013 pelo MEC, ao qual a Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) aderiu e do qual participamos como
professores permanentes, desenvolvendo pesquisas que relacionam
práticas pedagógicas a abordagens linguísticas. Em nossas investigações, especificamente, apoiamo-nos tanto nos pressupostos da Teoria
da Variação (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968), quanto em resultados de pesquisas sobre o PB com base nessa linha investigativa,
procurando estabelecer uma relação com o ensino (VIEIRA; FREIRE,
2014). Nesse sentido, também nos valemos das contribuições da Sociolinguística Educacional, em especial a aplicação dos contínuos de
variação linguística formulados por Bortoni-Ricardo (2004, 2005).
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No contexto do trabalho que desenvolvemos na referida instituição, têm relevância as pesquisas da professora Maria Eugênia Lammoglia Duarte, uma vez que várias dissertações que orientamos, no âmbito
do ProfLetras, estruturaram-se com base na rede de investigações criada por ela. Assim, neste artigo vamos mostrar os resultados de duas
mediações pedagógicas desenvolvidas no ProfLetras: uma sobre a realização do sujeito pronominal de referência definida em sentenças finitas (JUSTINO, 2019); outra a respeito da representação do objeto direto
anafórico (LIMA, 2016). Em ambos os trabalhos, mostraremos como o
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professor de Português do ensino fundamental (EF) pode contribuir para
o desenvolvimento de habilidades da escrita e da fala, contemplando a
variação linguística a partir de atividades organizadas segundo o contínuo de oralidade-letramento (BORTONI-RICARDO, 2004, 2005).
Para fins de orientação de leitura, nosso texto está estruturado
por meio das seguintes seções após esta introdução: embasamento
teórico, metodologia, resultados e considerações finais.

EMBASAMENTO TEÓRICO
Ambas as mediações se ancoraram nos pressupostos da Teoria da Variação e Mudança (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968), que
consideram a relação entre língua e sociedade no estudo da variação e
da mudança linguísticas. Em certa medida, as atividades desenvolvidas
com os alunos do EF contemplaram dois dos problemas da mudança
propostos pelos autores: as restrições e a avaliação. Assim, buscou-se
descrever não só os condicionadores do comportamento variável dos
fatos gramaticais abordados (fatores linguísticos e extralinguísticos),
como também a avaliação do prestígio das variantes no âmbito escolar.

SUMÁRIO

Passemos a uma breve revisão teórica acerca dos temas abordados em cada mediação pedagógica, começando pela realização do
sujeito pronominal. Segundo a praxe escolar, o português é entendido
como língua de sujeito nulo (também conhecido como oculto, desinencial ou elíptico, nos manuais didáticos) em razão de um rico sistema
flexional que permitiria depreender o sujeito por meio da desinência
verbal, de maneira que seria dispensável a concretização do pronome-sujeito na sentença. No entanto, as pesquisas de Duarte (1993, 1995)
evidenciaram uma crescente tendência ao preenchimento da posição
de sujeito no PB, nas três pessoas gramaticais, o que põe em xeque o
status de língua pro-drop dessa variedade.
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No primeiro trabalho sobre o assunto, a autora investigou a crescente preferência pelo sujeito pronominal pleno no PB ao longo do
tempo, valendo-se de uma amostra constituída por peças de teatro de
cunho popular, escritas e ambientadas no Rio de Janeiro entre 1845 e
1992. Os resultados apontaram que, a partir da década de 1930, com o
decréscimo do uso da 2ª pessoa direta, houve uma queda substancial
das ocorrências de apagamento do sujeito, fenômeno que progressivamente foi ampliando, a ponto de, no último período, haver uma
inversão das frequências das variantes: em 1845, 80% das ocorrências
eram de sujeito nulo; em 1992, o índice não chegou a 30%.
Já os resultados encontrados por Duarte (1995) para a fala culta
carioca, a partir de gravações da encenação das peças do último
período do século XX, revelaram que, de certo modo, a fala se distancia
da tentativa de representá-la: alguns sujeitos nulos do texto teatral
acabaram sendo expressos no momento da encenação. Nesses dados,
a 2ª pessoa apresentou 91% de preenchimento, seguida da 1ª pessoa,
com 75%, e da 3ª pessoa, com 68%. Essa mesma pesquisa mostrou
que é a faixa etária mais jovem que mais impulsiona a implementação
de sujeitos plenos, enquanto os mais velhos preferem sujeitos nulos.

SUMÁRIO

Conquanto o preenchimento do sujeito não seja alvo de estigma
na fala, parece que a escrita tende a evitá-lo, especialmente em textos
representativos da cultura de letramento (cf. BORTONI-RICARDO, 2004),
de maneira que a praxe escolar prestigia o sujeito nulo nesses contextos.
Por meio da análise de uma amostra constituída de textos escritos de
alunos adolescentes de uma escola pública de Florianópolis, o trabalho
de Coelho et al. (2010) mostrou que à medida que os alunos avançam
nos anos de escolaridade, a ocorrência do sujeito pleno decresce, conforme sinalizaram os pesos relativos obtidos: .60 no 6º ano, .46 no 7º
ano, .44 no 8º ano e .45 no 9º ano. Tais resultados sugerem que, na escola, ainda se aprende o princípio “evite pronome” (cf. DUARTE, 1995),
no esforço de aproximar a escrita dos alunos daquela praticada pelas
instâncias sociais letradas, em que se privilegia o sujeito nulo.
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Tratemos agora do outro fenômeno variável, que foi abordado
na segunda mediação pedagógica: a realização do objeto direto anafórico de 3ª pessoa. Pela perspectiva da gramática tradicional, somente ao pronome pessoal oblíquo átono o (e flexões) com suas variantes
morfofonológicas (lo, no) caberia a retomada de um referente textual na
função de objeto direto. Esse elemento, conhecido na literatura científica como clítico acusativo, constitui a forma tomada como modelo
pela tradição escolar, que rejeita outras realizações pronominais, como
ele (e flexões), e não reconhece outras estratégias descritas pelos trabalhos linguísticos sobre o PB para representação do complemento
acusativo, como o sintagma nominal (SN) anafórico e o objeto nulo.
Dentre os trabalhos acadêmicos que trataram do tema, destacamos a pesquisa de Duarte (1986, 1989), que investigou uma amostra
diversificada: (i) a fala de 50 paulistanos acima de 22 anos, distribuídos
de acordo com o nível de escolaridade (fundamental, médio e superior);
(ii) a fala de adolescentes também da capital paulista, entre 15 e 17
anos, cursando o último ano do EF; (iii) dados de entrevistas da mídia
televisiva e de novelas brasileiras. Os resultados gerais revelaram a baixa produtividade do clítico acusativo, realização mais conservadora da
variável, com apenas 4,9% de ocorrência, como também do pronome
lexical, forma desprestigiada socialmente, que representou 15,4% dos
dados. Com 17,1%, figurou o uso de SNs lexicais, enquanto o percentual mais alto de ocorrências recaiu sobre a categoria vazia, com 62,6%.

SUMÁRIO

Os resultados obtidos por Freire (2000), com base na amostra
Nurc-RJ, representativa da fala de indivíduos com nível universitário, confirmaram o que Duarte (1986, 1989) já havia identificado: a inexpressiva
ocorrência do clítico (3%), por um lado, e do pronome lexical (4%), por
outro. Esses baixos índices demonstram a consequência do trabalho da
escola, que tenta ensinar o uso do clítico, mas não obtém êxito na fala,
só conseguindo levar o indivíduo a minimizar a ocorrência do pronome
lexical. Chama a atenção nesse trabalho o índice de 59% de objetos nu-
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los, superando os SNs anafóricos, com 34%, o que constitui forte evidência da implementação da categoria vazia no sistema do PB, que deveria
ser mais conhecida pelos professores de Língua Portuguesa.
Por outro lado, parece ser na escrita que a ação da escola se faz
sentir de forma mais expressiva. Em Freire (2005), foi investigada a realização do objeto direto anafórico numa amostra de textos escritos de
diferentes gêneros (tiras em quadrinhos, crônicas, reportagens, editoriais) publicados em jornais cariocas. Nos resultados gerais, o clítico foi
a variante mais frequente (47%) em contraste com a baixa ocorrência
do pronome lexical (8%), variante estigmatizada no âmbito escolar. Já
os objetos nulos (31%) e os SNs anafóricos (14%), somados, apresentaram-se em equilíbrio com o pronome acusativo, o que indica a plena
infiltração das variantes inovadoras não estigmatizadas na escrita do
PB. No entanto, nos textos representativos do polo de letramento, não
houve registro do pronome lexical, tendo sido o clítico a variante majoritária (73%), enquanto o SN anafórico e o objeto nulo tiveram baixa
frequência (10% e 17%, respectivamente). Tais resultados revelam a
atuação da escola no ensino do pronome acusativo, conforme descrito
mais recentemente por Duarte e Freire (2014): somente por meio do
letramento escolar é que a escrita mais monitorada recupera o clítico
e rejeita o pronome lexical, embora paulatinamente já vá aceitando o
acusativo nulo, forma menos saliente.

SUMÁRIO

Pelo exposto, percebemos que todas essas pesquisas trazem
dados eloquentes que refletem a realidade da variedade brasileira, de
modo que possibilitam aos professores de Português entender e respeitar a produção textual de seus alunos, sobretudo em relação ao
reconhecimento da categoria vazia, o que justifica o interesse por mediações didáticas que procuram focalizar o uso dessa variante no estudo do acusativo anafórico no PB, haja vista ela ser ainda desconhecida
por muitos desses professores, que, por isso, não a percebem na mo-

224

dalidade falada ou a tratam como problema relacionado à ausência de
coesão textual, quando detectada na escrita (cf. LIMA, 2016).
No que diz respeito à fundamentação da abordagem didática
dos dois fenômenos variáveis em sala de aula, as mediações foram
construídas a partir da teoria dos contínuos de variação linguística, de
Bortoni-Ricardo (2004, 2005). Segundo a autora, o fenômeno da variação no PB pode ser analisado a partir de três contínuos: o de urbanização; o de oralidade-letramento e o de monitoração estilística. Nesses
contínuos, se distribuiriam as variantes de um polo a outro, podendo
estas representar traços descontínuos (quando encontradas somente
em parte do contínuo) ou graduais (presentes em todos os pontos).
O contínuo de urbanização apresenta, em um dos polos, os falares rurais mais isolados e, no outro, os falares urbanos. Estes últimos
estão sob influência de agências padronizadoras da língua, como a
imprensa, as obras literárias e principalmente a escola, de maneira que
figuram em ambiente social onde predominam culturas de letramento,
como em repartições públicas, instituições religiosas, comércios, cartórios etc. Há ainda, nesse contínuo, um ponto intermediário, ao qual
se denomina área rurbana, em que há a presença de migrantes de origem rural que preservam grande parte de seus antecedentes culturais,
principalmente no repertório linguístico.

SUMÁRIO

O contínuo de oralidade-letramento é definido a partir dos eventos de comunicação: de um lado, estão os de letramento, que representam práticas discursivas mediadas pela cultura escrita, sobre a qual
atua com mais força a tradição gramatical; do outro, os de oralidade,
que são caracterizados pela influência direta da modalidade falada, sobre a qual a tradição gramatical não tem tanto peso quanto na escrita,
sendo mais espontâneos.
O contínuo de monitoração estilística, por sua vez, contempla o
nível de atenção que o falante tem em cada situação de interação. Em
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um extremo, estão as situações comunicativas mais monitoradas e, no
outro, as menos monitoradas. Desse modo, um mesmo falante pode
situar-se em pontos distintos da linha imaginária a depender do ambiente, do interlocutor e do tópico de conversa. Trata-se, portanto, de
alinhar o texto, oral ou escrito, a determinado contexto comunicativo,
situando a interação em uma moldura.
Para orientar a seleção de qual desses contínuos seria empregado nas mediações, pensou-se no público-alvo e nos fenômenos
variáveis que seriam abordados. Em vista disso, o contínuo de urbanização e o de monitoração estilística não se mostravam adequados
aos projetos. O primeiro, porque os alunos em ambas as escolas
eram todos pertencentes a comunidades situadas em áreas urbanas,
de maneira que não caberia falar em polo rural; o segundo, porque o
uso das variantes prestigiadas pela tradição escolar (como o sujeito
nulo na escrita e o clítico acusativo) depende de um processo de
letramento, tanto que um indivíduo que não domine tais estruturas
usará somente as que conhece, independentemente do nível de formalidade da situação discursiva, sem que isso fira as convenções
sociais de cortesia (cf. DUARTE; SERRA, 2015).

SUMÁRIO

Por conseguinte, elegeu-se como base para as mediações o
contínuo de oralidade-letramento, visto que é a categorização da unidade textual como evento de oralidade ou de letramento que, segundo
as práticas linguísticas da sociedade letrada, vai determinar tanto a
frequência do sujeito nulo quanto o emprego do clítico acusativo. No
primeiro caso, os trabalhos acadêmicos revelam um comportamento
diferenciado entre os brasileiros cultos que, na modalidade oral, registram maior preenchimento (cf. DUARTE, 1993, 1995; BRAVIN DOS
SANTOS, 2009), enquanto na escrita tendem a exibir maior apagamento como produto da escolarização (cf. COELHO et al., 2010). Do mesmo modo, as pesquisas sociolinguísticas que trataram do acusativo
anafórico descrevem a praticamente consumada perda do pronome
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acusativo na fala espontânea independentemente do grau de escolaridade, conforme mostramos anteriormente com base em Duarte (1986,
1989) e Freire (2000), mas revelam a reabilitação dessa variante na
escrita, sobretudo a situada no polo de letramento, como aparece em
Freire (2005), além de Duarte e Freire (2014).
Assim, por meio da aplicação da teoria dos contínuos de variação, em especial o de oralidade-letramento, as mediações buscaram
levar os alunos envolvidos à percepção de que o uso das variantes nos
dois fenômenos abordados é condicionado pelo ponto do contínuo em
que se situam os textos: eventos marcados com o traço de oralidade
tendem a apresentar maior preenchimento do sujeito e diversificação
de estratégias de substituição ao clítico acusativo (com destaque para
o objeto nulo); eventos de letramento costumam manifestar maior frequência do sujeito nulo e reabilitação do referido clítico, ainda que em
competição com formas não estigmatizadas de representação do objeto direto anafórico.

METODOLOGIA

SUMÁRIO

As duas mediações pedagógicas que orientamos no âmbito do
ProfLetras seguiram a metodologia da pesquisa-ação, uma vez que
representaram um conjunto sistemático de ações para resolução de
um problema coletivo no qual as professoras-pesquisadoras e os participantes da situação-problema (no caso, o manejo das variantes dos
fenômenos abordados no contínuo de oralidade-letramento) estavam
envolvidos, de modo cooperativo ou participativo (cf. THIOLLENT, 2011).
A mediação que abordou o sujeito pronominal foi desenvolvida
por Justino (2018) em uma turma de 6º ano do EF de uma escola da
rede municipal de Itatiaia, no sul fluminense. A turma era composta
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por 23 estudantes com idades entre 10 e 13 anos. A proposta de trabalhar com o referido fenômeno variável surgiu a partir da aplicação
de uma atividade de escrita diagnóstica para identificar as necessidades de aprendizagem da turma. Nessa atividade, foi constatada
a dificuldade dos alunos em transitar do oral para o registro escrito,
especialmente no tocante ao sujeito anafórico de referência definida,
havendo excessivas repetições tanto de pronomes plenos (1ª e 3ª
pessoas) quanto de itens lexicais (3ª pessoa), fato também relatado
de maneira negativa por professores de outras disciplinas em seus
comentários sobre a turma. Assim, embora o preenchimento da posição de sujeito não seja alvo de estigma na fala, sua ocorrência não
é bem vista nos textos escritos, o que pode ser explicado pelo fato
de que os brasileiros letrados, de modo geral, tendem a manifestar
preferência por sujeitos nulos na escrita, sobretudo naquela representativa do polo de letramento do contínuo.
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Na delimitação do objeto de sua pesquisa, a mestranda focalizou os sujeitos pronominais de referência definida, já que costumam
ser previstos no conteúdo programático do 6º ano do EF, no tópico
que trata da descrição do quadro pronominal. No entanto, em vista
dos limites deste artigo, mostraremos o trabalho empreendido pela
pesquisadora somente com o sujeito pronominal de 1ª pessoa. A
fim de que as atividades contemplassem o contínuo de oralidade-letramento na abordagem da realização do sujeito pronominal de 1ª
pessoa, foi selecionado o gênero relato de experiência, inicialmente
trabalhado em textos orais e posteriormente retextualizado para a escrita. Para alcançar o propósito de levar os discentes a transitar de
textos orais a escritos, fez-se uso das operações de retextualização
propostas por Marcuschi (2010).
A mediação sobre a representação do objeto direto anafórico
foi empreendida por Lima (2016), em uma escola da rede municipal
do Rio de Janeiro, com duas turmas do 7º ano do EF, ambas com
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alunos entre 12 e 14 anos: uma com 42 e outra com 40 estudantes.
A mestranda, por meio da abordagem dos contínuos de variação de
Bortoni-Ricardo (2004, 2005), apropriou-se dessa mesma ideia de
contínuo para preparar o circuito das atividades didáticas, partindo
de interações linguísticas relacionadas a eventos de comunicação
de [+oralidade] para chegar aos de [+letramento]. Para tanto, associou essa noção de contínuo à proposta do contínuo de textos
idealizada por Marcuschi (2010).
O objetivo desse circuito foi levar o aluno a perceber os diferentes contextos linguísticos e extralinguísticos em que pudesse escolher a variante de objeto direto anafórico de acordo com o efeito de
sentido desejado. Tratou-se, na verdade, de uma tentativa de conscientizá-lo das possibilidades dessa variável, uma vez que o referido
circuito também projetou reflexões sobre a seleção das variantes.
A escolha do tema deveu-se não só à importância dessa categoria
gramatical para a progressão referencial dos textos, mas também à
carência, nos livros didáticos de Língua Portuguesa destinados ao
EF, de atividades que associem produção textual ao emprego das diversas formas de realização do objeto direto anafórico. Assim, foram
desenvolvidas ações que se pautaram tanto na utilização das formas
alternantes quanto na reflexão sobre elas.

RESULTADOS
SUMÁRIO

A mediação realizada por Justino (2019) sobre a realização do sujeito pronominal teve início com uma produção textual diagnóstica, a fim
de verificar, de forma mais sistemática, a frequência do preenchimento
da posição de sujeito na escrita dos alunos. Assim, foi-lhes solicitado
que redigissem um texto em torno de dez linhas relatando a experiência
de terem começado o segundo segmento do EF, o que levaria à predo-
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minância de estruturas de 1ª pessoa. Foram obtidos 23 textos, nos quais
se verificou a presença de estruturas tanto com preenchimento quanto
com apagamento do sujeito, conforme ilustram os exemplos a seguir:
(1) Eu senti uma diferença muito grande, porque antes eu só
tinha três professores. (T.S.C.S. - masc.)
(2) __ Tenho mais professores e tudo é mais complicado. (E.S.R.
- fem.)
Os dados obtidos aparecem distribuídos na tabela a seguir:
Tabela 1 - Distribuição geral das variantes de
sujeito pronominal da produção inicial.
Variantes

Quantidade

Percentual

Sujeito preenchido

114/170

67%

Sujeito Nulo

56/170

33%

Fonte: Justino (2019, p. 60).

Os resultados evidenciaram a alta frequência de sujeitos plenos
na escrita dos alunos (67%), o que apontou para a necessidade de trabalhar com esse fenômeno, a fim de aproximá-los das práticas de escrita da sociedade letrada, que privilegia o sujeito nulo, tendo em vista que
a expressão escrita é mais conservadora (cf. DUARTE, 1993, p. 122).

SUMÁRIO

A mestranda-pesquisadora também investigou nessa primeira
produção a influência do contexto sintático sobre a frequência das variantes, tendo encontrado altos índices de sujeito pleno entre as orações absolutas (80%), seguidas das orações subordinadas (75%) e
das coordenadas (61%), exemplificadas abaixo nessa mesma ordem:
(3) Bom, eu acabei gostando muito da minha nova escola. (I.D.P.
- masc.)
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(4) A primeira diferença que eu senti foi a quantidade de professores. (K.M.P.S. - masc.)
(5) (...) e eu fico de tempo vago. (A.L.G.S. - fem.)
Entre os contextos acima, merecem destaque as orações subordinadas, com 3/4 das ocorrências representadas por sujeitos plenos,
o que fornece indícios de uma mudança em progresso do parâmetro
pro-drop no PB, uma vez que, em línguas com marcação positiva, espera-se alta frequência de apagamento do sujeito em contextos de
subordinação, diferentemente dos resultados então obtidos. Por outro
lado, a escrita representativa de eventos de comunicação com traço
de [+letramento] manifesta maior frequência de sujeitos nulos nesses
contextos, em virtude da ação de agências padronizadoras como a
imprensa e a escola (cf. BORTONI-RICARDO, 2004).
Em vista dos resultados obtidos na diagnose, a professora-pesquisadora propôs à turma uma série de atividades de análise de textos
nas modalidades falada (áudios obtidos na internet acompanhados
de transcrição) e escrita, a fim de mostrar que as diferenças entre elas,
quanto à realização do sujeito pronominal, não representavam erro ou
acerto, mas eventos de comunicação situados em pontos diferentes
de um contínuo da fala para a escrita, portanto perfeitamente válidos
em seus respectivos contextos de produção.

SUMÁRIO

Como o gênero relato de experiência se mostrou eficiente para
a obtenção de estruturas de 1ª pessoa, foi proposto aos alunos que
gravassem uma mensagem de áudio, por meio de um aplicativo de
mensagens instantâneas, com duração de 30 segundos, sobre um
acontecimento que tivesse marcado suas vidas. Esse áudio seria destinado a um colega e, posteriormente, reencaminhando à professora
para a elaboração da etapa seguinte. Os dados dos áudios produzidos
apresentam-se distribuídos na próxima tabela:
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Tabela 2 - Distribuição das variantes de sujeito
pronominail no relato oral de experiência.
Variantes

Quantidade

Percentual

Sujeito preenchido

166/181

92%

Sujeito Nulo

15/181

8%

Fonte: Justino (2019, p 66).

A tabela exibe uma frequência bem maior do sujeito pleno no
relato oral (92%) do que a apurada no texto escrito diagnóstico (67%),
confirmando a forte presença dessa variante na modalidade oral do
PB, tal como constatado por Bravin dos Santos (2009) na fala carioca.
Com relação aos contextos sintáticos, verificou-se que as poucas ocorrências de sujeito nulo se distribuíram entre as orações absolutas e as
coordenadas, com maior número entre as últimas, contexto em que
também é possível o apagamento em línguas não pro-drop:
(6) Eu briguei e até __ saí de lá. (P.A.S.A. - masc.)
De modo geral, todos os contextos sintáticos apresentaram alta
frequência de sujeito pleno, mas, entre as orações subordinadas, essa
variante foi categórica, o que contrasta com o comportamento de uma
verdadeira língua de sujeito nulo, que o manifesta nesse contexto sintático.

SUMÁRIO

Na aula posterior, foi apresentada à turma a retextualização de
um texto da modalidade falada para a escrita, por meio da comparação de um relato oral de experiência, obtido numa plataforma de vídeos
na internet, com sua versão retextualizada para a escrita, sendo esta
preparada previamente pela professora-pesquisadora de acordo com
as quatro primeiras operações descritas por Marcuschi (2010) em tal
processo. Após esse momento, cada aluno recebeu a transcrição de
seu respectivo relato oral de experiência, produzido na etapa anterior, a
fim de retextualizá-lo para a escrita. A próxima tabela exibe os resultados:
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Tabela 3 - Distribuição das variantes de sujeito pronominal
na retextualização do relato oral para o escrito.
Variantes

Quantidade

Percentual

Sujeito preenchido

39/163

24%

Sujeito Nulo

124/163

76%

Fonte: Justino (2019, p. 70).

A tabela evidencia uma mudança significativa na escrita dos
alunos em comparação com a produção diagnóstica, visto que o sujeito nulo passou a representar ¾ dos dados no relato de experiência
escrito, ou seja, num evento de comunicação mediado pela escrita,
nos termos de Bortoni-Ricardo (2004). Esse aumento da frequência
da variante prestigiada pela tradição escolar se deu em todos os contextos sintáticos, alcançando índices elevados tanto entre as orações
absolutas (79%) e coordenadas (78%), quanto entre as subordinadas
(64%), conforme ilustram os exemplos:
(7) __ Escutei um barulho e __ fui ver o que era. (A.J.A.S. - fem.)
(8) Quando __ fui olhar para o corredor, já era tarde. (P.A.S.A. masc.)

SUMÁRIO

Em vista dos resultados obtidos por Justino (2019), percebemos
que o trabalho de promoção da consciência linguística sobre o emprego das variantes a depender do ponto do contínuo em que se situa
o gênero textual levou os alunos a se aproximarem das práticas de
escrita dos brasileiros letrados, que normalmente privilegiam o apagamento da posição de sujeito quando escrevem, especialmente em se
tratando de textos situados no campo de [+ letramento] do contínuo.
A mediação didática de Lima (2016) sobre o acusativo anafórico iniciou-se com uma atividade de interação situada no campo da
oralidade do contínuo, já que levou os alunos, em grupos, a produzir mensagens instantâneas direcionadas a outros colegas. Foram
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obtidos 19 textos com um total de 45 ocorrências de objeto direto
anafórico, cuja distribuição foi a seguinte:
Tabela 4 - Distribuição das variantes de objeto
direto anafórico na produção inicial.
Variantes

Quantidade

Percentual

Pronome lexical

4/45

9%

SN anafórico

12/45

26,5%

Objeto nulo

29/45

65.5%

Fonte: Adaptada de Lima (2016, p. 56)

Logo de início, constatou-se a completa ausência do clítico
acusativo. Por outro lado, os resultados apresentaram as estratégias
mais frequentes em eventos de oralidade: o uso da categoria vazia,
do SN e do pronome lexical, variantes não prestigiadas na tradição
escolar. Os contextos dessas ocorrências, tanto o linguístico quanto o
extralinguístico, serviram de apoio para reflexões sobre o uso dessas
variantes em mensagens instantâneas escritas. A professora-pesquisadora chamou a atenção, inclusive, para o objeto direto nulo, variante mais recorrente, e seu efeito de sentido ao imprimir mais rapidez
no diálogo, conforme se verifica em (9):
(9) H.M: Vocês viram [a ginástica masculina]i?
J.G: Eu vi __i. Daniel Hipólito ganhou [uma medalha]j, ele
mereceu __j.
SUMÁRIO

Por meio de atividades com textos situados em pontos diferentes do contínuo oralidade-letramento, a turma foi conduzida a reflexões
sobre o uso das quatro estratégias de representação do objeto direto
anafórico. Sobre os textos situados no polo de letramento, a professora mediadora buscou mostrar que nesses eventos comunicativos
caberia o uso do pronome clítico. Para tanto, examinou com os alunos
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as ocorrências dessa variante, mostrando-lhes as formas pronominais
possíveis para preenchimento da posição de objeto e como poderiam
ser utilizadas. O resultado revelou-se na produção de mensagens de
e-mail em evento de comunicação mediado pela cultura letrada, já que
se destinavam à diretora da escola, evidenciando, assim, a relação
entre eventos de letramento e uso do clítico.
A tabela 5 exibe o número de ocorrências do objeto direto anafórico constatado em e-mails individuais, sem intervenção da professora
mediadora. Trata-se de uma pequena amostra composta por quatro
textos selecionados para ilustrar a escolha das variantes em evento
comunicativo situado no polo de letramento e a atuação delas como
elementos de coesão.
Tabela 5 - Distribuição das variantes de objeto
direto anafórico na produção final.
Variantes

Quantidade

Percentual

Objeto nulo

3/8

32%

Clítico acusativo

3/8

32%

SN anafórico

2/8

36%

Fonte: Adaptado de Lima (2016, p. 87-88).

SUMÁRIO

A tabela evidencia, apesar das poucas ocorrências, a influência
da escola quanto à seleção da forma linguística do objeto direto para
retomar um referente explícito em textos situados no polo de letramento: por um lado, a ausência do pronome lexical; por outro, a ocorrência
do clítico em equilíbrio com o SN anafórico e o objeto nulo. Tal equilíbrio
condiz com os resultados gerais de Freire (2005) sobre a escrita do
PB, não obstante o autor tenha encontrado no polo de letramento o
predomínio do clítico. Em todo caso, as produções finais dos alunos
manifestaram a coocorrência do clítico com as demais variantes inovadoras não estigmatizadas, o que parece ser uma característica geral
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da escrita do letrado brasileiro em textos não situados no campo da
oralidade. Quanto ao uso do clítico, veja-se o exemplo a seguir:
(10) Querida Diretora, a turma 1705 gostaria de apresentar [uma
peça]i. Por isso pedimos sua permissão para apresenta-[lá]i.
O pronome em destaque, mesmo com acento gráfico indevido,
revela a busca pela variante prestigiada pela tradição escolar, sugerindo a aprendizagem dessa forma. Levando em conta o trabalho desenvolvido, concluímos que ensiná-la sob a perspectiva do contínuo oralidade-letramento representou uma diferença de procedimento didático
quanto à referida tradição. Essa variante foi mostrada ao aluno não
como absoluta, descrição geralmente presente em livros didáticos,
mas como um traço descontínuo, visto que se manifesta preferencialmente em textos situados no polo de letramento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

SUMÁRIO

As mediações apresentadas mostraram como o ensino de gramática numa abordagem sociolinguística pode associar o conhecimento de fenômenos linguísticos variáveis a estratégias de leitura e de
produção textual. Tendo em vista que o sujeito nulo, pouco frequente
na fala, é exigido pela cultura letrada em textos escritos, e que o objeto direto anafórico nulo, predominante na oralidade, passa a coexistir
com o pronome clítico na escrita, percebemos que o ensino desses
aspectos morfossintáticos do PB, a partir de um contínuo oralidade-letramento, se mostra bastante pertinente.
Assim, os resultados obtidos na aplicação do referido contínuo
demonstraram a relevância de levarmos em conta o conjunto das variantes dos fenômenos estudados e os contextos em que se realizam, sem
privilegiar uma em detrimento da outra. Trata-se, portanto, de uma didá-
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tica que respeita não só a variação no PB, mas também o próprio aluno,
cujo comportamento linguístico passa a ser considerado, uma vez que
as formas não canônicas de realização do sujeito pronominal e do objeto
direto anafórico fazem parte de seu vernáculo. Em última análise, as mediações desenvolvidas constituem propostas concretas de trabalho com
a variação em sala de aula, de maneira a garantir o respeito às diferentes
variedades linguísticas, tal como dispõem os documentos que tratam do
ensino de Língua Portuguesa no país (BRASIL, 2018).
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RESUMO
Focalizamos as expressões de tempo decorrido de base possessivo-existencial na fala maceioense, com o objetivo de verificar o padrão variável e o estatuto categorial dessas expressões. Para tanto, recorremos a Teoria da Variação
Linguística (LABOV, 2008 [1972]) e ao estudo de Avelar (2018). Nossos dados
mostram um padrão variável entre haver, ter e estar com, com a predominância de haver, bem como que as expressões com ter e haver apresentam as
mesmas características sintáticas propostas por Avelar (2018). Em relação às
expressões com estar com, observamos que não permitem modificação adnominal, deslocamento de termos interrogativos, clivagem e dispensa de que
quando em posição inicial, mas licenciam um elemento na posição de sujeito
e parecem permitir posposição do advérbio atrás.
PALAVRAS-CHAVE: Fala maceioense; Variação; Expressões de tempo decorrido.
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ABSTRACT
We focused on the elapsed-time expressions of possessive-existential basis in
Maceió speech, with the objective of verifying the variable pattern and the categorical status of these expressions. For that, we resort to the Theory of Linguistic
Variation (LABOV, 2008 [1972]) and the study by Avelar (2018). Our data show
a variable pattern between haver, ter and estar com, with the predominance of
haver, as well as that the expressions with haver and ter have the same syntactic
characteristics proposed by Avelar (2018). In relation to expressions with estar
com, we observed that they do not allow adnominal modification, displacement
of interrogative terms, cleavage and effacement of que when in the initial position, but they permit an element in the subject position and seem to allow the
postponement of atrás.
KEYWORDS: Maceió speech; Variation; Elapsed-time expressions.
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INTRODUÇÃO
Entendidas como as expressões que “servem para indicar o intervalo entre um estado de coisas necessariamente expresso no enunciado e um determinado ponto (nem sempre explícito no enunciado)
do eixo temporal anterior a esse estado” (AVELAR, 2018, p, 85), as
expressões de tempo decorrido (doravante, ETDs) de base possessivo-existencial, no português brasileiro, podem ser formadas tanto
pelos verbos haver e ter, como (1) e (2), respectivamente, quanto pela
locução estar com, como (3).
(1) eu tô aqui há dezoito anos nesse ponto – L2850FF2F
(2) eu acho que deixa muito a desejar na área de investimento
– tipo no caso de usina – tem bem uns dez anos que num chega usina
aqui – L72MF1E2
(3) trabalhava num depósito de construção com caixa de ar condicionado – aí eu saí tá cum dois meses já – L164MF1E1

SUMÁRIO

Tomando por base Avelar (2012), que questiona se o uso da
locução estar com e a não realização de ter em ETDs seriam restritos
à comunidade quilombola Muquém/AL ou se esse comportamento seria um quadro presente em outra comunidade do nordeste brasileiro,
como é o caso, por exemplo, da amostra do PROFALA (Projeto Variação e Processamento da Fala e do Discurso: Análises e Aplicações),
que registra o uso de haver, ter e estar com em ETDs entre os falantes
cearenses, analisamos as ETDs formadas com os verbos haver, ter e
estar com em uma amostra de fala maceioense.
Para tanto, recorremos à Teoria da Variação e Mudança (LABOV,
2008 [1972]), que postula que a língua é dotada de uma heterogeneidade ordenada, sendo assim um fator importante na diferenciação
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de grupos e na demarcação de diferenças sociais nas comunidades.
Também consideramos o estudo de Avelar (2018), que argumenta que
as ETDs de base possessivo-existencial formadas com haver e ter
pertencem a estruturas sintáticas diferentes, não sendo essa variação
apenas uma alternância lexical.
Para a análise dos dados, utilizamos uma amostra constituída
de 72 entrevistas sociolinguísticas, estratificadas segundo as variáveis
sexo (masculino/feminino), faixa etária (F1 – 15 a 29 anos / F2 – 30 a 44
anos / F3 – mais de 44 anos) e escolaridade (E1 – Ensino Fundamental / E2 – Ensino Médio / E3 – Ensino Superior). As entrevistas foram
realizadas no ano de 2010, com falantes que nasceram e se criaram
no estado de Alagoas, mas que residiam a maior parte de sua vida em
Maceió (VITÓRIO, 2014).
Nosso objetivo é verificar se, em relação as ETDs na fala maceioense, estamos diante de (i) um padrão variável entre haver e ter,
como na fala carioca, (ii) um padrão variável entre haver e estar com,
como na comunidade quilombola de Muquém/AL, (iii) um padrão variável entre haver, ter e estar com, como na fala cearense, ou (iv) um
outro padrão variável ainda não descrito (cf. AVELAR, 2012, p. 77), bem
como testar se o panorama contrastivo proposto por Avelar (2018) se
aplica às ETDs analisadas.

SUMÁRIO

O trabalho está estruturado da seguinte maneira: além desta
seção de introdução, que apresenta as considerações iniciais da pesquisa, apresentamos, em seguida, o estado da arte das ETDs no português brasileiro, tomando por base a pesquisa de Avelar (2018); na
seção seguinte, descrevemos a análise dos dados, focalizando o uso
variável das ETDs e o estatuto categorial dessas expressões na fala
maceioense. Por fim, concluímos as discussões levantadas, ressaltando os pontos mais relevantes do trabalho.
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EXPRESSÕES DE TEMPO
DECORRIDO EM AVELAR (2018)
Avelar (2018), ao analisar as sentenças possessivas e existenciais com ter, haver e estar com na história do português brasileiro,
considerando os panoramas descritivos , formal e diacrônico-formal,
argumenta que, no português contemporâneo, as ETDs podem ser
formadas por diferentes tipos de verbos, como ter, haver, estar, fazer, completar, passar, dar (cf. AVELAR, 2011). No entanto, focaliza
as construções de interpretação possessivo-existencial, como há/tem/
está com muito tempo que moro aqui.
Em relação ao panorama descritivo, ao analisar amostras de fala
dos estados do Ceará, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo, conforme
gráfico 1, Avelar (2018) argumenta que o traço comum entre as comunidades analisadas é a alta frequência de haver em ETDs. Apesar de
ter perdido o estatuto categorial de verbo, passando a se comportar
como uma preposição (MÓIA, 1998), haver em ETDs apresenta percentuais de 98% em São Paulo, 75% no Rio de Janeiro, 54% no Ceará
e 40% em Alagoas.55
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O uso do verbo ter, por sua vez, apresenta um percentual maior
de realização no estado do Rio de Janeiro – 25% contra apenas 4%
no Ceará e 2% em São Paulo, não sendo registrado na comunidade
alagoana. O autor também sugere haver uma possível variação dialetal
entre as regiões Nordeste e Sudeste, tendo em vista que, tomando
por base os dados dos estados do Ceará e Alagoas, a locução estar
com, ausente nas amostras do Rio de Janeiro e São Paulo, apresenta
percentuais de 42% e 60%, respectivamente.

55

Os dados de Alagoas pertencem à comunidade quilombola Muquém, que fica localizada na
região Norte do estado, aos pés da Serra da Barriga, em União do Palmares (MOURA, 2009).
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Gráfico 1 - Frequência das ETDs no Ceará,
Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo.

Fonte: Avelar (2018, p. 90).

Quanto ao panorama formal, Avelar (2018) argumenta que a variação entre as expressões com haver e ter no presente do indicativo é
uma alternância entre estruturas com configurações sintáticas diferentes, com as ETDs com haver sendo analisadas como não oracionais. O
autor elenca seis propriedades, conforme quadro 1, que sugerem que
a alternância entre haver e ter em ETDs é uma “superposição de dois
padrões estruturais distintos” (p. 106) e não apenas uma variação entre
itens lexicais diferentes.
Quadro 1 - Estatuto categorial das ETDs-ter e ETDs-haver.
Propriedades sintáticas das ETDs
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ETD-ter

ETD-haver

a. Posposição do advérbio atrás

?

ok

b. Modificação adnominal

*

ok

c. Preenchimento de sujeito

ok

*

d. Deslocamento de termos interrogativos

ok

*

e. Clivagem

*

ok

f. Dispensa de que quando em posição inicial

*

ok

Fonte: Adaptado de Avelar (2018, p. 110).

As ETDs com haver podem ser clivadas, como (4), quando em
final de sentença, sem o conectivo que, admitem um padrão de (pseu246

do)clivagem, como (5), em início de sentença, a ausência do complementizador que não causa estranhamento, como (6), permitem a
posposição do advérbio atrás, como (7), e podem funcionar como adjuntos adnominais, como (8). Contudo, não permitem o deslocamento
do termo interrogativo para o posição pré-verbal, como (9), e não admitem sujeito pronominal, como (10).
(4) Foi há mais de duas horas que eu vi a Maria no banco.
(5) Eu vi a Maria no banco foi há mais de duas horas.
(6) Há duas horas (que) eu vi a Maria no banco.
(7) há uns três anos atrás nosso barraco ia caindo. (Peul-Censo 10/80).
(8) Aquela prova há duas semanas atrás desagradou os alunos.
(9) Há quantos anos/ *Quanto anos há que você não viaja?
(10) *Você há aqueles prédios baixinhos.
(AVELAR, 2018, p. 106 -143)
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As ETDs com ter, por sua vez, permitem o deslocamento do termo
interrogativo para a posição pré-verbal, como (11), e admitem elemento
pronominal, nulo ou preenchido, em posição de sujeito, desencadeando
assim concordância com o verbo, como (12). A possibilidade de preenchimento da posição de sujeito também é observada nas ETDs com a
locução estar com, como (13). Apesar de haver estranhamento, as ETDs
com ter parecem permitir a posposição do advérbio atrás, como (14).
(11) Tem quantos anos/Quantos anos tem que você não viaja?
(12) Tenho vinte e dois anos que eu frequento [a religião] (Peul-Censo 35/90).
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(13) Eu tô com sete ano que aleijei (Muquém F4).
(14) Ele não foi nem eleito não. Isso já tem tempo atrás (Peul-Censo 26/80).
(AVELAR, 2018, p. 106 -109)
No entanto, as ETDs com ter, no presente do indicativo, não
permitem ser clivadas quando em início da sentença, como (15), bem
como, quando é realizada em final de sentença, sem o conectivo que,
não admitem um padrão de (pseudo)clivagem, como (16), a ausência do complementizador que parece causar estranhamento quando
a expressão ocorre em início de sentença, como (17), e parecem não
funcionar no interior de sintagmas nominais, não ocorrendo como adjuntos adnominais, como (18).
(15) *Foi tem mais de duas horas que eu vi a Maria no banco.
(16) *Eu vi a Maria no banco foi tem mais de duas horas.
(17) Tem duas horas *(que) eu vi a Maria no banco.
(18) *Aquela prova tem duas semanas atrás desagradou os alunos.
(AVELAR, 2018, p. 106-109)
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Esse conjunto de contrastes sugere que, ao contrário do caráter
oracional das ETDs-ter, as ETDs-haver apresentam um caráter nominal, pelo menos aquelas em que haver ocorre na forma do presente
do indicativo. Em outras palavras, a forma há nas ETDs não deve ser
tratada como um verbo, mas como um item que compõe um sintagma
nominal, equivalendo a uma categoria prepositiva especializada na expressão de tempo decorrido. (AVELAR, 2018, p. 110).
No que diz respeito ao panorama diacrônico-formal, ao analisar
anúncios e cartas de leitor dos períodos oitocentista e novecentista, Ave-
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lar (2018) encontra apenas a realização de ETDs com haver. Entre as
ETDs identificadas nesses períodos e as usadas nos dias atuais, a diferença significativa, pontuada pelo autor, é a realização de ETDs preposicionadas, como (19) e (20), caso que não ocorre nas ETDs com haver
no português brasileiro contemporâneo, mesmo na escrita mais formal.
(19) [19,2 CL RJ] foi esta a primeira ocasião, de há certo tempo
para cá, em que um homem atacou de frente as instituições.
(20) [19,2 CL SP] embora que de há muito tempo, trabalha-se
para o desenvolvimento da indústria.
(AVELAR, 2018, p.144)
A emergência de ETDs com ter e estar com no português contemporâneo, segundo o autor, pode estar relacionada à possibilidade
de preenchimento da posição de sujeito, fator que permitiu também a
estrutura possessiva ser reanalisada como estrutura existencial. Tanto
as ETDs com ter quanto as ETDs com estar com permitem, na posição
de sujeito, um elemento pronominal, nulo ou foneticamente realizado,
que desencadeia concordância com a flexão verbal, como (21) e (22).
(21) nós temos o quê? nós temos praticamente seis anos... nós temos praticamente seis anos que nós temos isso aqui (Peul-Censo 10/80).
(22) ...tô com oito dia que tô estudano... (Muquém F12).
(AVELAR, 2018, p. 144)
SUMÁRIO

O autor também pontua que, na fala carioca de indivíduos com
curso superior, o uso de ETDs com haver passa de 100% na década de
1970 para 77% na década de 1990, o que parece sugerir uma mudança
em direção ao uso de ETDs com ter. No entanto, entre os indivíduos sem
curso superior, de uma década para a outra, há um mesmo comporta-
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mento linguístico variável em relação ao uso das ETDs com haver, com
percentuais de 73% na década de 1970 e 72% na década de 1990.

EXPRESSÕES DE TEMPO DECORRIDO
NA FALA MACEIOENSE
Após análise dos dados, computamos 68 realizações de ETDs
com haver, ter e estar com na fala maceioense, que estão distribuídas
da seguinte forma: 42 realizações com haver, 14 realizações com ter
e 12 realizações com a locução estar com.56 Esses dados mostram,
conforme gráfico 2, percentuais de 62% para haver, 20% para ter e 18%
para estar com, sinalizando um padrão variável de alternância entre haver, ter e estar com, com haver sendo o verbo predominante nas ETDs.
Gráfico 2 - Percentuais de haver/ter/estar com na fala maceioense.
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56

A análise estatística foi realizada no programa computacional GOLDVARB X (SANKOFF;
TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). No entanto, para a nossa descrição, utilizamos apenas a
análise univariada dos dados, tendo em vista as parcas realizações de ETDs na amostra.
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Os dados nos possibilitam considerar que, na fala maceioense,
as ETDs de base possessivo-existencial são realizadas com essas três
variantes, conforme padrão variável identificado no Ceará. No entanto,
na fala maceioense, há uma competição acirrada entre ter e estar com
– 20% e 18%, respectivamente, caso que não ocorre nos dados do
PROFALA, com ter apresentando apenas 4%. Outro ponto diz respeito
a uma possível variação dialetal, com estar com sendo restrito às comunidades do nordeste brasileiro.
Tendo em vista as parcas realizações de ETDs computadas, o
que restringe nossa análise estatística a apenas algumas considerações sobre frequência de uso dessas variantes, observamos que, para
a variável sexo/gênero, conforme gráfico 3, haver apresenta um mesmo comportamento linguístico para homens e mulheres – 62%, mas ter
é mais frequente na fala feminina – 24% contra 19% na fala masculina
e a locução estar com é mais frequente na fala masculina – 19% contra
14% na fala feminina.
Gráfico 3 - Percentuais de haver/ter/estar com
segundo a variável sexo/gênero.
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Em relação à variável escolaridade, que tende a se comportar,
como apontam os estudos linguísticos, da seguinte forma: quanto
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maior o nível de escolaridade, maior o percentual de uso da variante
prescrita pela norma padrão, verificamos, conforme gráfico 4, que
haver apresenta um percentual de uso maior entre os falantes com
ensino superior – 83% contra 67% para os falantes com ensino médio e 38% para os falantes com ensino fundamental. As variantes
ter e estar com são mais frequentes entre os falantes com ensino
fundamental, com percentuais de 33% e 29%, respectivamente.
Gráfico 4 - Percentuais de haver/ter/estar com
segundo a variável escolaridade.
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Quanto à variável faixa etária, observamos, conforme gráfico 5,
que haver é mais frequente entre os falantes das F2 e F3, com percentuais de 74% e 67%, respectivamente. O uso de ter, por sua vez, sugere
uma representação gráfica de variação estável, com os falantes das F1
e F3 fazendo mais uso – 26% e 28%, respectivamente, ao passo que o
uso de estar com parece sugerir uma representação gráfica de mudança
em progresso, com percentuais de 37% na F1, 13% na F2 e 5% na F3.
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Gráfico 5 - Percentuais de haver/ter/estar com segundo a variável faixa etária.

Ao analisarmos especificamente as realizações de estar com,
tomando por base o cruzamento das variáveis escolaridade e faixa
etária, verificamos, conforme gráfico 6, que, em todas as faixas etárias,
são os falantes da F1 (15 a 29 anos) quem mais usam essa variante,
com os falantes menos escolarizados (E1) apresentando um percentual maior de uso – 80%. Também observamos, em todos os níveis de
escolarização, uma representação gráfica de mudança em curso; no
entanto, precisamos ampliar a amostra para analisar melhor as ETDs
na fala maceioense.
Gráfico 6 - Percentuais de estar com segundo o cruzamento
das variáveis escolaridade e faixa etária.

SUMÁRIO

253

Em relação ao estatuto categorial, observamos que, das 68
ETDs analisadas, apenas duas não estavam no presente do indicativo,
transcritas em (23) e (24). Para a análise das propriedades sintáticas,
seguimos a proposta de Avelar (2018) e focalizamos as construções
no presente do indicativo. Nosso objetivo é testar se as propriedades
sintáticas apresentadas para as ETDs na fala carioca são válidas também para as ETDs na fala maceioense, principalmente para as ETDs
com a locução estar com.57
(23) fui de avião – tinha muito tempo que eu não andava e nem
gostava – L4262MF3E3
(24) eu fui pra Pernambuco mas só passei três dias e assim foi
eu tava precisando mermo tava cum cinco anos que eu num tinha feito
uma viagem – L5659FF1E1
No que diz respeito à possibilidade de clivagem das ETDs no
presente do indicativo, identificamos, no corpus, sentenças gramaticais com haver, como (25), mas não com ter, hipotetizada em (26), e
nem com estar com, hipotetizada em (27). Quando essas expressões
estão em final de sentença e admitem um padrão de (pseudo)clivagem sem o conectivo que, encontramos sentenças com a ETD com
haver, como em (28), mas as ETDs com ter e estar com não foram encontradas, parecendo-nos agramaticais, hipotetizadas em (29) e (30),
respectivamente.58
(25) foi há dezessete anos que eu parei de estudar – L6965MF2E2
SUMÁRIO

(26) * foi tem dezessete anos que eu parei de estudar.
(27) * foi está com dezessete anos que eu parei de estudar.
57

Para a análise, utilizamos as realizações das ETDs presentes na amostra, bem como a
avaliação introspectiva da autora, que pertence à comunidade de fala maceioense.

58

Caso essas expressões sejam realizadas em outro tempo verbal, conforme pontua Avelar
(2018), temos construções agramaticais: *foi havia/tinha/estava com dezessete anos que
eu parei de estudar e *eu parei de estudar foi havia/tinha/estava com dezessete anos.
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(28) eu parei de estudar foi há dezessete anos.
(29) * eu parei de estudar foi tem dezessete anos.
(30) * eu parei de estudar foi está com dezessete anos.
Quanto ao complementizador que imediatamente após a ETD,
quando ela está em início de sentença, observamos que as ETDs com
haver permitem tanto a realização, como (31), quanto a não realização,
como (32), mas as ETDs com ter e com estar com, por sua vez, são
realizadas apenas com o complementizador que, como (33) e (34),
respectivamente. A ausência do complementizador que com ter e estar
com, nesse contexto sintático, gera agramaticalidade nessas ETDs,
como (35) e (36), respectivamente.
(31) há doze anos que trabalho os três horários – L8312MF2E3.
(32) há três anos eu estou no estado – L8267MF2E3.
(33) tem um ano que a gente abriu o armazém de construção –
L4781FF2E2.
(34) tá cum dois anos que eu ando de moto – L5784MF2E2.
(35) * tem um ano a gente abriu o armazém de construção.
(36) * tá cum dois anos eu ando de moto.
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Em relação ao uso do advérbio atrás após as ETDs, observamos
que, na amostra analisada, só ocorreu nas ETDs com haver, como (37)
e (38). Nas ETDs com ter e estar com parece causar estranhamento.
Ao realizarmos teste de gramaticalidade, observamos que, apesar da
realização de atrás causar estranhamento nas ETDs com ter e estar
com, a posposição desse advérbio parece ser mais aceitável com ter,
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como (39), e menos aceitável com estar com, como (40), mas possível
na variedade em estudo.59
(37) eu fui para Aracaju há um ano e meio atrás – L3247MF1E2.
(38) há quase dez anos atrás eu trabalhei com turismo – L7654MF3E2.
(39) ? eu fui para Aracaju tem um ano e meio atrás.
(40) ?? eu fui para Aracaju está com um ano e meio atrás.
Com relação ao funcionamento das ETDs como adjuntos adnominais, temos as ETDs com haver permitindo adjunção adnominal,
como (41), mas tal propriedade não se aplica às ETDs com ter, como
(42), conforme pontua Avelar (2018). Quanto às ETDs com estar com,
observamos um comportamento semelhante às ETDs com ter, com as
expressões com estar com não funcionando como adjuntos adnominais, como (43).
(41) Aquele seminário há duas semanas agradou a todos.
(42) * Aquele seminário tem duas semanas agradou a todos.
(43) *Aquele seminário está com duas semanas agradou a todos.
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Ao testarmos as sentenças usadas por Avelar (2018, p. 108)
para mostrar que as ETDs com haver funcionam como adjuntos adnominais, mas as ETDs com ter não, com as ETDs com estar com,
como (44), (45) e (46), é possível observar a agramaticalidade dessas
expressões nesse contexto sintático.
(44) *Aquela prova está com duas semanas atrás desagradou
os alunos.
59

Avelar (2018, p. 107) registra apenas uma realização da posposição do advérbio atrás na ETD
com ter na fala carioca: ele não foi nem eleito. Isso já tem tempo atrás (Peul-Censo 26/80).
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(45) *A conclusão da reunião está com mais duas horas no auditório da empresa mostrou a divergência entre os chefes e funcionários.
(46) *A realização desse simpósio está com apenas um ano nos
impede de solicitar recursos para outro evento.
Quanto ao comportamento de expressões interrogativas, as
ETDs com haver, ter e estar com admitem um termo interrogativo,
como (47). No entanto, parece que apenas as ETDs com ter licenciam
o deslocamento desse termo para a posição pré-verbal sem causar
nenhum estranhamento, como (48). O deslocamento nas expressões
com haver gera agramaticalidade, como (49), bem como nas expressões com a locução estar com, como (50).
(47) Há/Tem/Está com quanto tempo que você mora na Ponta Verde?
(48) Quanto tempo tem que você mora na Ponta Verde?
(49) * Quanto tempo há que você mora na Ponta Verde?
(50) * Quanto tempo está com que você mora na Ponta Verde?
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Em relação ao preenchimento do sujeito, observamos que tanto
as ETDs com ter, como (51) e (52), quanto as ETDs com estar com,
como (53) e (54), permitem um elemento pronominal, nulo ou preenchido, na posição de sujeito, desencadeando concordância com a flexão
verbal. Conforme pontua Avelar (2018), o preenchimento da posição
de sujeito nessas ETDs aparentemente parece não alterar o sentido
em relação às ETDs que não apresentam elementos nessa função sintática, como (55) e (56).60
(51) lá mermo onde eu moro tenho dezessete anos que moro
lá – L6221FF3E1.
60

Assim como as ETDs com ter, conforme Avelar (2012, p. 172), as ETDs com estar com
também podem ocorrer como uma oração absoluta, tomando um sintagma nominal
como sujeito: O casamento da Maria (já) está com três anos.
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(52) eu tenho catorze anos que trabalho aqui – L8102MF3E1.
(53) tô com mais ou menos doze anos que trabalho nessa escola
– L8209MF2E3.
(54) eu tô com catorze anos que moro aqui – L8158MF3E1.
(55) tem catorze anos que trabalho aqui.
(56) está com mais ou menos doze anos que trabalho nessa escola.
Retomando o panorama proposto por Avelar (2018) para ETDs
com ter e haver na fala carioca, que indica “que a expressão licenciadora de ter não é, em termos estruturais, idêntica à licenciadora de haver”
(p. 110), bem como destaca que essas ETDs desempenham uma função não argumental, funcionando, assim, como adjuntos (adverbial ou
adnominal)61, temos, conforme quadro 2, o seguinte comportamento
sintático para as ETDs com ter, haver e estar com na fala maceioense.
Quadro 2 - Estatuto categorial das ETDs com ter, haver e estar com.
Propriedades sintáticas das ETDs

SUMÁRIO

ter

haver

estar com

a. Posposição do advérbio atrás

?

ok

??

b. Modificação adnominal

*

ok

*

c. Preenchimento de sujeito

ok

*

ok

d. Deslocamento de termos interrogativos

ok

*

*

e. Clivagem

*

ok

*

f. Dispensa de que quando em posição inicial

*

ok

*

Em relação às ETDs com os verbos ter e haver, observamos
um mesmo comportamento sintático entre a fala carioca e a fala ma61

Vale ressaltar que, assim como as ETDs com ter e haver (AVELAR, 2012, p. 170), as
ETDs com estar com também se comportam como adjuntos e são ilhas para extração
de termos interrogativos:
a. Maria toma aquele remédio [está com quanto tempo]?
b.*[quanto tempo]i (que) a Maria toma aquele remédio [está com ti]?
c.[está com quanto tempo]w (que) a Maria toma aquele remédio tw?
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ceioense, corroborando a proposta de que “a referida alternância
entre ter e haver é reflexo da variação entre dois padrões estruturais
sintaticamente distintos” (AVELAR, 2018, p. 162). As ETDs com estar
com licenciam um elemento na posição de sujeito e parecem permitir
posposição do advérbio atrás, no entanto, não permitem modificação
adnominal, deslocamento de termos interrogativos, clivagem e dispensa de que quando em posição inicial.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Focalizamos as realizações de haver, ter e estar com em ETDs
na fala maceioense. Para tanto, recorremos à Teoria da Variação Linguística (LABOV, 2008[1972]) e ao estudo de Avelar (2018), bem como
utilizamos uma amostra de fala composta por 72 entrevistas sociolinguísticas. Nossos dados sinalizam que estamos diante de um padrão
variável entre haver, ter e estar com, com a predominância de haver.
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A estatística descritiva também parece apontar um mesmo comportamento para homens e mulheres em relação ao uso de haver, bem
como que essa variante é mais frequente entre os mais escolarizados e
mais velhos. Ter e estar com são mais frequentes entre os falantes com
ensino fundamental. No entanto, ter apresenta um percentual maior entre as mulheres e mostra uma curva de variação estável, ao passo que
estar com apresenta um percentual maior entre os homens e apresenta
uma curva de mudança.
Também observamos que as propriedades sintáticas das ETDs
na fala maceioense formadas com ter e haver seguem o estatuto categorial apresentado por Avelar (2018) para as ETDs na fala carioca. Quanto
às ETDs com estar com, observamos que não permitem modificação
adnominal, deslocamento de termos interrogativos, clivagem e dispensa

259

de que quando em posição inicial, mas licenciam um elemento na posição de sujeito e parecem permitir posposição do advérbio atrás.
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Falar da minha relação com a Maria Eugênia Duarte
não é nada trivial. Antes de ela me conhecer eu já a
admirava muito. Parte de sua importante obra sobre
mudança sintática me foi apresentada pelas mãos
hábeis do Professor Paulino Vandresen na disciplina
Sociolinguística e Dialetologia que cursei no Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC, na
década de 1990. O primeiro texto lido e discutido em
sala, Clítico acusativo, pronome lexical e categoria
vazia (1989), levou-nos à pesquisa sociolinguística
para além da fonologia, da coleta de dados à análise estatística. Depois, ainda na disciplina, o prazer
da leitura do primoroso texto Do pronome nulo ao
pronome pleno: a trajetória do sujeito no português
do Brasil, publicado no livro clássico Português brasileiro: uma viagem diacrônica, organizado por Ian
Roberts e Mary Kato (1993). Deste, à sua tese de
doutorado A perda do princípio “evite pronome” no
português brasileiro (1995), lida de um fôlego só. Esses três textos são até hoje leitura básica para quem
quer se aventurar pelo campo da variação na sintaxe
e fazer pesquisa variacionista em sincronias passadas. Desses primeiros textos de leitura prazerosa,
vieram outros e tantos outros... E, a cada leitura, novas descobertas e ensinamentos importantes.
Minha admiração também se manifesta constantemente pelas suas instigantes palestras e comunicações orais proferidas em congressos nacionais e internacionais, encantando plateias; por suas sempre
tão preciosas arguições em bancas de dissertação
de mestrado e teses de doutorado; e pelas sem-
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pre tão precisas contribuições nos vários encontros do grupo do Projeto Nacional Para a História
do Português Brasileiro (PHPB), que tive o prazer de
participar como coordenadora do PHPB de Santa
Catarina. Desde 2009, nossos laços se estreitaram,
participamos do mesmo grupo de pesquisa sobre
mudança sintática do português brasileiro do Projeto PHPB e de duas mesas redondas sobre mudança
sintática, em encontros da ABRALIN. Em 2018, tive
sua honrada presença na banca de minha defesa
de Memorial para professor Titular na UFSC.
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Aos poucos, nesse ir-e-vir, surgiram dois projetos
comuns: a coautoria do texto Mudança sintática e
a história do PB nos séculos XIX e XX, junto com os
amigos queridos Rosane Berlinck, Sônia Cyrino e
Marco Antonio Martins, publicado em 2016 no livro
Rumos da Linguística Brasileira no Século XXI: historiografia, gramática e ensino, e a participação no
volume Mudança sintática do português brasileiro:
perspectiva gerativista, organizado por Sonia Cyrino e Maria Aparecida Torres Moraes, em 2018, fruto dos resultados de vários encontros do grupo do
Projeto PHPB. Nesses encontros a discussão era
regada de muito trabalho, debate acirrado, boas risadas, muito café e, às vezes, um bom vinho.
Eugênia é uma pesquisadora admirável, muito reconhecida no Brasil e no exterior. Alinhada ao quadro teórico conhecido inicialmente como “Sociolinguística Paramétrica” lançado por Tarallo e Kato na
década de 1980, tem trabalhado com o modelo da
Teoria da Variação e Mudança proposto por Weinrei-
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ch, Labov e Herzog (1968), tomando como componente gramatical pressupostos da Teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky 1981, 1986). Sempre
comprometida com os estudos (sócio)linguísticos
do PB, especialmente de mudança sintática, é, sem
sombra de dúvidas, a maior expoente desse quadro teórico no Brasil, seguindo os passos do grande
mestre (e seu orientador e amigo) Fernando Tarallo.
Esse caminho percorrido por Eugênia deixou bons
frutos na UFSC e pode ser vislumbrado em minha
trajetória de pesquisadora, nos trabalhos desenvolvidos e nas dissertações e teses orientadas, bem
como nos projetos de pesquisa em andamento.
Minha orientanda de doutorado Cecília Augusta
Vieira Pinto, coautora do texto sobre O sujeito nulo
em cartas pessoais catarinenses no curso dos séculos XIX e XX (1885-1998), que temos o prazer de
dividir com vocês nesta coletânea, também está
seguindo os passos da Eugenia ao associar a teoria da Variação e Mudança com pressupostos da
Teoria de Princípios e Parâmetros.
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Para finalizar, quero deixar aqui meu agradecimento
aos organizadores por fazer parte desta tão importante obra e estender o meu abraço a esta homenageada tão especial, minha querida amiga Eugênia!
Izete Lehmkuhl Coelho

Desde a graduação em Letras-Português na UFSC,
tive o privilégio de ser apresentada às pertinentes
reflexões de Duarte sobre linguística, sociolinguística e ensino de língua. Tais leituras foram sempre
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prazerosas e hoje vejo o quão importantes foram
para a minha formação como professora e para
a minha escolha de seguir a carreira acadêmica.
Com o passar dos anos na pós-graduação em linguística, a Duarte dos textos passou a ser Eugênia:
a tão simpática professora que me enviou para Florianópolis sua dissertação de mestrado ainda não
disponível na rede (até mesmo com dedicatória!); a
pesquisadora que passei a conhecer pessoalmente nos congressos e que era tão atenciosa ao me
responder dúvidas por e-mail e dar preciosas sugestões para minha pesquisa sobre a trajetória de
mudança do preenchimento do sujeito e do objeto.
É com grande alegria que participo desta homenagem à querida Eugênia, que merece afeição,
admiração e respeito de linguistas brasileiros e estrangeiros, por ser uma grande profissional, amiga e
comprometida com a missão do ensinar. Como nós,
alunos, dizemos, Eugênia é uma Diva! É uma inspiração, um exemplo de pesquisadora a ser seguido.
Meu abraço carinhoso.
Cecília Augusta Vieira Pinto

SUMÁRIO

265

SUMÁRIO

RESUMO
Neste artigo analisamos a trajetória de mudança de sujeito nulo a sujeito pleno
em sete conjuntos de cartas pessoais catarinenses escritas entre 1885 e 1998,
pertencentes ao corpus do projeto Para a Historia do Português Brasileiro de Santa Catarina (PHPB-SC), à luz da Sociolinguística Histórica (CONDE SILVESTRE,
2007). Para esse estudo investigamos todos os sujeitos pronominais dessas
amostras nas 1a, 2a e 3a pessoas do discurso com base na metodologia variacionista de coleta, categorização dos dados e análise estatística, unidimensional
e bidimensional. Nossa hipótese geral é de que a mudança de sujeito nulo para
sujeito pleno é lenta em território catarinense, especialmente se comparada aos
índices encontrados por Duarte (1993, 1995) e Duarte, Mourão; Santos (2012) na
variedade carioca. Os resultados atestam em parte nossa hipótese geral, revelando um certo conservadorismo nas 1a e 2a pessoas, provavelmente ligado à
etnia colonizadora. No caso da 3ª pessoa, os índices de nulo acompanham restrições de outras localidades brasileiras com sujeitos humanos e mais animados
preferencialmente plenos e sujeitos inanimados majoritariamente nulos. Parece
haver, portanto, duas forças distintas atuantes no curso de mudança: uma social
que retarda movimentos de mudança e outra linguística, que acompanha as
inovações da gramática do português brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Sujeito nulo; Cartas pessoais catarinenses; 1885-1998;
PHPB-SC.
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ABSTRACT
In this article we analyze the trajectory change from null subject to full subject in
seven groups of catarinenses personal letters written between 1855 and 1998.
These letters belong to the corpus of the project Para a Historia do Português
Brasileiro de Santa Catarina (PHPB-SC) in the light of the Historic Sociolinguistics (CONDE SILVESTRE, 2007). In this study we investigate all 1st, 2nd and 3rd
personal pronouns from the letters following the variety methodology for data collection, data categorization and statistical analysis. Our general hypothesis is that
the null subject to full subject change is slow in catarinense area, especially if it is
compared with the results found in Duarte (1993, 1995) e Duarte et al. (2012) for
carioca variety. Results corroborate in part our general hypothesis, thus demonstrating a certain degree of conservatism for the 1st and 2nd pronouns, which is
possibly related to the colonized ethnicity. Regarding the 3rd person, the null
subject numbers follow the same restrictions found in other areas of Brazil in which human-animated subjects are mainly full whereas unanimated subjects are
mainly null. It seems that there are two distinct forces working on the movement
of change: a social one that shows change movements and a linguistic one that
follows the innovations of Brazilian Portuguese grammar.
KEYWORDS: Null subjects; Catarinenses personal letters; 1885-1998; PHPB-SC.
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INTRODUÇÃO
Estudos sobre a representação do sujeito no português brasileiro (PB) apontam que do século XIX para o século XX o PB estaria
passando gradativamente de uma língua de sujeito nulo [+pro-drop]
para uma língua de sujeito expresso [-pro-drop] (DUARTE, 1993,
1995, 2018; DUARTE; MOURÃO; SANTOS, 2012; GRAVINA, 2014;
entre outros). Os resultados desses trabalhos mostram que, a partir
dos anos 1920 e 1930 aproximadamente, algumas propriedades de
línguas de sujeito nulo são perdidas e outras de sujeito pleno são
reveladas, chegando ao final do século XX a um sistema que se assemelharia a propriedades de línguas de sujeito nulo parcial (HOLMBERG; NAYUDU; SHEEHAN, 2009).
Um dos pontos a considerar neste artigo diz respeito ao caráter “democrático” da mudança na sintaxe, como preconiza Duarte em
suas inúmeras apresentações de trabalhos e palestras pelo Brasil afora.
Estaria o sujeito de 1ª, 2ª e 3ª pessoas do discurso perdendo propriedades de sujeito nulo nas diferentes regiões brasileiras, rompendo as
mesmas restrições sintáticas? Tendo em vista as diferentes etnias colonizadoras das regiões do Brasil, a mudança estaria atrelada à entrada
mais acelerada ou mais tardia dos pronomes novos (você e a gente)?
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Neste trabalho analisamos a trajetória de mudança de sujeito
nulo a sujeito pronominal pleno de 1ª, 2ª e 3ª pessoas em sete conjuntos de cartas pessoais escritas por catarinenses no curso dos séculos XIX e XX, entre 1885 e 1998: Cruz e Sousa (1885-1898), Virgílio
Várzea (1914-1941), Vale (1962-1970), Maura de Senna (1958-1990),
Medeiros (1980-1985), Harry Laus (1984-1992) e Monguilhott (19891998). Essas amostras pertencem ao corpus do projeto Para a História do Português Brasileiro de Santa Catarina (PHPB-SC), hospedado
no núcleo VARSUL da UFSC. Investigamos todos os sujeitos prono-
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minais dessas amostras com base na metodologia variacionista de
coleta, categorização dos dados e análise estatística, unidimensional
e bidimensional, conforme ilustram os exemplos a seguir.
(1) Adorada do meu coração, Ø não calculas a saudade que Ø
sinto de ti, como eu desejava agora estar ao pé de ti, na alegria e na
felicidade da tua presença, flor da minha vida, consolo do meu coração.
[Amostra Cruz e Sousa]
(2) Boiteux, Ø preciso que Ø me mandes, pelo primeiro correio,
umas quatro photographias do Hercilio, daquellas que elle tirou ultimamente. [Amostra Virgílio Várzea]
(3) Se bem que Ø virás ao baile, Ø iras tocar, isto é evidente, e
Ø estas antecipadamente convidado. [Destinatário N], Ø espliquei o
assunto à minha mãe, ela mandou que eu levasse ao teu conhecimento
e pedisse uma opinião! [Amostra Vale]
(4) E, quando eu aí estava vivendo os dias mais tristes da minha
vida, abatida por um golpe que Ø sofrerei sempre, Ø não recebo uma
palavra da Academia. [Amostra Maura de Senna]
(5) O casamento da Nora e João estava o maior barato! Ela ficou
linda de noiva e o João seríssimo, irreconhecível! Logo que Ø fui cumprimentá-los, eles me disseram que Ø receberam o teu telegrama, que
gostariam da tua presença, mas compreendiam. [Amostra Medeiros]
SUMÁRIO

(6) Celeste ainda não voltou do passeio. Agora Ø está em Joinville. Ø Deve voltar esta semana, e rezará para que vocês encontrem o
apartamento em Paris. [Amostra Harry Laus]
(7) A Anita pediu para dizer que Ø está vendo TV com relógio,
nossa TV é chic. Fina! [Amostra Monguilhott]
Nossa hipótese geral é de que a mudança de sujeito nulo para
sujeito pleno é lenta em território catarinense, especialmente se com-
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parada aos índices encontrados por Duarte (1993; 1995) e Duarte et
al. (2012) na variedade carioca. Essa lentidão deve estar atrelada ao fato
de o território catarinense ter sido colonizado por açorianos, alemães e
italianos tardiamente, somente a partir do segundo quartel do século
XVIII, se comparado à colonização de outras regiões brasileiras. Essa hipótese já foi parcialmente atestada em estudos preliminares, com base
em corpus diverso, representados em diferentes momentos do século
XX. A reunião desses sete conjuntos de cartas pessoais, algumas delas
já investigadas em trabalhos anteriores (COELHO, SILVA; ZIBETTI, 2016;
COELHO et al., 2017; COELHO et al., no prelo), pretende dar rosto e robustez à discussão sobre a trajetória da mudança na escrita catarinense.
Para investigar o sujeito nulo ancoramos este estudo na Sociolinguística Histórica (cf. CONDE SILVESTRE, 2007), a qual se fundamenta
em pressupostos da Teoria da Variação e Mudança (cf. WEINREICH;
LABOV; HERZOG, 2006 [1968]), procurando compreender e explicar
processos de variação e mudança em documentos escritos de sincronias passadas, mais especificamente em sete sincronias, escritos no
curso dos séculos XIX e XX. Dos pressupostos desse aparato teórico,
assumimos em particular alguns: (i) a variação é inerente ao sistema
linguístico; (ii) a mudança linguística é gradual; (iii) há correlações entre
fatores linguísticos e sociais; (iv) métodos quantitativos podem ajudar
a explicar a variação e a mudança linguística.
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Este artigo está assim organizado. Na segunda seção, trazemos a descrição de alguns estudos realizados pelo grupo de Duarte, com amostras cariocas, e outros do grupo do PHPB-SC com
amostras catarinenses – nosso ponto de partida. A terceira seção
é dedicada à descrição da metodologia e análise empírica utilizada
neste trabalho, com foco no perfil dos missivistas. Na quarta seção,
apresentamos os resultados estatísticos do sujeito nulo nas cartas
catarinenses investigadas. Por fim, trazemos, na última seção, algumas considerações a respeito da mudança em território carioca e
catarinense, seguidas das referências.
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PONTO DE PARTIDA
Um dos trabalhos pioneiros sobre o Parâmetro do Sujeito Nulo
no PB foi o de Duarte (1993). A autora parte de postulados da teoria gerativa sobre as propriedades das línguas [+pro-drop], como o italiano
e o espanhol. Para analisar dados do português, Duarte se fundamenta
na Sociolinguística Paramétrica ao controlar os contextos linguísticos
que poderiam favorecer ou restringir a implementação do sujeito pronominal pleno no sistema linguístico do PB. Nessa discussão, são controlados os contextos de sujeito nulo que cedem terreno ao pronome
pleno e os fatores internos que condicionam essa variação.
A hipótese de Duarte (1993) é de que a redução do paradigma
verbal, com a inserção dos pronomes você e a gente no quadro pronominal, em competição com os pronomes tu e nós, respectivamente,
motivaria a perda do sujeito nulo no PB. Seus principais resultados, com
base em uma amostra de peças teatrais escritas no Rio de Janeiro entre
os anos 1845 e 1990, mostram uma curva descendente do sujeito nulo
em todas as pessoas do discurso. A Tabela 1 revela esses índices distribuídos em cada uma das peças de teatro investigadas pela autora.
Tabela 1 - Evolução do sujeito nulo em peças cariocas.
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1845

1882

1918

1937

1955

1975

1990

1ª Pessoa

69%

78%

83%

61%

56%

32%

18%

2a Pessoa

93%

79%

69%

25%

21%

20%

22%

3 Pessoa

83%

65%

66%

72%

59%

52%

55%

80%

78%

75%

53%

50%

32%

26%

a

Total

Fonte: Adaptado de Duarte (1993, p. 112; 117).

De acordo com esses resultados, as quedas de sujeito nulo
atestadas na 1a pessoa aparecem preferencialmente nos dois últimos
períodos (1975 e 1992), com índices de 32% e 18% de nulos contra
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68% e 82% de pronomes plenos, respectivamente. Esse período coincide com a entrada de a gente, pronome que se implementa no PB
preferencialmente combinado com a forma verbal não distintiva (morfema zero), concorrendo com o pronome nós, combinado com a forma
verbal com desinência distintiva (-mos).
Com relação à 2a pessoa, os resultados mostram a partir de
1937 uma queda bem acentuada de sujeito nulo (25%, 21%, 20%, 22%)
e um aumento expressivo de sujeito pleno (75%, 79%, 80% e 78%), momento em que se observa a entrada do pronome você especialmente
nas regiões do sudeste e nordeste brasileiros. Já a 3a pessoa revela
uma mudança mais lenta, mantendo índices de nulos na casa dos 50%
na última sincronia investigada (cf. peça de teatro de 1992).
Os percentuais obtidos por Duarte permitem relacionar a perda
de propriedades do parâmetro do sujeito nulo com a simplificação do
quadro pronominal. Entretanto, os índices significativos de sujeito pleno,
nas três pessoas gramaticais, mesmo naquelas em que a flexão poderia
garantir a interpretação do sujeito nulo, como na 1a pessoa do singular,
por exemplo, mostra que não há uma implicação direta entre desinência
distintiva e sujeito nulo e entre desinência não distintiva e sujeito pleno.
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Nota-se, portanto, que os contextos de sujeito nulo aos poucos
cedem lugar ao pronome pleno e os contextos internos que condicionam essa mudança estão ligados especialmente à implementação
de novos pronomes pessoais no PB e a traços semânticos distintivos
atrelados aos sujeitos pronominais de 3a. pessoa. Tudo indica que a
sintaxe do PB, no que se refere ao Parâmetro do Sujeito Nulo, está passando por um período de transição de língua [+pro-drop] para língua
[-pro-drop], sendo os casos de sujeitos nulos apenas resíduos de um
paradigma que perdeu a sua riqueza funcional (DUARTE, 1993).
A análise preliminar da escrita em cartas pessoais catarinenses
muito semelhantes às investigadas aqui revela que a mudança rela-
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cionada ao preenchimento do sujeito pronominal das três pessoas do
discurso parece ser mais lenta, se comparada com outras regiões do
Brasil. Em Coelho; Silva; Zibetti (2016), por exemplo, a queda de sujeito
nulo não foi tão acentuada quanto a atestada por Duarte (1993), cujos
percentuais nas peças de teatro do Rio de Janeiro passam de 80% de
sujeito nulo em 1845 para 26% em 1992. No trabalho das autoras, o
sujeito nulo em Santa Catarina apresenta uma pequena queda de 81%
no século XIX para 56% no século XX.
Também em Coelho et al. (2017), as autoras atestam altos percentuais de sujeito nulo nas cartas pessoais catarinenses, em todos os períodos analisados: 81% em 1880-1890, 78% em 1960 e 89% em 1980-1990.
Ao que parece, essa lentidão da mudança está relacionada à conservação do sistema de tuteamento, característico da fala/escrita catarinense,
que revela elevados índices de sujeito nulo de 2ª pessoa do singular (por
conta da flexão verbal bem marcada), e que acaba também se espraiando para a manutenção dos sujeitos nulos de 1ª e de 3ª pessoas.
Especificamente sobre as formas pronominais de 2a pessoa do
singular (tu e você), em Coelho; Nunes de Souza (no prelo), os índices de nulos nas cartas pessoais catarinenses são altos em todas as
sincronias controladas, conforme indicam os resultados estatísticos
expostos na Tabela 2.
Tabela 2 - Índices percentuais de sujeito nulo de 2ª pessoa do singular
(tu e você) em cartas pessoais catarinenses entre 1870 e 1990.
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Tu
Você

CS
1870-1890

JB
1880-1930

MD
1950-1980

VL
1960

MS
1960-1990

HL
1980-1990

87/110
79%

4/4
100%

11/15
74%

92/98
93%

66/69
96%

289/316
91%

Sem dados

7/11
64%

43/91
47%

31/108
28%

66/168
40%

13/29
45%

Fonte: Adaptado de Coelho; Nunes de Souza (no prelo).
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Os resultados revelam que o pronome tu é majoritariamente nulo
em todas as amostras de cartas catarinenses investigadas pelas autoras, enquanto o pronome você se apresenta com leves índices de sujeito
pleno, mas muito diferente do que se observa nas amostras investigadas por Duarte (1993, 1995). Para além dos índices altos de sujeitos
nulos, o trabalho de Coelho; Nunes de Souza (no prelo) mostra que o
pronome tu vem acompanhado de verbo com desinência distintiva (marca morfêmica de 2a pessoa), exceto em duas ocorrências encontradas
na amostra VL. Tu nulo é, no decorrer do século XX, utilizado para se
dirigir a familiares e amigos em todas as amostras, enquanto o pronome
você é usado como estratégia de formalidade nas amostras de JB, MS
e HL e, nas demais amostras, você concorre com o pronome tu.
Segundo as autoras, o uso do sujeito nulo é conservador no
sistema linguístico catarinense: o pronome tu aparece em ambos os
séculos majoritariamente nulo, combinado de morfologia verbal distintiva de 2ª pessoa, enquanto o pronome você (embora esteja relacionado nesta pesquisa apenas às amostras do século XX) é mais
frequentemente usado como sujeito pleno, combinado com verbo sem
desinência distintiva (morfema zero).
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O trabalho das autoras também revela que o pronome tu é
usado mais costumeiramente em regiões do litoral de Santa Catarina
e você é mais frequente em regiões do planalto serrano. Essas diferenças de uso devem estar relacionadas à etnia colonizadora dessas
regiões, por açorianos e paulistas, respectivamente. Ainda, segundo
as autoras, os resultados parecem indicar que aspectos da história
social de Santa Catarina relacionados à etnia colonizadora podem
explicar processos de mudanças pronominais (forma e realização do
sujeito) observados nas amostras.
Com base nesse panorama, analisamos o curso da mudança
de sujeito nulo para sujeito pleno nos sete conjuntos de cartas pessoais catarinenses, descritos na seção a seguir.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para a análise do percurso do sujeito nulo em território catarinense reunimos sete conjuntos de cartas pessoais de amor e de
amizade escritas ao longo dos séculos XIX e XX, entre os anos 1885 e
1998, por acreditar que são textos “que transpõem, para o meio escrito, intercâmbios comunicativos que ocorreram ou poderiam ocorrer
no meio oral” (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 45). Apresentamos inicialmente um breve perfil dos missivistas dessas cartas e, na sequência, informações metodológicas a respeito das variáveis linguísticas e
extralinguísticas controladas.

COMPOSIÇÃO DAS SETE AMOSTRAS
Amostra Cruz e Sousa (1885-1898): É composta por 35 cartas
de amor e de amizade escritas no decorrer das décadas de 1880 e
1890. O protagonista da amostra, ora remetente, ora destinatário, é o
poeta Cruz e Sousa, expoente da escola literária simbolista no Brasil.
Nesse conjunto, há cartas de amor de Cruz e Sousa para sua noiva
Gavita e cartas escritas a Cruz por dois amigos dele, Virgílio Várzea e
Araújo de Figueiredo.
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Amostra Virgílio Várzea (1914-1941): É formada por 9 cartas
escritas pelo escritor, jornalista e político catarinense, Virgílio Várzea,
nascido em Desterro, em 1863. São cartas de amizade e familiares, escritas no início do século XX. Três missivas foram escritas a seu amigo
José Boiteux, entre 1914 e 1918, e seis foram escritas a seu filho Paulo,
ao longo de uma década, de 1931 a 1941.
Amostra Vale (1962-1970): É formada por 41 cartas de amor e
de amizade escritas por 15 jovens, endereçadas a um mesmo desti-
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natário do Vale do Itajaí, na década de 1960 e início de 1970. As remetentes são moças nascidas em Santa Catarina, moradoras da Grande
Florianópolis e do Vale do Itajaí. Nas cartas, infere-se que as jovens
estavam ainda cursando o Ensino Colegial.
Amostra Maura de Senna (1958-1990): Nessa amostra há 50
cartas datadas entre 1958 e 1990, enviadas a diversos amigos pela escritora catarinense Maura de Senna Pereira, que nasceu em Florianópolis, em 1904. Maura foi membro da Academia Catarinense de Letras
e, além de escrever poesias e outros textos, foi professora e jornalista,
defendendo os direitos da mulher, a democracia, as minorias, os oprimidos, o divórcio e a liberdade de imprensa.
Amostra Medeiros (1980-1985): É formada por 42 cartas escritas a JT entre 1980 e 1985 por dois missivistas nascidos em Florianópolis. Um dos remetentes é namorado de JT e escreve 30 cartas de
Lages, onde está morando por conta do trabalho ligado à agronomia.
A outra missivista é amiga da destinatária, que escreve 12 cartas de
Florianópolis e que dá indícios de ter estudado Farmácia com JT e de
terem morado na mesma casa no período da faculdade.
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Amostra Harry Laus (1984-1992): É composta por 93 cartas do
escritor catarinense Harry Laus, nascido em Tijucas em 1922, na Grande
Florianópolis. São cartas escritas a sua tradutora e amiga francesa Claire
Cayron, entre 1984 e 1992. Os vocativos, os pronomes de tratamento e
os temas das cartas retratam que o relacionamento entre escritor e tradutora se estreita carta após carta, de questões voltadas exclusivamente
à tradução e à publicação de livros a relatos de amizade entre os dois.
Amostra Monguilhott (1989-1998): É formada por 12 cartas
de amizade, escritas por cinco mulheres jovens das cidades de Florianópolis, Balneário Camboriú e Lages a uma mesma destinatária (M),
entre os anos de 1989 e 1998. A destinatária de todas as missivas
nasceu em Florianópolis no início da década de 1970 e tinha a mesma
idade das missivistas.
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AS VARIÁVEIS DE CONTROLE
A configuração das amostras em análise permitiu o controle de
alguns aspectos relacionados à variação pronominal, entre o sujeito
nulo e o sujeito pleno. Do ponto de vista linguístico, a análise empreendida leva em conta o controle das seguintes variáveis: (i) pessoa do
discurso; (ii) animacidade do sujeito de 3ª pessoa; (iii) especificidade
do sujeito e (iv) transitividade do verbo. Com respeito ao controle de
variáveis extralinguísticas, foram observadas as variáveis: (i) o período
em que a missiva foi produzida e (ii) a amostra.
Para a análise estatística do fenômeno variável, levantamos todas as ocorrências de sujeitos pronominais (nulos e plenos) em contextos de 1ª, 2ª e 3ª pessoas na escrita das cartas pessoais catarinenses, nas sete amostras investigadas. Após o levantamento das
ocorrências, os dados foram rodados, utilizando-se das ferramentas
do Excel e do pacote estatístico Goldvarb 2001.
Optamos por realizar uma análise estatística geral (unidimensional e bidimensional) com todas as amostras investigadas com o
propósito de observar se há indicativo de mudança de sujeito nulo para
sujeito pleno de uma amostra para outra, uma vez que as amostras
estão distribuídas em sete períodos diferentes de tempo, no curso dos
séculos XIX e XX, entre 1885 e 1998.
SUMÁRIO

A seguir, apresentamos os resultados mais significativos das
rodadas.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA
Nesta seção, apresentamos os resultados das rodadas estatísticas com foco nas ocorrências de sujeitos nulos encontradas nas sete
amostras de cartas pessoais catarinenses investigadas. Antes, porém,
descrevemos a distribuição dos dados de sujeito nulo e sujeito pleno
dessas amostras, conforme Tabela 3.
Tabela 3 - Frequência de sujeito pronominal (nulo e pleno), por amostra,
em cartas pessoais catarinenses escritas nos séculos XIX e XX.
Amostra
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Sujeito nulo

Sujeito pleno

Total de dados
por amostra

Cruz e Sousa
1885-1898

559

0,8%

133

19,2%

692

Virgílio Várzea
1914-1941

99

75,6%

32

24,4%

131

Vale
1962-1970

650

7,9%

184

22,1%

834

Maura de Senna
1958-1990

222

63,4%

128

36,6%

350

Medeiros
1980-1985

184

59,5%

125

40,5%

309

Harry Laus
1984-1992

1041

89,7%

119

10,3%

1160

Monguilhott
1989-1998

121

74,2%

42

25,8%

163

Total geral

2.876

79%

763

21%

3.639

Das 3.639 ocorrências de sujeito pronominal encontradas nas
missivas catarinenses, 79% (2.876 dados) são de sujeitos nulos e 21%
(763 dados) de sujeitos plenos. De modo geral, o sujeito nulo predomina em todos os períodos investigados, inclusive com um leve aumento
dessa variante nas duas últimas amostras.
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Após a rodada bidimensional, o programa estatístico revelou que
o sujeito nulo é condicionado, por ordem de relevância, pelas seguintes
variáveis: pessoa do discurso, amostra e animacidade do sujeito de 3a
pessoa, conforme indicam os índices expostos na Tabela 4, a seguir.
Tabela 4 - Resultados percentuais e de peso relativo (P.R.) do sujeito nulo
em cartas pessoais catarinenses escritas no curso dos séculos XIX e XX.
Sujeito nulo
Variáveis selecionadas
Pessoa do
discurso

N/Total

%

P.R.

1a pessoa

1.942/2.237

86,8%

0,629

2a pessoa

515/779

66,1%

0,389

3 pessoa

396/623

63,6%

0,309

Cruz e Sousa 1885-1898

559/692

80,8%

0,659

a

Amostra

Animacidade
do sujeito de
3a pessoa

Virgílio Várzea 1914-1941

99/131

75,6%

0,500

Vale 1962-1970

650/834

77,9%

0,408

Maura de Senna 1958-1990

222/350

63,4%

0,390

Medeiros 1980-1985

184/309

59,5%

0,241

Harry Laus 1984-1992

1.041/1.160

89,7%

0,676

Monguilhott 1989-1998

121/163

74,2%

0,481

humano/animado

333/552

60,3%

0,441

Inanimado

59/67

88,1%

0,748

2.876/3.639

79,0%

Total geral

Rodada Significativa: Input = 0.809 Loglikelihood = -1516.056 Significance = 0.001
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Os resultados gerais da análise multivariada apontam que, de
acordo com as variáveis selecionadas, os contextos favorecedores do
sujeito nulo são 1a pessoa do discurso (peso de 0,629), as amostras
Cruz e Sousa (peso de 0,659), Virgílio Várzea (peso de 0,500) e Harry
Laus (peso de 0,676) e sujeito inanimado de 3a pessoa (0,748). Observando, no entanto, os percentuais de sujeitos nulos, nota-se que
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todos os fatores das três variáveis selecionadas apresentam índices
superiores a 50% de nulos. Ora, o sujeito nulo é majoritário em todas
as cartas analisadas, sinalizando que é, ainda, em território catarinense
uma forma de representação do sujeito bastante resistente.
Para melhor compreender o curso de mudança, apresentamos
em seguida alguns cruzamentos entre as amostras (que de certa forma representam diferentes tempos, uma vez que as missivas foram
escritas entre 1885 e 1998) e as variáveis pessoa do discurso e animacidade do sujeito de 3ª pessoa. Vejamos o que revelam os resultados
estatísticos expostos na Tabela 5.
Tabela 5 - Resultados estatísticos do sujeito nulo com base
no cruzamento entre amostras e as variáveis pessoa do
discurso e animacidade do sujeito de 3ª pessoa.
Pessoa do discurso
Amostra

SUMÁRIO

Animacidade do
sujeito de 3a pessoa

1a
pessoa

2a
pessoa

3a
pessoa

humano/
animado

inanimado

Cruz e Sousa
1885-1898

432/509
85%

90/118
76%

37/65
57%

31/58
53%

3/4
75%

Virgílio Várzea
1914-1941

47/52
90%

22/25
88%

30/54
56%

25/48
52%

5/6
83%

Vale
1962-1970

515/605
85%

125/208
60%

10/21
48%

6/15
40%

4/6
67%

Maura de Senna
1958-1990

85/111
77%

104/155
67%

33/84
39%

31/82
38%

1/1
100%

Medeiros
1980-1985

62/63
62%

55/121
45%

67/125
54%

65/122
53%

2/3
67%

Harry Laus
1984-1992

722/771
94%

108/129
84%

211/260
81%

167/214
53%

44/46
96%

Monguilhott
1989-1998

102/126
81%

11/23
48%

8/14
57%

8/13
62%

0/1
0%

Total geral

1.942

515

396

552

67
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Como indicam os índices de sujeitos nulos apresentados na Tabela 5, não há indicativo de mudança em curso com respeito à década
em que as cartas foram escritas. Com respeito à variável pessoa do
discurso, os percentuais de nulos das 1a e 2a pessoas são bem altos,
superando na maioria das vezes a casa dos 60%, enquanto a 3a pessoa
mantém índices de nulos entre a faixa dos 30% e 50% (exceto na escrita
de Harry Laus, cujo percentual de sujeito nulo de 3ª pessoa é de 81%).
Para encontrarmos algumas possíveis explicações para esse
conservadorismo de sujeitos nulos observamos a forma de representação de cada uma das 1a e 2a pessoas encontradas nas amostras,
segundo o que informam os índices da Tabela 6.
Tabela 6 - Frequência de sujeito nulo nas diferentes formas
de representação das 1a e 2a pessoas, em cartas pessoais
catarinenses escritas nos séculos XIX e XX.
Amostra
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1a pessoa

2a pessoa

Eu

Nós

A gente

Tu

Você

Cruz e Sousa
1885-1898

85%
(421/494)

73%
(11/15)

Sem dados

77%
(89/115)

Sem dados

Virgílio Várzea
1914-1941

90%
(38/42)

90%
(9/10)

Sem dados

92%
(22/24)

Sem dados

Vale
1962-1970

85%
(473/559)

91%
(42/46)

Sem dados

94%
(94/100)

30% (32/108)

Maura de Senna
1958-1990

76%
(81/106)

80%
(4/5)

Sem dados

83%
(65/78)

44% (34/77)

Medeiros
1980-1985

60%
(34/57)

83%
(5/6)

Sem dados

50%
(33/66)

40% (22/55)

Harry Laus
1984-1992

94%
(689/735)

100%
(33/33)

0%
(0/3)

90%
(98/109)

50% (10/20)

Monguilhott
1989-1998

79%
(76/96)

93%
(26/28)

0%
(0/2)

79%
(10/11)

8%
(1/12)

No que se refere à forma de realização dos pronomes pessoais,
eu é o pronome mais recorrente nas amostras (2.089 dados), próprio
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do tipo de gênero textual cartas pessoais. Todos os informantes preferem utilizá-lo na maioria das vezes nulo, o que dá no total 87% dos
casos, ou 1.812 ocorrências, contra apenas 277 de formas plenas.
Quanto aos pronomes de 1a pessoa do plural, nós é o pronome de uso
majoritário em sua forma nula (em 91% dos casos), não havendo uma
disputa pelo pronome A gente, que aparece apenas em cinco casos,
sempre em sua forma plena. Os exemplos em (8), (9) e (10) ilustram
as ocorrências dos pronomes eu e nós, majoritariamente nulos, e de a
gente pleno, respectivamente.
(8) Ø Propus à Secretária de Cultura manter-me no Museu para
concluir o dicionário biográfico dos artistas plásticos que Ø estou fazendo com uma equipe de lá. [Amostra Harry Laus].
(9) Bem, durante a semana antes disto, o Júlio me procurou bastante e Ø saímos para conversar algumas vezes. É o seguinte: está
pedindo arrego. Já resolveu o caso do filho, ela não quer nada dele,
diz que foi também culpada e não vê sentido em receber ajuda dele.
[Amostra Medeiros] .
(10) Nem sabes o ataque de riso que me deu ao lembrar nossas
façanhas em Minas. Como foi boa nossa viagem, não? Tomara que qualquer dia desses a gente possa repetir a dose né?! [Amostra Monguilhott].

SUMÁRIO

Com respeito à 2a pessoa, tu nulo é a forma majoritária em todas
as amostras, utilizado como uma estratégia de familiaridade e intimidade. O pronome você aparece especialmente expresso, revelando usos
diversos: (i) como estratégia de maior formalidade e distanciamento, não
disputando espaço com o pronome tu, como está bem delimitada nas
amostras Maura de Senna e Harry Laus; e (ii) como estratégia de familiaridade e intimidade, disputando espaço com o pronome tu, estratégia
utilizada especialmente nas amostras Vale, Medeiros e Monguilhott. Os
exemplos, a seguir, ilustram a forma de realização mais recorrente dos
pronomes de segunda pessoa: tu majoritariamente nulo e você expresso.
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(11) Ø Não podes imaginar a alegria que me causou o recebimento de teu bilhête. Em primeiro lugar quero agradecer-te pelo postal
que Ø me enviaste. Não pensei que seria lembrada tão facilmente. [...]
[Amostra Vale].
(12) Tenho uma surprêsa para você, mais acho que ainda e cedo
para revelar-lhe. E se você for curioso não se preocupe, pois não é
nada de importante. Segue um pequeno poema feito por mim, dedicado a você. [Amostra Vale].
Quanto à 3a pessoa, chama a atenção a variável animacidade
do sujeito. Sujeitos humanos/animados tendem a influenciar a forma
de realização plena, enquanto sujeitos inanimados condicionam a
forma nula em todas as amostras investigadas, conforme ilustram os
exemplos em (13) e (14). Esse resultado corrobora o que a literatura
tem mostrado (DUARTE, 1995, 2018; CYRINO; DUARTE; KATO, 2000;
DUARTE; MOURÃO; SANTOS, 2012).
(13) O Joca deve ter mandado a tradução de teu trabalho. Ele
tem dúvidas que também não pode resolver. [Amostra Harry Laus].
(14) Mando-te uma cópia do sumário de “Tempo e Andanças”,
como Ø ficou definido na última reunião com Zahidé. Ø Ainda poderá ser
alterado, inclusive nos títulos, colaboradores, etc. [Amostra Harry Laus].
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O QUE DIZEM OS RESULTADOS: EM
BUSCA DE GENERALIZAÇÕES
Os índices de sujeitos nulos nas três pessoas do discurso em
cada uma das amostras investigadas, apresentados na Tabela 5 e aqui
retomados no Gráfico 1, mostram que no curso do tempo há certa estabilidade dessa forma conservadora na escrita catarinense.
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Gráfico 1 - A trajetória do sujeito nulo nas três pessoas do discurso em sete
amostras de cartas pessoais catarinenses no curso dos séculos XIX e XX.

Para estabelecermos uma comparação desses índices com os
resultados de Duarte (1993), retomamos também os resultados da Tabela 1, expostos agora no Gráfico 2, a seguir.
Gráfico 2 - A trajetória do sujeito nulo nas três pessoas do discurso
em peças teatrais cariocas no curso dos séculos XIX e XX.
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Fonte: Adaptado de Duarte (1993, p. 117)
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O Gráfico 1 mostra que a 1a pessoa se mantém com percentuais
superiores a 60% em todas as sete amostras de cartas pessoais catarinenses. Vale lembrar que das 2.237 ocorrências de pronomes nulos e plenos encontradas nas amostras, apenas cinco dados eram do
pronome a gente plenos. Desse total, 1.942 dados são de pronomes
nulos, 86,8%. Esses resultados são muito diferentes daqueles encontrados por Duarte (1993), em que se registra uma queda de nulos de
1a pessoa que vai de 70% na peça de 1845 a 18% na peça de 1992.
Vale lembrar aqui que os gêneros textuais investigados nesses dois
trabalhos são distintos. Nas cartas pessoais, o pronome eu é de todos
o mais recorrente, como era de se esperar para esse tipo de gênero.
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No que se refere à 2a pessoa, os resultados mostram também
altos índices de sujeitos nulos em cinco das sete amostras investigadas. O que se observa nessas amostras é a recorrência do pronome tu,
combinado com a morfologia distintiva de 2a pessoa. Há queda de nulo
basicamente em duas amostras, na de Medeiros (45%) e na de Monguilhott (48%), com índices abaixo de 50%. Em ambas as amostras,
encontramos concorrência entre as formas pronominais de 2ª pessoa
tu e você, usadas alternadamente, como estratégia de familiaridade e
intimidade. No primeiro caso, há 66 ocorrências de tu e 55 de você. E,
no segundo caso, 10 ocorrências de tu e 12 de você. Esses índices
se aproximam dos encontrados por Duarte (1993) nas peças do início
do século XX. Ora, Nunes e Coelho (2015) e Coelho e Nunes (no prelo), estudando o pronome de 2a pessoa nessas amostras catarinenses
observaram que tu é um pronome resistente em território catarinense,
especialmente nas regiões litorâneas, colonizadas por açorianos. Os
açorianos trouxeram na bagagem linguística o pronome tu combinado
com a morfologia distintiva de 2a pessoa. Esse sistema ainda se conserva na fala e na escrita catarinenses.
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Quanto à 3a pessoa, exceto na amostra Harry Laus62, os índices
de sujeitos nulos ficam na faixa entre 50% e 30% nas duas variedades,
independentemente da amostra. O mais importante nesse caso não se
reflete nos índices gerais, mas no condicionador traço semântico do
referente. Com o passar do tempo, as restrições ao sujeito nulo ficam
mais evidentes, como a Tabela 5 indica: há uma relação cada vez mais
estreita entre sujeito pleno e traço mais humano/animado do referente
e sujeito nulo e traço inanimado do referente. Nesse caso, os resultados vão ao encontro dos índices de nulos que Duarte (1993) encontra.
Os resultados atestam em parte nossa hipótese geral, revelando
um certo conservadorismo nas 1a e 2a pessoas, provavelmente ligado
à etnia colonizadora de Santa Catarina. No caso da 3a pessoa, os índices de nulo acompanham restrições de outras localidades brasileiras
com sujeitos com traço humano/animado preferencialmente plenos e
sujeitos inanimados majoritariamente nulos. Parece haver, portanto,
duas forças distintas atuantes no curso de mudança: uma social que
retarda movimentos de mudança e outra linguística, que acompanha
as inovações da gramática do português brasileiro.
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Era agosto de 1996 e era meu primeiro dia de aula
no mestrado em Letras Vernáculas na FL/UFRJ. Tinha acabado de chegar uma professora nova, recém concursada, para dar a primeira aula do curso
de sintaxe do português: era a Maria Eugênia. Eu
fiquei encantada com ela, tão encantada que lembro como se fosse ontem (e foi, dada a nossa idade) de Maria Eugenia falando sobre a sintaxe do
PB, do Parâmetro do Sujeito Nulo, com dados do
Português em comparação às outras línguas românicas. O impacto daquela aula foi tão importante na
minha vida, que logo depois eu fui a sua primeira
orientanda a concluir o mestrado, e, por isso, me
tornei sua primogênita. E, desde então, minha vida
acadêmica começou a se construir: foi ela que me
incentivou a fazer doutorado na Unicamp, que me
deu a notícia da minha aprovação na UFF, que me
avisou sobre o concurso da UFRJ e que me fez e
faz integrar vários projetos de pesquisa importantes. É ela que incentiva a gente a ser melhor do que
já somos e faz a gente ser orientador. E, por isso,
chamei duas orientandas minhas para escrever comigo esse capítulo, Anna Lyssa e Anna Beatriz, que
começaram a pesquisa sobre a posição do sujeito na Iniciação Científica, amadureceram as ideias
discutidas na IC, fizeram novas perguntas relacionadas à ordem, trazem as perguntas para o projeto
de pesquisa e acabam me ensinando um monte
de coisa nova e também me fazem ser melhor. É
porque Maria Eugênia me ensinou, e ensina sempre, sobre o trabalho, sobre as grandes questões
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envolvendo a sintaxe do PB, sobre esse negócio de
ser mãe acadêmica, que eu não sei ser direito, mas
a Maria Eugênia sabe, que estamos aqui assinando
esse capítulo. Assim, esse capítulo, mais do que
tratar da ordem VS no PB, é um capítulo do resultado das relações frutíferas que são construídas na
vida acadêmica de uma geração a outra. Obrigada!
Silvia Cavalcante
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RESUMO
Este capítulo traz uma análise diacrônica da ordem VS numa amostra constituída de cartas pessoais escritas por brasileiros nascidos entre os séculos XIX
e XX com o intuito de investigar como a perda de VS, ao longo do tempo, pode
influenciar a configuração da estrutura informacional da sentença. Partindo do
fato de que a ordem VS pode codificar tanto sujeitos com estatuto informacional de informação nova (em oposição a informação dada) quanto pode marcar
sujeitos focalizados (com foco contrastivo ou informacional), em um cenário de
mudança linguística por que passou o PB em direção a uma ordem VS restrita
a construções inacusativas e de inversão locativa, como se dá a reconfiguração da estrutura informacional da sentença? É possível observar os efeitos da
mudança nas construções com sujeitos com estatuto informacional de novo?
Até que ponto a mudança afeta os sujeitos com informação focal? Nos baseamos em uma análise quantitativa de dados, excluindo os dados de construções inacusativas e de inversão locativa. Nossos resultados mostram uma
diminuição dos índices de VS ao longo do tempo, um quadro já conhecido nos
estudos diacrônicos sobre a ordem no PB, e, para além disso, (i) índices mais
altos de sujeitos pós-verbais com estatuto informacional de informação nova;
(ii) uma especialização nas estratégias de focalização do sujeito, com ordem
VS para sujeitos marcados como foco informacional e a clivagem para marcar
sujeitos com foco contrastivo.
PALAVRAS-CHAVE: Ordem VS Restrita; Estrutura Informacional; Mudança
Sintática.
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ABSTRACT
This chapter brings to light a diachronic analysis of the postverbal subjects in a
dataset extracted from a sample of personal letters written by individuals born in
Brazil between the 19th and 20th centuries. The main purpose of this analysis is
to investigate the embedding of the change in Brazilian Portuguese of restricted
VS order in the informational structure of the sentence. By hypothesis, if postverbal subjects could (can) carry informational status such as new information or
focalized information, there may be a change in the information structure of the
sentence. Therefore, we are going to address two main questions: in a scenario
where VS is restricted to unaccusative and locative inversion constructions, which are the consequences for the informational structure? Which are the strategies to codify subjects that carry new information status and focalized subjects?
We carried on a quantitative analysis of postverbal subjects (in variation with
preverbal and cleft subjects) focusing on their informational statuses. Our results
show that, besides the decreased in the rates of VS along the time, (i) higher
rates of VS with subjects that carry new information status and (ii) specialization
of focalization strategies: postverbal subjects specialize for informational focus
whereas cleft subjects mark contrastive focus.
KEYWORDS: Restricted VS order; Information Structure; Syntactic change.
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APRESENTAÇÃO63
O trabalho de pesquisa concernente à sintaxe do Português Brasileiro (PB) com relação à posição do sujeito tem mostrado diferentes
tipos de mudança que podem estar encaixadas em uma única mudança paramétrica. Basicamente, estamos lidando com a mudança na ordem que gera uma sintaxe de ordem SV rígida e uma ordem VS restrita
(KATO E TARALLO, 2003; KATO E MARTINS, 2016) e a perda da ordem
VS em interrogativas (DUARTE, 1992; NICOLAU DE PAULA, 2018).
Além disso, o PB tem sido analisado como uma língua parcialmente
prodrop, ou seja, sujeitos nulos são permitidos, mas apresentam uma
sintaxe diferente dos sujeitos nulos de línguas de sujeito nulo consistente (KATO, 2000; HOLMBERG, 2005; CAVALCANTE, 2007; KATO E
DUARTE, 2018). Neste sentido, o PB se diferencia das outras línguas
românicas, incluindo o Português Europeu (PE), com relação à posição
de sujeito, principalmente nos contextos que permitem ordem VS.
O PB apresenta ordem VS restrita a verbos inacusativos, como
vemos em (1) e (2): sujeitos pós-verbais com verbos inergativos são
menos naturais do que sujeitos pré-verbais (1), enquanto sujeitos
pós-verbais com verbos inacusativos são tão naturais quanto os
pré-verbais (2):
(1) a. As crianças pulam.
b. ? Pulam as crianças.
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(2) a. Um acidente horrível aconteceu.
b. Aconteceu um acidente horrível.
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As pesquisas que originaram esse capítulo foram financiadas com uma Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq (Processo: 311045/2016-2 PQ2), com bolsas de IC do
CNPq e bolsas de Mestrado da CAPES.
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Neste artigo, apresentamos uma análise diacrônica da posição do
sujeito em cartas pessoais escritas por brasileiros nascidos entre os séculos XIX e XX a fim de investigar: (i) como a perda da ordem VS ao longo
do tempo pode ser descrita; (ii) quais são os efeitos da perda de VS nas
construções com sujeitos com estatuto informacional novo e (iii) quais
são os efeitos dessa restrição à VS na marcação dos sujeito focalizado.
Realizamos uma análise quantitativa dos dados advindos do corpus de
cartas pessoais do projeto História da Língua Portuguesa (HistLing) 64,
coordenado por Célia Lopes (UFRJ/CNPq). Diferentemente de análises
anteriores sobre o comportamento diacrônico da ordem SV, esta leva em
consideração somente os condicionamentos de estrutura informacional
do sujeito, com o objetivo principal de capturar como a mudança em
direção à ordem VS restrita afeta a estrutura informacional da sentença.
Além disso, investigamos aqui a implementação de uma ordem
VS restrita, ou seja, estamos analisando a diminuição de VS ao longo
do tempo. A partir daí, podemos ver o encaixamento da mudança em
direção à ordem VS restrita na marcação de sujeitos focalizados e de
informação nova. Em termos gerais, se temos uma gramática em que
sujeitos pós-verbais são focalizados ou apresentam estatuto informacional de novo; em outras palavras, uma gramática que gera ordem
VS para fins de efeitos de focalização e de estatuto informacional, e
se há mudança para uma gramática que tem VS restrita a contextos
inacusativos ou de inversão locativa, como são marcados os sujeitos
focalizados e os sujeitos com informação nova?
SUMÁRIO

Este artigo está organizado da seguinte forma: na seção 1, trazemos um breve panorama da questão da ordem VS no PB a fim de
justificar as decisões teórico-metodológicas da nossa análise; a seção
2 traz a descrição do corpus e das principais hipóteses; a seção 3 traz
os resultados quantitativos seguidos da sua análise.

64

Mais informações sobre o projeto disponíveis em https://histling.letras.ufrj.br/.

295

ORDEM VS NO PB: POR QUE
AINDA PESQUISAR?
No Brasil, os estudos sobre a sintaxe do PB têm sido fortemente
influenciados pelos estudos de Fernando Tarallo. A seara dos estudos
sobre a sintaxe do PB deixada por Tarallo tem consequências tanto no
modelo teórico adotado para os estudos da sintaxe do PB quanto nos
trabalhos que têm sido desenvolvidos e que permitem que se tenha
um melhor entendimento das diferenças existentes entre o PB e as
outras línguas românicas. Particularmente com relação à ordem dos
constituintes, os estudos sobre a sintaxe do PB, dentro de um quadro
teórico gerativista de mudança paramétrica, ganham força a partir dos
anos 1990 com o artigo seminal de Tarallo (1993), em que ele relaciona
alguns fenômenos sintáticos com a questão da mudança no paradigma flexional verbal. Tais estudos se valem do arcabouço teórico de
Tarallo e Kato (1989) – a sociolinguística paramétrica65 – na explicação
dos fenômenos de variação e mudança no PB.
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Uma das consequências da mudança que atinge o sistema pronominal, segundo Tarallo, teria reflexo na ordem dos constituintes na sentença. Nosso intuito aqui é retomar alguns resultados de pesquisa sobre
o tema para justificar o porquê de ainda estudar a ordem VS e apresentar
nossa proposta de análise. Iniciaremos nossa discussão mostrando um
pequeno estado da arte da ordem SV/VS nos estudos sobre o PB; em seguida, iremos discutir os limites desses estudos do ponto de vista diacrônico. Finalmente, explicitaremos as hipóteses que regem nosso estudo.
Os trabalhos diacrônicos sobre a evolução da ordem SV/VS no
PB têm mostrado que o PB trilhou um caminho em direção a uma ordem
65

Por mais que essa associação seja questionada e posta à prova (MARTINS; COELHO;
CAVALCANTE, 2015), não podemos negar a importância que tal “casamento herético”
teve e ainda tem nos estudos sobre a sintaxe do PB, principalmente nos muitos trabalhos
de cunho diacrônico que têm sido desenvolvidos com base na associação desses dois
modelos teóricos.
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SV ainda mais rígida, ficando a ordem VS restrita a construções inacusativas e de inversão locativa. Berlinck (1989), por exemplo, verificou
que essa restrição se dá ao longo do tempo, tendo havido momentos
na história do PB em que a ordem VS era mais produtiva. Ao analisar a
ordem VS nos séculos XVIII, XIX e XX, em uma amostra constituída por
cartas, para os dois primeiros, e conversas gravadas, para o último, a
autora observa uma diminuição nos índices de VS e, consequentemente,
um aumento nos de SV ao longo dos séculos analisados. Os dados de
Berlinck (1989) mostram que enquanto no século XVIII VS era produtiva,
alcançando um índice de 42%, os séculos seguintes apresentam uma
frequência dessa ordem cada vez menor, 31%, no século XIX, e apenas
21% no século XX. Esse resultado, segundo a autora, é indicativo de
uma mudança sofrida pelo PB. A autora também apresenta os fatores
selecionados como os mais relevantes para a ordem VS em cada século
analisado, chegando ao seguinte resultado, em ordem de importância:
Quadro 1 - Princípios influenciadores de VS por período.
Século XVIII

Século XIX

Século XX

1. Status informacional do SN

1. Tipo de predicador

1. Transitividade do verbo

2. Realização do SN

2. Realização do SN

2. Realização do SN

3. Distinção aspectual

3. Estatuto da oração

3. Animacidade do SN

4. Tipo de predicador

4. Distinção aspectual
5. Concordância verbal
Fonte: Berlinck, 1989, p. 97.
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A autora observa, então, que os fatores que atuam em cada período analisado não são sempre os mesmos e chama a atenção para
a seleção, no século XVIII, do fator status informacional do SN sujeito
como principal fator relevante para a ordem VS. Segundo ela, esse
fator estaria relacionado ao grau de “novidade” do referente do SN e
seria um fator funcional. Esse fator não aparece novamente em períodos posteriores, havendo também uma mudança nos outros fatores
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selecionados. Assim, a autora propõe que VS passa por um processo
de mudança via reanálise, tendo agora uma orientação formal, representada pelo tipo de verbo, não mais uma orientação funcional.
No entanto, de acordo com a autora, isso não significa que o
status informacional não exerça mais influência sobre a ordem VS, mas
que esse fator deve estar associado a outros, em especial à transitividade verbal, atuando em um segundo momento. A autora aponta,
inclusive, que o fator transitividade já estava presente de maneira forte
desde o século XVIII, como é constatado por ela através do cruzamento desses dois fatores. Os resultados obtidos mostram que a função
discursiva do sujeito é o fator mais relevante no século XVIII, ainda que
respeitando algumas exigências formais. No século XIX, segundo ela,
essa interferência do cruzamento se intensificaria, enquanto no século
XX o status informacional já não se associaria à transitividade, que
exerceria influência sobre VS independente do status.
Além disso, os resultados de Berlinck (1989) apontam uma diminuição da frequência de VS ligada em especial ao status informacional,
com verbos transitivos, mas não só. Essa mudança na frequência de
VS atinge então primeiramente os contextos mais transitivos, como sua
tabela indica:
Tabela 1 - VS e Transitividade verbal por periodo.

SUMÁRIO

XVIII

XIX

XX

Intransitivo exiatencial

100%

97%

99%

Intransitivo não-existencial

59%

47%

47%

Verbo de ligação

47%

30%

23%

Expressão fixa

47%

28%

13%

Transitivo indireto

34%

36%

9%

Transitivo direto

34%

21%

3%

Bitransitivo

30%

15%

0%

Fonte: adaptada de Berlinck, 1989, p. 102
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A Tabela 1 mostra que, enquanto os índices de ordem VS se
mantêm altíssimos com os verbos intransitivos66 em todos os períodos,
sejam existenciais ou não, os índices de VS com todos os outros tipos
de verbo controlados diminuem significativamente, em especial os da
família dos transitivos. Podemos notar, assim, uma diminuição progressiva da frequência de VS.
Para a autora, a probabilidade de VS está relacionada à possibilidade de o sujeito ser interpretado como tendo outra função sintática.
Isto é, se há ambiguidade quanto à interpretação do sujeito, se um
sujeito de fato ou um objeto, a possibilidade de que esse ocorra em
posição pós-verbal é pequena. Essa ambiguidade pode acontecer justamente com os verbos transitivos, que, por apresentarem mais de um
argumento, têm mais resistência a VS. Lira (1986) também já havia observado que a orderm VS era mais produtiva com verbos intransitivos.
Além disso, a autora aponta que, dentro do grupo de intransitivos, determinados verbos pareciam favorecer ainda mais essa ordem, como
acontecer, chegar, sair e vir67, por exemplo.
O trabalho de Berlinck e Coelho (2018) também mostra que a
transitividade verbal exerce um papel crucial para a ordem VS. Com base
em uma amostra de cartas de leitores, anúncios e cartas pessoais escritos nos séculos XIX e XX, que compõem a amostra dos corpora do
PHPB, as autoras mostram os padrões sintáticos de ordem VS encontrados em cada século. Na amostra do século XIX, as autoras atestam.
SUMÁRIO

(a) a ordem XP VS com verbos transitivos em segunda posição
e sujeito pós-verbal, que as autoras interpretam como uma inversão
germânica residual de uma sintaxe V2 característica do Português Antigo e do Português Clássico. Esse padrão coocorre com o padrão
característico do PB atual, SVO;
66

Neste trabalho, ainda não há a diferenciação entre verbos intransitivos (inergativos) e
verbos inacusativos, uma proposta de Burzio (1986).

67

Verbos atualmente classificados como inacusativos.
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(b) a ordem V XP S, em que o sujeito pós-verbal constitui foco informacional, caracterizada como inversão românica. Esse padrão seria
um resquício de uma língua de sujeito nulo que admite, relativamente,
a inversão livre do sujeito;
(c) as construções (XP) VS inacusativas, com a presença ou não de
um sintagma locativo projetado pelo verbo. Esse padrão seria condicionado pela natureza do verbo e o efeito de definitude sobre o DP pós-verbal.
Os padrões encontrados no século XX apontam uma mudança
nos condicionamentos linguísticos de ordem VS de um século para o
outro: por um lado, uma diminuição brusca na frequência das inversões
germânicas e românicas, como podemos observar nos exemplos em
(3), por outro, a manutenção das construções V XP S copular e inacusativa, como as observadas em (4). Tal padrão parece estar diretamente relacionado ao efeito de definitude do DP sujeito ([-definido]), ao seu papel
temático (tema), ao traço de animacidade ([-animado]) e ao fato de ser
um argumento interno. Observemos que, além de descrever os contextos observados em cada século, as autoras destacam que estaríamos
diante de ordens VS produzidas em condições linguísticas distintas.
(3) a. Estive uma semana no Guarujá, e lá, não sei devido a que,
talvez ao bafo quente do mar, uma molleza irresistivel apodera-se da
gente (...). A isto deve você attribuir a demora. (século XIX; Berlinck
e Coelho, 2018, p. 359)
SUMÁRIO

b. ll O Doutor Valladão não vio o Chico, por ter se ausentado
em serviço de sua profissão; é provavel que o veja ainda o Doutor T.
de Sá, por indicação do Doutor P. Celydonio. (século XIX; Berlinck e
Coelho, 2018, p. 369)
(4) a. [...] foi eleita e será empossada dia 7 de abriu p.f. a nova
diretoria deste grêmio com mandato para 1963/1964. (século XX; Berlinck e Coelho, 2018, p. 370)
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b. Eis que chega à porta da sala de aula um visitante, que o
professor me apresentou. (século XX; Berlinck e Coelho, 2018, p. 370)
A mudança em direção a uma ordem VS restrita também é verificada em construções interrogativas. Em um estudo diacrônico com
base em peças de teatro escritas por brasileiros, Duarte (1992) observa
que, na primeira metade do século XIX e início do século XX, o padrão
das interrogativas qu- era QVS, padrão em que o verbo ocupa a segunda posição, sendo a ordem SV pouco produtiva, como ilustrado no
Gráfico 1 a seguir:
Gráfico 1 - Ordem VS/SV em interrogativas diretas.

Fonte: adaptado de Duarte, 1992, p. 41.

SUMÁRIO

É possível notar, após este período, uma mudança em direção à
ordem SV, o que foi inicialmente associado ao fenômeno da clivagem.
Isto é, construções como (5), de padrão QVS, perdem espaço para
construções como (6). Posteriormente, há o predomínio da ordem SV,
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não apenas em interrogativas com clivagem, mas também em interrogativas sem clivagem, como em (7)68 :
(5) O que querem esses dois?
(6) O que é que esses dois querem?
(7) O que esses dois querem?
Cavalcante (2018), analisando um corpus de cartas pessoais
escritas por brasileiros nascidos ao longo dos séculos XIX e XX, também observa a diminuição nos índices de VS ao longo do tempo, não
só em sentenças matrizes, mas também em sentenças interrogativas e
encaixadas, controlando o tipo de verbo, além de considerar o estatuto
informacional do sujeito. Para mostrar a mudança linguística, a autora
observou os padrões estatísticos da frequência de VS por data de nascimento do missivista, controlando os fatores mais favorecedores de
VS. A mudança observada no corpus de cartas pessoais ocorre não só
na diminuição dos percentuais de VS ao longo do tempo, mas também
nos fatores mais condicionadores de VS por período de tempo, como
podemos ver através da Tabela 2 a seguir, com a ordem de seleção dos
contextos favorecedores de VS por data de nascimento.
Tabela 2 - Fatores Selecionados como Favorecedores
de VS por data de nascimento.
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1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1925

1926-1950

1951-1975

Local Carta

Traço Sem.

Sentença

Sentença

Forma Suj.

Verbo

Verbo

(Despedida)

(Inanimado)

(Sub./Int.)

(Int. Form.)

(Demonst.)

(Inacusativo)

(Inacusativo)

Est. Inform.

Pos. do
Verbo

Pos. do
Verbo

Verbo

Verbo

Sentença

Sentença

(F. Inform.)

(V2)

(V2)

Inacusativo

Inacusativo

(Int. Form.)

(Int. form.)

Verbo

Pos. do
Verbo

Sentença

Est. Inform.

Pos. do Verbo

Pos. do
Verbo
68

Verbo

Nicolau de Paula (2018) mostra que a diminuição de VS nas construções interrogativas
também ocorre no PE, entretanto, não é tão drástica quanto é no PB.
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(V2)

Inacusativo

Inacusatio

(V2)

(Int. form.)

(F. Contrastivo)

(V2)

Sentença

Sentença

Est. Inform.

Traço Sem.

Pos. do
Verbo

Pos. do
Verbo

Traço Sem.

(Subord.)

(Subord.)

(F. Inform.)

(“Deus”)

(V2)

(V2)

(Inanimado)

Verbo

Local Carta

Local Carta

Forma Suj.

Inacusativo

(Despedida)

(Despedida)

(Demons.)

Fonte: Cavalcante, 2018, p. 118.

Podemos notar que os fatores de estatuto informacional, como
foco informacional e foco contrastivo, deixam de ser selecionados nas
primeiras posições e passam a não ser mais selecionados, ao passo
que fatores como a transitividade verbal (verbo inacusativo) vão sendo
selecionados ao longo do tempo como relevantes para a ordem VS.
Com relação ao tipo de sentença, vemos uma mudança no tipo de
sentença que favorece VS ao longo do tempo: se as subordinadas favorecem VS nas cartas dos missivistas nascidos no primeiro quartel do século XIX, a partir do final do século XIX são as sentenças interrogativas
formulaicas, do tipo “Como está a Marieta?”, as que mais a favorecem.

SUMÁRIO

Os resultados de Cavalcante (2018), de certo modo, corroboram
os resultados de Berlinck (1989) ao mostrar a mudança que ocorre
nos contextos em que VS é favorecida no PB: podemos dizer que uma
diferença entre os resultados de Cavalcante (2018) e os de Berlinck
(1989) se deve à análise por tipo de verbo – diferença entre intransitivo
e inacusativo –, tendo em vista as diferenças descobertas dentro do
quadro gerativista, e à análise do estatuto informacional69.
69

Assim como Berlinck (1989), Cavalcante (2018) aplica uma metodologia para considerar o estatuto informacional do sujeito conjugando não só as análises gerativistas (que
opõem foco informacional x contrastivo), mas também as funcionalistas (que tratam do
estatuto informacional do sujeito). Seus resultados, entretanto, ainda podem ser falseados, tendo em vista os critérios utilizados para capturar o estatuto informacional do sujeito mesclarem categorias relacionadas ao universo do discurso (como novo x velho) e
categorias relacionadas à ênfase ou correção (foco informacional x contrativo), tal como
feito em Costa (2000), entre outros. Falaremos mais disso adiante.
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A questão da ordem VS, sob a ótica dos trabalhos de cunho
gerativista, perpassa questões sobre os tipos de construções verbais
envolvidas e sobre a estrutura da sentença. Em algumas línguas, a
ordem VS é obrigatória em uma interrogativa, ou em uma sentença
subordinada, como é o caso do espanhol, por exemplo. Além disso,
a ordem VS pode ser gerada por fatores de estrutura informacional: o
estatuto informacional do sujeito que carrega ou uma informação nova,
ou uma informação focal pode fazer com que ele apareça posposto.
A questão que se coloca nos estudos diacrônicos, entretanto, é que
os estudos tratam da mudança da ordem do ponto de vista mais estrutural (tipo de verbo, tipo de sentença) e menos do ponto de vista da
estrutura informacional da sentença, ou, se tratam o ponto de vista da
estrutura informacional, resumem-se à dualidade foco informacional
ou foco contrastivo (KATO, 2009; CAVALCANTE; DUARTE; NICOLAU
DE PAULA, 2019). Resumidamente, podemos dizer que os trabalhos
diacrônicos consideram ou os contextos estruturais para a ordem VS
ou somente os contextos de estrutura informacional da sentença.

SUMÁRIO

A partir de Cavalcante (2018), entretanto, passamos a considerar, além de contextos estruturais para a ordem VS, a estrutura informacional da sentença, isto é, passamos observar se existe relação entre
a perda de VS e a mudança na marcação dos sujeitos focalizados ou
com informação nova. De certo modo, Cavalcante, Duarte e Nicolau
de Paula (2019), em sua análise do percurso diacrônico das estruturas
de foco do sujeito, ordem VS e clivagem, no PE e no PB, com base em
uma amostra de peças brasileiras e portuguesas, mostram que há uma
diferença nas estruturas sintáticas que marcam foco no PE e no PB,
relacionada à mudança na posição do sujeito. A análise se baseia na
diferença entre sujeitos marcados como foco informacional e contrastivo. Por foco informacional, entendem as autoras que é uma informação
nova introduzida no discurso, ou seja, tomam como base o status informacional do sujeito. O foco contrastivo aparece em contextos em que
há contraste, correção ou exaustividade em relação ao sujeito:
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(8) a. Tocou o tenente-coronel justamente no ponto que eu queria ferir. (PB)
b. O pessoal lá da academia é que me botou esse apelido. (PB)
c. Nesse tempo falava em mim o desejo, hoje o amor. (PE)
d. Ergo – repito – ele é que é o culpado. (PB) (Cavalcante;
Duarte; Nicolau de Paula, 2019, p. 452)
Os resultados gerais de Cavalcante, Duarte e Nicolau de Paula
(2019) mostram a diminuição de VS ao longo do tempo tanto nos dados do PB quanto nos dados do PE, indo ao encontro dos resultados
de Kato, Duarte, Cyrino e Berlinck (2006) e Cavalcante (2018), dando
lugar para a ordem SV nas interrogativas e para a clivagem dos sujeitos focalizados nas declarativas. Os resultados sobre a perda de
VS nas interrogativas e aumento das construções de clivagem estão
relacionados, de certo modo, aos resultados de Nicolau de Paula
(2018), Duarte (1992) e Pinheiro e Marins (2012). Apesar de a taxa VS
diminuir ao longo do tempo no PE e no PB, a diminuição no PE não
é tão brusca quanto no PB. Além disso, os resultados de Cavalcante,
Duarte e Nicolau de Paula (2019):
(...) mostram que, nas frases declarativas esses dois padrões
não estão em variação, ou seja, não são equivalentes na marcação do foco. A ordem VS parece ser mais associada ao foco
informacional e a clivagem parece mais relacionada à marcação
de foco contrastivo (...)
SUMÁRIO

Os resultados de Cavalcante (2018) e de Cavalcante, Duarte e Nicolau de Paula (2019), que mostram, além da diminuição da
ordem VS ao longo do tempo, uma mudança na configuração das
construções focalizadas, nos levam ao objetivo principal do presente
trabalho: observar o encaixamento da mudança na posição do sujeito
envolvendo o seu estatuto informacional. Além disso, pretendemos
aqui mostrar como ocorre a implementação de uma gramática com
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ordem VS restrita, considerando não mais os contextos gramaticais
em que VS vai diminuindo (como o tipo de sentença, o tipo de verbo),
mas o estatuto informacional do sujeito.
Quando falamos de estatuto informacional do sujeito, imediatamente associamos à dualidade informação nova e velha e informação
focal e não focal. Assim, aparece a oposição entre informação velha x focalizada, e não entre informação velha x nova. Essa oposição, entretanto, não dá conta de como a estrutura informacional pode ser codificada.
Neste trabalho, vamos relacionar a mudança na posição do sujeito com
o seu estatuto informacional refinando os critérios relacionados às oposições novo x velho e focalizado x não focalizado. Para tanto, seguimos as
pesquisas de Machado (2020) e de Cruz (2020) sobre a ordem VS e os
sujeitos clivados, relacionando com o estatuto informacional do sujeito.
Machado (2020), seguindo Prince (1981), ressalta que algumas
categorias estão mais relacionadas ao universo do discurso, aos conhecimentos do leitor/ouvinte acerca daquele referente, como as noções de
dado e disponível; por outro lado, categorias como foco informacional
e foco contrastivo estão relacionadas a acento, ênfase ou correção. Assim, um referente disponível, ou dado, pode também corresponder ao
foco, informacional ou contrastivo. Vejamos o exemplo a seguir:
(9) P: A Maria cozinhou as batatas?
R: O João cozinhou as batatas. (PE / PB)
SUMÁRIO

Desse modo, Machado (2020), analisando VS em cartas pessoais
brasileiras, adota a proposta de Prince (1981) para controlar o grau de
novidade do referente. A questão da novidade/dadidade das informações é, segundo Prince, muito frequente, o que levou a diferentes considerações para o jogo dado-novo, de diferentes autores. A autora aponta
que há, pelo menos, três níveis de dadidade envolvidos nessa discussão: previsibilidade/ recuperabilidade, saliência e conhecimento compartilhado. No primeiro, o falante assume que o ouvinte pode ou poderia
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prever que um determinado item linguístico ocorrerá ou poderia ocorrer
em uma determinada posição dentro da sentença. No sentido de saliência, de forma simplificada, o falante assume que o ouvinte tem ou tinha
alguma coisa, elemento ou entidade em sua consciência no momento
do enunciado. Por último, no sentido de conhecimento compartilhado, o
falante assume que o ouvinte conhece, assume ou pode inferir algo em
particular, ainda que não necessariamente esteja pensando nisso.
No entanto, previsibilidade, saliência e conhecimento compartilhado não são mutualmente independentes, segundo Prince. Isso porque, se um falante supõe que o ouvinte pode prever que um item em
particular vai aparecer em uma posição da sentença em particular, ele
precisa assumir como apropriado que o ouvinte tenha algo em particular em sua mente. Da mesma forma, se o falante assume que o ouvinte
tem algo em particular em mente, ele deve assumir que o ouvinte pode
fazer alguma inferência. A autora propõe, então, descartar o termo “conhecimento compartilhado” e a problemática envolvida nele e assume
o termo “familiaridade assumida” 70 .
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Quando uma entidade é introduzida no discurso a primeira vez
pelo o falante/escritor, ela é classificada como new. Essas entidades
podem ser, de dois tipos: brand new, quando o ouvinte precisa criar
essa nova entidade em seu modelo, ou unused, quando é assumido
que ele já apresenta uma entidade correspondente em seu modelo e
precisa somente “posicioná-la” no discurso quando esta se fizer necessária. As entidades brand new, por sua vez, podem ser simplesmente
brand new, ou anchored, quando no sintagma, a forma linguística que
a representa está ligada a outra entidade no discurso.
Se o sintagma representar uma entidade que já está presente no
modelo do discurso ou já em pauta, essa entidade é classificada como
evoked. Se essa entidade já foi evocada anteriormente de forma tex70

Enquanto no original “conhecimento compartilhado é shared kwonledge, “familiaridade
assumida” é assumed familiarity.
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tual, por meio de instruções do falante, quando era new ou inferrable,
ela é considerada textually evoked. Se a entidade é evocada pelo ouvinte por razões situacionais, essa é uma entidade situationally evoked,
que pode representar os participantes do discurso ou elementos do
contexto, incluindo o próprio texto em si.
As entidades do tipo inferrable, as mais complexas, por sua vez,
são assim denominadas quando o falante assume que o ouvinte é
capaz de inferi-las a partir do raciocínio, através de entidades evoked
ou outras entidades inferíveis. Quando essas entidades são inferidas
pelo que é contido no próprio sintagma inferível, ela é denominada
containing inferrable. Vejamos a exemplificação dessa classificação,
com os exemplos de Prince (1981, p. 233) a seguir:
(10) a. Noam Chomsky went to Penn.
“Noam Chomsky foi para Penn.”
b. I got on a bus yesterday and the driver was drunk.
“Eu subi em um ônibus ontem e o motorista estava bêbado.”
c. A guy I work with says he knows your sister.
“Um cara com quem eu trabalho disse que ele conhece
sua irmã.”
d. Pardon, would you have change of a quarter?
SUMÁRIO

“Com licença, você tem moedas de 25 centavos?”
e. Hey, one of these eggs is broken!
“Ei, um desses ovos está quebrado!”
As palavras destacadas correspondem a entidades no mundo.
Aqui, “Noam Chomsky” corresponde a uma entidade unused, enquan-
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to “a bus” e “a guy I work with” são entidades brand new e brand new
anchored. As entidades “he” e “you”, por sua vez, são consideradas
entidades textually e situationally evoked, respectivamente. Por último,
“the driver” e “one of these eggs” são entidades do tipo inferrable e
containing inferrable.
Prince aponta que há uma tendência, nos discursos informais,
em reservar a posição do sujeito para entidades brand new. No Português, uma possibilidade seria o uso da ordem VS, uma vez que a
língua já seria estruturada como uma língua SV e os sujeitos novos não
receberiam destaque nessa posição.
Vejamos agora como estamos considerando a questão dos sujeitos focalizados neste trabalho, retomando a análise de Cruz (2020).
Kato e Martins (2016), analisando a ordem de palavras em sentenças
declarativas do PB e do PE, apresentam a relação entre ordem de palavras e foco. As autoras assumem a noção clássica de foco, isto é, a
parte não pressuposta da sentença, e reconhecem dois tipos de foco:
informacional e contrastivo (ou enfático). O foco informacional consiste
na parte não pressuposta da sentença, como exemplificamos a seguir:
(11) A: Quem o João ama?
B: O João ama a Maria.
Pressuposição: João ama X.
SUMÁRIO

X/FOCO = a Maria.
(Kato e Martins, 2016, p. 25)
Em (11), a interrogativa-QU apresenta como informação pressuposta “João ama x”, em que x é uma variável aberta equivalente ao
elemento QU. Na resposta de B, atribui-se um valor à variável x com o
sintagma “a Maria”, sendo a informação não pressuposta da sentença.
Nesse contexto, o acento nuclear recai na posição final da sentença,
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tanto no PB quanto no PE, e sobre o foco informacional. No entanto, nem sempre o elemento que ocupa a posição final da sentença
consistirá no foco informacional, pois o foco pode estar associado a
diferentes constituintes, a depender da pressuposição, independentemente da posição que esse constituinte ocupe. Com relação ao foco
informacional associado ao sujeito, o PE admite ordem V(X)S, o que
permite que o acento nuclear recaia sobre o sujeito em posição final. O
PB, por outro lado, apresenta restrições à ordem VS e, por isso, marcaria esse foco por uma sentença clivada, como podemos observar pelo
contraste de respostas no exemplo em (12) a seguir:
(12) A: Quem cozinhou batatas?
B: Cozinhou (batatas) a Maria (PE/*PB).
B’: Foi a Maria (que cozinhou as batatas). (PB/PE)
(Kato e Martins, 2016, p. 27)

SUMÁRIO

As autoras consideram que foco contrastivo consiste na informação não pressuposta que tem caráter de correção, ou seja, a informação que corrige uma declaração pressuposta no discurso prévio.
Em se tratando da posição que o constituinte focalizado contrastivamente ocupa na sentença, as autoras argumentam que o foco contrastivo ocupa a periferia esquerda da sentença tanto no PB quanto no PE.
Logo, o sujeito que apresenta leitura de contraste apareceria anteposto
ao verbo nas duas línguas e o padrão sentencial seria SV(X), como
observamos no exemplo (13):
(13) O LADRÃO levou o seu laptop, e não o seu vizinho (PB/PE)
(Kato e Martins, 2016, p. 30)
A interpretação do foco no PB pode ser ambígua quando o contexto discursivo não for claro, em virtude das restrições à ordem VS,
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uma vez que a ordem SV pode favorecer tanto a interpretação como
foco informacional ou foco contrastivo. O Português, bem como as
outras línguas românicas, dispõe da clivagem como outra estratégia
sintática, que não a posição do sujeito, para marcar o foco. As autoras
afirmam que ela pode indicar tanto foco informacional, exemplificado
em (14), quanto foco contrastivo, exemplificado em (15).
(14) A: O que é que o ladrão levou?
B: O que o ladrão levou foi meu laptop. (PB/PE)
B’: Foi o meu laptop que o ladrão levou. (PB/PE)
(Kato e Martins, 2016, p. 31)
(15) Foi o meu laptop o que o ladrão levou, não o teu.
(Kato e Martins, 2016, p. 31)
Em síntese, as autoras demonstram, com a análise desses e
outros dados, que há uma diferença na marcação do foco no PB e no
PE associada às características sintáticas dessas línguas no que diz
respeito à ordem. O PB apresenta mais restrições do que o PE porque
não admite ordem VS e, por isso, o foco vai recair sobre o sujeito in
situ, isto é, na posição não marcada, ou vai ser marcado por alguma
estrutura que seja compatível à ordem SVO, tal como as clivadas.

SUMÁRIO

O problema das análises sobre foco é que frequentemente se
associa foco a informação nova e contrapõem essa noção de foco
informacional (informação nova) ao foco contrastivo. Pensando na
conceituação de foco, de um lado, temos posicionamentos como
o de Chomsky (1971), que assume que o foco de uma sentença é
a informação nova e não-pressuposta. De outro lado, Rochemont
(1986), que nega a correspondência entre informação nova e informação não pressuposta, assumindo que o foco corresponde especificamente à informação nova. No entanto, o teste pergunta-res-
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posta contextualizado a seguir mostra que o foco sentencial pode
ser uma informação já dada no discurso e, consequentemente, já
compartilhada pelos interlocutores.
(16) [Contexto: A e B estão conversando sobre dois amigos da
faculdade: André e Daniel]
A: Quem não entregou o trabalho a tempo, André ou Daniel?
B: O DANIEL (não entregou o trabalho a tempo).
Pressuposição: x não entregou o trabalho a tempo.
Foco: Daniel
Em um contexto em que A e B conversam sobre dois amigos, assumimos que, logicamente, ambos compartilham essa informação. Na
pergunta, A faz uma referência direta aos dois amigos, André e Daniel, o
que não deixa dúvida de que sejam informações dadas discursivamente
e compartilhadas pelos interlocutores no contexto da conversa. Em um
contexto como esse, a resposta de B confirma que a parte não-pressuposta de uma sentença pode ser uma informação dada, como “Daniel”.
Vejamos agora o exemplo (16) a seguir, retirado de uma das
cartas aqui analisadas. Na carta, o pai dá instruções a sua filha de
como plantar batatas.
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(17) Para fazer brotar a batata: você repara que a batata tem uns
caroçinhos. [F Dalí] é que vai sair o broto. (Cruz, 2020, p. 30)
O missivista comenta que a filha vai observar “uns carocinhos”
na batata e diz que “dali” sairá o broto. Fica evidente que “dali” faz
referência a “uns carocinhos”, informação que já faz parte do discurso
prévio. Mais uma vez, uma informação dada textualmente corresponde
ao foco da sentença, marcado por uma estratégia gramatical especializada em focalização: a clivagem.
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Ainda sobre a clivagem, vejamos outra evidência de que o status informacional do constituinte não é determinante para classificá-lo
como o foco – parte não-pressuposta – da sentença. A clivada apresentada a seguir também foi tirada da nossa amostra de cartas.
(18) tu bem sabes que deixas-te o teu coração comigo e levas-te
o meu contigo. Seu coração é quem trabalha para mim, ele é quem
me da a vida, meu benzinho eu sem ele talvez já tivesse morrido de
saudade. (Cruz, 2020, p. 31)
Os elementos focalizados, aqueles que aparecem junto à cópula,
são um DP e um pronome pessoal de terceira pessoa, cujos referentes
aparecem no discurso imediatamente anterior. Isso mostra que o elemento focalizado pode sim ser uma informação já dada no discurso.
Tendo em vista essa diferença entre status informacional e foco,
optamos pela definição de Zubizarreta (1998) que, seguindo Chomsky
(1971) e Jackendoff (1972), também propõe uma definição de foco
com base na noção discursiva de pressuposição, mas não restringe
foco à informação nova. A autora, a partir de teste de pergunta/resposta, demonstra a partição da sentença em foco e pressuposição.
Em uma interrogativa-QU, o pronome interrogativo deixa uma variável
aberta a ser definida na resposta. Nesse sentido, é possível determinar
o conteúdo pressuposto e a informação não-pressuposta, como ilustrado em (19). Outra forma de detectar e confirmar o conteúdo pressuposto é aplicando o teste de família de sentenças (20).
SUMÁRIO

(19) A: O que Maria comeu?
B: Maria comeu [F maçã]Pressuposição: Maria comeu alguma coisa.
Foco: maçã
(20) a. Foi maçã que Maria comeu.
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b. Não foi maçã que Maria comeu.
c. A Maria não comeu maçã.
d. A Maria comeu maçã?
Pressuposição: A Maria comeu alguma coisa.
Em (19), vemos que os interlocutores compartilham a informação de que Maria comeu alguma coisa no momento em que a frase
é proferida no discurso; esse conteúdo é entendido como pressuposição. A resposta de B traz uma informação não pressuposta que, na
verdade, corresponde à variável aberta na pressuposição de que Maria
comeu maçã: neste sentido, maçã é o foco da sentença. Nos termos
da autora, a definição de foco e pressuposição seria:
foco é definido em termos da noção discursiva de pressuposição: isto é, foco é a parte não pressuposta da sentença. A parte
pressuposta da sentença é a que o falante e o ouvinte assumem como pressuposta (isto é, compartilhadas) no momento
da enunciação. (ZUBIZARRETA, 1998, p. 1, tradução nossa) 71

Dada a diferença entre status informacional do sujeito e informação focal da sentença, podemos levantar as perguntas que tentaremos
responder neste trabalho:
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(i) Se a ordem VS está associada ou a uma informação nova
ou a uma informação focal e tendo em vista que no PB a mudança
ocorre em direção tanto à diminuição dos índices percentuais de VS
quanto à configuração de VS (restrita a casos de construções inacusativas e de inversão locativa), como podemos ver a implementação
dessa mudança, considerando tanto o estatuto informacional do su-
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“I will assume that focus is defined in terms of the discourse notion of presupposition: that
is, the focus is the nonpresupposed part of the sentence. The presupposed part of a sentence is what the speaker and hearer assume to be the case (i.e., the shared assumptions)
at the point at which the sentence is uttered in a discourse”.
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jeito quanto a informação focal? Quais são as mudanças encaixadas
relacionadas à restrição de VS?
(ii) A mudança na posição do sujeito em direção a uma ordem
VS restrita afeta a codificação da estrutura informacional da sentença,
mais especificamente, o estatuto informacional do sujeito? Em outras
palavras, como fica a marcação de sujeitos com estatuto informacional
de informação nova em um contexto de ordem VS restrita?
(iii) Como se dá o encaixamento da mudança de VS em contextos em que o sujeito é focalizado? Em outras palavras, em um contexto
de ordem VS restrita, em que medida as clivadas substituem a ordem
VS como estratégia de focalização? É possível afirmar que a clivagem
substitui a ordem VS em todos os contextos de foco?
Com base nos resultados de pesquisas anteriores, nossos e
de outros pesquisadores, por hipótese acreditamos que a mudança
em direção à VS restrita irá reconfigurar as construções com sujeito
com estatuto informacional de informação nova e com informação focal. Testaremos essa hipótese em uma análise quantitativa baseada
em uma amostra de cartas pessoais escritas por brasileiros nascidos
entre os séculos XIX e XX. Descreveremos o corpus a seguir, e na
seção 3, apresentaremos nossa análise.
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O CORPUS DE CARTAS PESSOAIS:
POR QUE PESQUISAR PISTAS DO
PB EM CARTAS PESSOAIS?
O corpus deste trabalho é formado por cartas pessoais escritas
por brasileiros nascidos entre os séculos XIX e XX, que compõem o
acervo do Laboratório de História da Língua – Corpus HistLing, coordenado por Celia Lopes (UFRJ). Justificamos a escolha de trabalhar
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com cartas pessoais, pois esse tipo de amostra permite que recuemos
no passado e possamos observar o percurso histórico da língua, de
modo a ficar com uma amostra mais próxima da gramática do falante.
É claro que sendo um gênero textual escrito já há influência de regras
prescritivas que podem estar em jogo dependendo do grau de escolaridade / letramento do indivíduo. Entretanto, em se tratando de cartas
pessoais, em que o monitoramento da língua diminui, acreditamos ser
possível captar pistas das gramáticas dos falantes. Além disso, é por
meio da escrita, já que não temos acesso à fala desses períodos, que
somos capazes de ver o desenrolar e o desenvolvimento do PB, bem
como as mudanças linguísticas pelas quais a língua passou.
Destacamos que, para nós, seguindo o quadro teórico gerativista, uma mudança linguística não ocorre dentro de uma mesma
gramática, mas entre duas gramáticas, distintas, originárias de uma
remarcação paramétrica. Dessa forma, uma mudança linguística ocorreria de forma abrupta, uma vez que se dá com a remarcação paramétrica. A variação que ocorre num mesmo conjunto de textos pode se
dever à variação entre uma gramática e outra (GALVES; KROCH, 2016;
PINTZUK, 2003, KROCH, 2001; LIGHTFOOT, 2003). Assim, intimamente ligada a essa noção de mudança linguística, está nossa decisão de
olhar para essas cartas não pensando na data em que foram escritas,
mas sim na data em que aqueles que as escrevem, nossos missivistas,
nasceram. Isso porque, a partir dessas cartas, poderíamos verificar a
emergência da gramática dos indivíduos, perto da data da aquisição.
SUMÁRIO

A decisão metodológica de estabelecer intervalos de tempo de
25 anos pela data de nascimento dos missivistas se dá pela possibilidade de marcar diferenças geracionais.
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ANÁLISE DOS DADOS
Nossa análise de dados está organizada em três partes: na primeira, apresentamos os resultados gerais de VS e SV no corpus de
cartas; em seguida, mostramos como se dá a mudança para VS restrita considerando o estatuto informacional do sujeito (novo x velho). Por
fim, buscamos analisar como se dá a mudança dos sujeitos focalizados ao longo do tempo.
Ao analisar a posição do sujeito, se pré- ou pós-verbal, ao longo
dos sete períodos de tempo controlados, uma mudança já é visível. Podemos verificar a preferência cada vez maior pela ordem SV ao longo
do tempo. Se compararmos apenas o índice de SV para os falantes nascidos no período 1, e para os nascidos no período 7, observamos que
o índice passa de 79% a 93%, um aumento bastante significativo. Nos
nascidos no primeiro quartel do século XX, o índice de SV chega a 96%.
Gráfico 2 - Evolução de SV e VS ao longo do tempo em
cartas pessoais brasileiras por data de nascimento.

SUMÁRIO

Fonte: Machado, 2020, p. 57.
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Além desse aumento, algo que chama ainda mais nossa atenção é a diminuição dos índices de ordem VS ao longo do período analisado. Enquanto os nascidos no primeiro quartel do século XIX apresentam índice de VS mais robusto, de 21%, aqueles nascidos no último
período do século XX apresentam apenas 7% de VS, três vezes menor.
Esse resultado pode indicar, como vários outros autores propuseram,
que o PB tem uma ordem SV rígida e que VS é restrita a determinados
contextos (tais como inversão locativa e construções inacusativas).
Vejamos agora como se dá a implementação de VS considerando a diferença entre o estatuto informacional do sujeito: novo x dado.
Consideremos o Gráfico 3 a seguir, adaptado de Machado (2020), que
traz a evolução de VS ao longo do tempo considerando o estatuto
informacional do sujeito (new, evoked, inferrable).
Gráfico 3 - Evolução de VS ao longo do tempo
segundo o estatuto informacional do sujeito.
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Fonte: adaptado de Machado, 2020, p. 58.

Os resultados do Gráfico 3 mostram dois quadros: o primeiro
que acompanha o resultado geral de diminuição de VS ao longo do
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tempo; o segundo da influência do status informacional (informação
“nova”) sobre a ordem VS. Os sujeitos com estatuto informacional de
informação nova apresentam índices mais altos de VS do que os sujeitos com estatuto de evoked e inferrable; seguidos dos sujeitos com
estatuto evoked. Os sujeitos pós-verbais que carregam um estatuto informacional de inferrable apresentam os índices mais baixos e chegam
a 0% nos últimos três períodos de tempo considerados. Apresentamos
abaixo alguns exemplos retirados do corpus de sujeitos new, evoked
e inferrable, as três categorias primárias propostas por Prince (1981).
(21) Amanhã vão ficar prontas as fotos de New York e do aeroporto (C., P7) (Machado, 2020, p. 46).
(22) ella viu só o cartão que o Neuzinho deu au teu irmão Zezinho para a tua mãe ler. (M., P5) (Machado, 2020, p. 46).
(23) Diz elle q obteve alguma melhora, mas se a obteve foi de
pouca duração. (A. P., P2) (Machado, 2020, p. 46).
(24) A peça de hontem “Angelo’ de V. Hugo, foi uma verdadeira
maravilha. o theatro estava quasi cheio, muita gente conhecida. (E.C.,
P3) (Machado, 2020, p. 47)72.

SUMÁRIO

Nos exemplos em (21) e (22), os sujeitos destacados em negrito
têm como referentes entidades do tipo new. No caso do primeiro, “as
fotos de New York e do aeroporto” representa uma entidade desconhecida pelo leitor da carta, que deve ser “criada” em seu imaginário,
e, portanto, uma entidade brand new. Já “Neuzinho” representa uma
entidade conhecida por remetente e destinatário, mas ainda não presente no discurso e, por isso, uma entidade unused.

72

Optamos por um exemplo de sujeito inferrable em ordem SV por esse ser um exemplo
mais claro que aqueles em VS, que, além de mais complexos, são, como vimos, também
menos numerosos.
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Em (23), “elle” representa uma entidade já mencionada no discurso e conhecida tanto pelo escritor da carta quanto pelo leitor, como
já indica o uso do pronome pessoal, e, por isso, uma entidade textually
evoked. Por último, em (24), o sujeito destacado, “o theatro”, tem como
referente uma entidade inferrable, uma vez que é facilmente inferível
pelo contexto anterior, que trata de uma peça em exibição.
Por um lado, esses resultados são corroborados, de certo
modo, pelas análises que afirmam que sujeitos pós-verbais carregam
a informação nova. Por outro lado, podemos dizer que a diminuição
dos índices de VS de sujeito com informação nova pode ser uma mudança encaixada na mudança em direção à ordem VS restrita. Na interpretação da mudança linguística, Kroch (1989, p. 199) afirma que os
contextos relacionados a uma mesma mudança paramétrica mudam a
uma taxa constante:
Os contextos mudam simultaneamente porque eles são meras manifestações superficiais de uma única mudança subjacente na
gramática. As diferenças na frequência de uso de uma nova forma
por todos os contextos refletem fatores funcionais e estilísticos, que
são constantes ao longo do tempo e são independentes da gramática. (nossa tradução)73

SUMÁRIO

Se fatores funcionais ou estilísticos são constantes ao longo do
tempo e são independentes da gramática, poderíamos esperar que
a diminuição de VS em contextos de sujeitos com informação nova,
evoked e inferrable fosse constante também. Entretanto, o que vemos
é que a diminuição nos índices de VS ocorre, chegando a 0% para
os sujeitos com informação inferrable. Assim, podemos levantar duas
hipóteses: o desaparecimento de VS nestes contextos pode indicar
(1) o encaixamento da mudança ou (2) que o estatuto informacional
73

“Contexts change together because they are merely surface manifestations of a single
underlying change in grammar. Differences in frequency of use of a new form across
contexts reflect functional and stylistic factors, which are constant across time and independent of grammar.”
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do sujeito não é um fator funcional ou estilístico, mas um fator gramatical74. Não temos resposta ainda para essa pergunta, mas acreditamos que a hipótese do encaixamento da mudança também nesses
contextos possa ser a mais acurada.
Passemos agora para a análise da mudança na posição do
sujeito, considerando as construções de foco. Antes de passar aos
resultados, cabe uma explicação sobre o tratamento dos dados: para
a análise aqui apresentada, decidimos excluir as construções com
verbos inacusativos e de inversão locativa por diversos trabalhos evidenciarem a VS do PB é restrita, e não favorecida, a esses fatores de
natureza gramatical. Além disso, se estamos querendo saber como
se dá a marcação do estatuto informacional do sujeito (novo x dado)
e a marcação de foco (informacional x contrastivo) num contexto de
VS restrita, não podemos juntar os dados de verbos inacusativos e de
inversão locativa, sob pena de gerar resultados enviesados75.
Seguindo Cruz (2020), controlamos aqui dois fatores relacionados à estrutura informacional da sentença: a informação focal (foco
contrastivo x informacional) e o estatuto informacional do sujeito (novo
x velho). Além disso, consideramos também as construções com sujeitos clivados, além de SV e VS, para verificar como é o encaixamento da
mudança nos sujeitos focalizados. Vejamos, a seguir, alguns exemplos
dessas três construções, considerando a informação focal do sujeito e
seu estatuto informacional:
SUMÁRIO

74

Por fator gramatical estamos considerando algumas configurações sintáticas que desencadeiam VS, e não um fator de estrutura informacional. Não há diferença, por exemplo,
entre “João perguntou o que comprou a Maria” x “João perguntou o que a Maria comprou”
com relação à estrutura informacional; há uma diferença de ordem desencadeada por ser
uma interrogativa encaixada. Diferentemente, no par “A Maria comeu o bolo” x “Comeu
o bolo a Maria”, há uma diferença na estrutura informacional da sentença: a primeira
sentença é uma sentença neutra que responde à pergunta “O que aconteceu?”, ao passo
que a segunda traz uma informação focal em “a Maria”.

75

O peso que as construções inacusativas e de inversão locativa têm na ordem VS pode
ser verificado nos resultados de pesquisas que mostramos aqui e nos trabalhos citados
nas referências.
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(25) a. Passei um telegrama para você, pelo seu aniversário
amanhã. Mon é que foi passar pra mim, pois estava na escola e fez
questão de pagar o telegrama pra mim e também não quiz dizer pra
mim quanto ficou. (M. L., P4) (Cruz, 2020, p. 76)
b. Quanto a presentes aqui, as roupas, casacos, são caríssimos! Acho que no Brasil tem roupa mais bonita e barata. As calças
Levis é que tem umas cores bonitas e custam 17 dólares. É difícil achar
uma coisa tipo americano. O que tem mesmo é Levis e camisa. (M. L.,
P4) (Cruz, 2020, p. 76)
(26) Tia Baby me disse que você vai se casar em junho, e já tem
até casa alugada. Achei legal, mas não se esqueça que obrigatoriamente, o lugar de uma mulher não é na cozinha. Mas na vida, na luta.
(C. L., P4) (Cruz, 2020, p. 76)
(27) Acho que a Tininha vem passar o meu aniversário comigo. A
única desvantagem desse nosso encontro foi a separação, pois quando ficamos muito tempo sem ver alguem que é da nossa terra, temos
vontade de ficar o tempo todo juntos. Foi difícel acreditar que a gente
estava junta logo nos USA. (M. L., P4) (Cruz, 2020, p. 76)
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Em (25), os sujeitos “Mon” e “as calças Levis” estão clivados. O
primeiro, corresponde a uma informação dada (velha) com foco contrastivo, já o segundo corresponde a uma informação nova que recebe foco
contrastivo. Em (26), o sujeito pré-verbal “tia Baby” é uma informação nova
com foco informacional (não contrastivo). Por último, em (27), o sujeito
pós-verbal “a separação” é uma informação nova com foco contrastivo.
Vejamos o Gráfico 4 a seguir com a evolução da posição do
sujeito ao longo do tempo76 por tipo de foco (contrastivo e não con76

A linha do tempo também foi definida considerando a data de nascimento dos missivistas. Entretanto, por se tratar de um número reduzido de dados (estamos considerando
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trastivo) considerando SV/VS e Sujeitos clivados. Além de mostrar a
evolução do tipo de foco, mostramos a diferença entre o estatuto informacional do sujeito. Assim, “n.” corresponde a uma informação nova
e “d.” corresponde a uma informação dada.
Gráfico 4 - Posição do sujeito (SV,VS,CLIVAGEM) por
estatuto informacional ao longo do tempo.

Fonte: Cruz, 2020, p. 77.
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Podemos interpretar os resultados quantitativos sobre as estratégias de focalização do sujeito considerando dois aspectos: o
primeiro diz respeito ao tipo de focalização (contrastiva x não contrastiva), o segundo relacionado à oposição do estatuto informacional

aqui somente os sujeitos focalizados), optamos por apresentá-los em intervalos de tempo de 50 anos.
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do sujeito focalizado (novo x dado), envolvendo sujeitos pré-verbais,
pós-verbais e clivados.
Com relação à informação focal, vemos que há uma diferença
relacionada ao contraste e à exaustividade (foco contrastivo) e ao foco
informacional. Os altos índices (entre 80% e 100%) das construções de
SV se dão nos contextos em que não há contraste (foco não contrastivo). Os índices de SV diminuem significativamente ao considerarmos
os contextos de foco contrastivo. Esse índice de SV, que era superior
aos índices de VS e de sujeitos clivados nos dados dos missivistas
nascidos ao longo do século XI, cai nos dados do século XX, passando
a ser inferior. De 80% a 100% nos dados do século XIX, independentemente de ser foco informacional ou contrastivo, os índices de SV
passam a no máximo 22% nos dados de foco contrastivo no século
XX. O comportamento de SV nesses contextos acende uma luz para
a especialização das construções focalizadas: os índices de SV diminuem em contexto de construções de foco contrastivo e dão lugar às
construções clivadas. Esse resultado contradiz a proposta de Kato e
Martins (2016) que associam a ordem SV à informação de foco.
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A diferença entre foco informacional e foco contrastivo também
atinge os índices de VS ao longo do tempo. Observamos que nos dados da primeira metade do século XIX, não há uma diferença significativa nos índices de VS entre foco informacional ou contrastivo, seja com
sujeitos com estatuto informacional de informação velha ou nova. A
partir da segunda metade do século XIX, observamos uma diminuição
dos índices de VS e de SV e o aumento abruto dos índices de clivadas
nos contextos de foco contrastivo (independentemente de o sujeito
carregar informação velha ou nova).
Nossos resultados vão de encontro aos resultados de Cavalcante (2018) – que associa os sujeitos pós-verbais com estatuto informacional de informação nova a foco informacional – e aos de Ca-
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valcante, Duarte e Nicolau de Paula (2019) – que associam a perda
de VS ao foco informacional ou contrastivo – na medida em que eles
mostram claramente que a estratégia gramatical para foco contrastivo passa a ser as clivadas. Esse resultado só foi possível graças ao
refinamento na análise dos dados que separou status informacional
do sujeito da focalização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, apresentamos uma discussão sobre o encaixamento da mudança em direção à ordem VS restrita na codificação da
estrutura informacional da sentença, com base na análise quantitativa
de dados advindos de um corpus constituído de cartas pessoais escritas por brasileiros nascidos entre os séculos XIX e XX.
Nossa hipótese principal foi confirmada com a análise dos dados
estatísticos: o encaixamento da mudança também influencia na estruturação da informação da sentença. A mudança da perda de VS em diversos
contextos sintáticos, tais como sentenças interrogativas e subordinadas e
construções com verbos transitivos, leva a uma mudança na configuração
do status informacional do sujeito e nas construções de foco.
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Com relação aos sujeitos com informação nova, apesar de haver
uma queda nos índices gerais de VS ao longo do tempo, as construções
com sujeito com status informacional de informação nova apresentam os
maiores índices de VS, em comparação aos sujeitos evoked e inferrable.
Já para as construções de focalização, os dados mostram que
não ocorre influência do estatuto informacional do sujeito (novo ou
dado) para os sujeitos focalizados, mas sim há uma especialização
das construções de foco: as clivadas são preferidas para os sujeitos
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com foco contrastivo. Esses resultados mostram que as construções
clivadas não substituem a construção de VS em contexto de sujeitos
que codificam foco informacional. Em outras palavras, contrariamente ao que tem sido mostrado por diversos trabalhos, as clivadas não
substituem o sujeito pós-verbal de forma categórica.
Como pudemos ver com os resultados de trabalhos anteriores,
sempre há uma pergunta a ser respondida sobre a ordem VS no PB.
Acreditamos que este trabalho ganha sua importância no grupo dos
trabalhos diacrônicos sobre o PB porque lança uma nova luz aos fatores que caracterizam a mudança da sintaxe da ordem no PB. E ainda
nos deixa com a pergunta que subjaz aos estudos sobre a ordem:
se ocorre uma mudança paramétrica, a que parâmetros estamos nos
referindo? Quais são as propriedades da gramática envolvidas numa
certa “manutenção” da ordem VS (além dos contextos de verbos inacusativos e de inversão locativa) para garantir a interpretação do status
informacional do sujeito como informação nova?
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Conheci Maria Eugênia no final de 2003, numa entrevista, quando ela estava em busca de um bolsista de IC. Após nossa conversa, começamos a
trabalhar. Foram 10 anos juntos – desde a IC até
o Doutorado. Dessa relação, além dos aprendizados teóricos, colhi outras trocas importantes. Ouvi
dela, por exemplo, algo que tento colocar em prática até hoje, em particular nos momentos de maior
ansiedade: “Fernando, não queira jamais abraçar o
mundo com braços e pernas. Não dá!”. Sou grato
pelas horas de dedicação, pela paciência e, principalmente, pelo carinho. A convivência permitiu que
eu enxergasse algo além da famosa Duarte; conheci um pouco a Eugênia.
Fernando Pimentel
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RESUMO:
A partir de pressupostos teóricos do modelo de estudo da mudança proposto
por Weinreich; Labov; Herzog (2006 [1968]) e da Teoria de Princípios e Parâmetros (CHOMSKY, 1981), este trabalho investiga as estratégias de alçamento
com o verbo parecer no Português Brasileiro (PB) e no Português Europeu
(PE). A análise, com base em peças teatrais brasileiras e portuguesas escritas
nos séculos XIX e XX, revela que PB tende a preencher Spec de IP por meio do
alçamento do DP sujeito da encaixada, ao passo que, no PE, ainda há muitas
ocorrências de construção com expletivo nulo em sentenças com esse verbo.
PALAVRAS-CHAVE: Verbo de alçamento; Análise comparativa; Mudança
paramétrica.
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ABSTRACT:
Through the association of assumptions of the variationist approach to language
change proposed by Weinreich; Labov; Herzog (2006 [1968]) and the Principle
and Parameters framework (CHOMSKY, 1981), the present study investigates the
raising structures with the verb parecer (to seem) in Brazilian Portuguese (BP)
and European Portuguese (EP). The analysis, based on Brazilian and Portuguese plays written along the 19th and 20th centuries, reveals that BP prefers the
phonetic representation of a lexical item in Spec of IP, meanwhile, in EP, the null
non-referential pronominal subject is widely used in sentences with this verb.
KEYWORDS: Raising verb; Comparative analysis; Parametric change.
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PONTO DE PARTIDA: AS CONSTRUÇÕES
DE ALÇAMENTO COM PARECER
Pesquisas comparativas entre o Português Brasileiro (PB) e o
Português Europeu (PE) sobre a representação do sujeito pronominal
revelam comportamento sintático distinto entre eles. Ao contrário do
PE, que se comporta como uma língua [+sujeito nulo], o PB apresenta indícios de que estaria passando por um processo de mudança
na marcação do Parâmetro do Sujeito Nulo (PSN) (Chomsky 1981),
tornando-se, pois, uma língua [-sujeito nulo] (cf. DUARTE, 1993, 1995;
BARBOSA; DUARTE; KATO, 2005). Diante desse quadro, é esperada
uma mudança na representação do sujeito nas orações impessoais do
PB, entre elas no contexto dos verbos de alçamento que selecionam
um complemento oracional, evidenciando um dos efeitos colaterais da
remarcação do PSN (cf. WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]).
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Os verbos de alçamento constituem um grupo de inacusativos
que selecionam como argumento interno um complemento oracional
e que apresentam à sua esquerda um expletivo nulo (øexpl), possibilitando o alçamento do sujeito da oração encaixada para essa posição
(Spec de IP77), usualmente apontada como a posição do sujeito (cf.
HAEGEMAN, 1994; MIOTO; LOPES E SILVA, 2005). Nos últimos anos,
diferentes trabalhos foram realizados sobre esse grupo de verbos, entre eles os estudos diacrônicos de Henriques (2008, 2012, 2013), que
analisaram o comportamento sintático de acabar, bastar, convir, custar,
demorar, faltar, levar e parecer78.

77

Em inglês, Spec de IP corresponde à abreviatura de “especificador do sintagma flexional”.

78

Outros trabalhos investigaram apenas um desses verbos de alçamento. Rodero (2010),
por exemplo, analisou as características sintático-semânticas das sentenças com acabar.
Rodrigues (2018), por sua vez, fez uma análise do comportamento de parecer em peças
teatrais portuguesas oitocentistas.
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A observação atenta do comportamento desses oito verbos de
alçamento revela que parecer constitui um grupo à parte, uma vez que
possibilita a ocorrência de até cinco estruturas, como atestam diversos
estudos sobre o PB, entre eles Duarte; Martins; Nunes (2002); Duarte
(2004, 2007); Martins; Nunes (2005, 2008); Henriques; Duarte (2006)
e Henriques (2012, 2013)79. Abaixo, em (1)-(5), encontramos exemplos
que ilustram cada uma das possibilidades estruturais com parecer.
Inicialmente, em (1), vemos uma construção sem alçamento,
na qual a posição à esquerda de parecer aparece vazia, disponível
para o movimento do sujeito do verbo da encaixada.
(1) [IP [øexpl] Parece [CP que [IP os brasileiros votam mal]]].
Na sequência, no exemplo (2), observamos o alçamento padrão, em que a ocorrência do verbo na forma infinitiva exige o movimento do DP80 “os brasileiros” para a posição de especificador de
parecer, onde ele recebe Caso nominativo da flexão81. No PB contemporâneo, na modalidade oral, a construção de alçamento padrão está
em extinção, ficando restrita à fala de indivíduos mais velhos e a encaixadas com os verbos ser e estar (cf., entre outros, HENRIQUES, 2005;
HENRIQUES; DUARTE, 2006).
(2) [IP Os brasileirosi parecem [InfP ti votar mal]].
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A estrutura que aparece abaixo, o deslocamento, mostra o DP
“os brasileiros” deslocado à esquerda, numa posição periférica da
sentença (TopP), o que fica evidente pela ausência de concordância
com parecer. Dessa forma, a posição de Spec de IP da oração matriz apresenta um expletivo nulo – com isso, o verbo de alçamento se
79

Os demais verbos, em sua quase totalidade, possibilitam a ocorrência de apenas algumas dessas estratégias de alçamento.

80

A sigla DP (determiner phrase) corresponde à abreviatura de “sintagma determinante”.

81

No caso de o verbo da encaixada ser um verbo impessoal (incluem-se, nesta categoria,
os verbos climáticos), naturalmente a possibilidade de alçamento não existe.
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mantém na 3ª pessoa do singular – e o da subordinada, flexionado,
atribui Caso ao seu sujeito alçado, coindexado com o DP em evidente posição de tópico. Essa construção, conforme apontam diversos
trabalhos, não é recorrente nem na fala nem na escrita do PB82 (cf.
DUARTE, 2004, 2007; HENRIQUES, 2005).
(3) [TopP Os brasileirosi [IP [øexpl] parece [CP que [IP ti votam mal]]]].
Observamos, em (4), simultaneamente, o alçamento do sujeito
da subordinada para a posição de especificador de IP do verbo de alçamento e a flexão dos dois verbos, o da oração matriz e o da oração
encaixada. Em (4a), a posição de origem ficou vazia. No exemplo (4b),
entretanto, o sujeito da encaixada alçado para a posição à esquerda
de parecer é retomado por um pronome cópia. Como o objetivo deste
trabalho não é estabelecer uma discussão teórica sobre essas duas
construções, ambas são analisadas, aqui, como instâncias de alçamento de tópico83.
(4) a. [IP Os brasileirosi parecem [CP que [TopP ti [IP Øi votam mal]]]].
b. [IP Os brasileirosi parecem [CP que [TopP ti [IP elesi votam mal]]]].
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Conforme veremos mais adiante, a análise dos dados revelou a
ocorrência de uma construção de alçamento singular, em que o sujeito
da encaixada é alçado, mas aparece sob a forma de clítico dativo, cliticizando-se a parecer. Trata-se do alçamento clítico. Atentemos para
o exemplo em (5), retirado da amostra de peças brasileiras:
(5) Que voz! [IP [øexpl] Pareceu-mei [InfP ti ouvir o sino grande de
São Francisco de Paula dando horas]].
82

Contudo, destacamos que a maioria dos DPs ocorre no singular, o que torna essa estrutura ambígua entre o deslocamento e a que será tratada em seguida, no exemplo (4).

83

Ao longo dos anos, a análise das estruturas em (4) vem sendo refinada em diversos
trabalhos teóricos, entre eles Ferreira (2000); Martins; Nunes (2005, 2007, 2008).
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PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
Este trabalho parte da associação do modelo de estudo da
mudança proposto por Weinreich; Labov; Herzog (2006 [1968]) com
pressupostos da Sintaxe Gerativa, mais especificamente da proposta
da Teoria de Princípios e Parâmetros, dentro do modelo de Regência
e Ligação, formalizada em Chomsky (1981), mas sem descartar o tratamento que tal teoria tem recebido dentro da perspectiva minimalista
(cf. ROBERTS; HOLMBERG, 2010).
Segundo a Teoria de Princípios e Parâmetros, se uma língua for
positivamente marcada em relação ao parâmetro, ela apresenta o traço [+sujeito nulo], como o italiano e o espanhol. Em contrapartida, se
o valor fixado é negativo, trata-se de uma língua [-sujeito nulo], como o
inglês e o francês. Portanto, nesses moldes, parte-se do pressuposto
de que todas as línguas naturais se comportam prototipicamente como
línguas de sujeito nulo ou línguas de sujeito preenchido; não há, dessa
forma, classificação intermediária.
No entanto, encontramos línguas como o Português Brasileiro,
que ainda exibe contextos estruturais de línguas [+sujeito nulo]84, e o
Português Europeu, que apresenta alguns traços pertinentes a uma língua [-sujeito nulo]85. Assim, em função de suas peculiaridades sintáti84

Embora os estudos sobre a representação do sujeito pronominal do PB revelem a crescente preferência pela forma preenchida, o sujeito nulo referencial ainda convive com a
forma plena, e os expletivos nulos convivem com elementos (argumentais e não argumentais) alçados ou inseridos em Spec de IP (cf. DUARTE, 1993, 1995; HENRIQUES,
2013; entre muitos outros).

85

Um desses traços, segundo Carrilho (2009), é a ocorrência do expletivo ‘ele’ em variedades não-padrão, como se verifica em um dos dados apresentados pela autora, em (ia),
e em um de nossa amostra, em (ib):
(i) a. Ah, se chover era melhor, mas ele não chove amanhã. (p. 14)
b. Silena: E para que haveria eu de gastar palavras, se vós mesmas, muito espontaneamente, acabaríeis por enumerar e descrever todas essas peripécias e maravilhas, no
intuito apenas de me causar inveja?
Obsidiana: Ah, ele é isso? Pois da minha boca, pelo menos, não ouvirá palavra de referência ao suntuoso baile que nos foi oferecido por Sua Alteza Real! (peça teatral de 1990)

SUMÁRIO
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cas, a proposta de comportamento prototípico em relação ao Parâmetro do Sujeito Nulo parece não dar conta da realidade do PB e do PE.
Atentos ao comportamento “ambíguo” das línguas naturais, Roberts e Holmberg (2010) defendem a existência de uma escala intermediária entre os grupos de línguas que exibem o comportamento prototipicamente [+sujeito nulo] ou [-sujeito nulo] e propõem a identificação de
quatro tipos de língua de sujeito nulo. Dessa forma, os autores procuram
contemplar, por exemplo, as especificidades do Português Brasileiro e do
Português Europeu. Vejamos as características de tais grupos a seguir:
(a) Línguas de sujeito nulo consistente (Consistent null-subject languages): Neste grupo, encontramos o italiano, o grego, o turco
e o Português Europeu. A omissão do sujeito referencial em qualquer
combinação pessoa-número, em qualquer tempo, é possível devido
ao sistema flexional verbal rico;
(b) Línguas de sujeito nulo expletivo (Expletive null subjects):
Nas línguas inseridas neste grupo, apenas o expletivo pode ser nulo
– o sujeito referencial deve vir, portanto, expresso. Os autores apresentam o alemão como uma língua que exibe tal característica;
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(c) Discourse pro-drop / Radical pro-drop: Trata-se de línguas
de sujeito nulo licenciado e identificado por um tópico discursivo. O
chinês e o japonês, principais representantes do grupo, não exibem
marcas de concordância no verbo;
(d) Línguas de sujeito nulo parcial (Partial null-subject languages”)86: O russo e o Português Brasileiro aparecem inseridos nes86

Os autores afirmam que distinguir uma língua de sujeito nulo consistente de uma de
sujeito nulo parcial requer a análise da sintaxe das construções impessoais, como o
contexto dos verbos de alçamento que selecionam um complemento oracional, objeto
de investigação deste trabalho.
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te grupo. Segundo a proposta, é possível omitir o sujeito de 1ª e 2ª
pessoas; o sujeito de 3ª pessoa, especialmente a do singular, só não
precisa ser preenchido se o antecedente for acessível87.

REFINANDO OS OBJETIVOS
E AS HIPÓTESES DE TRABALHO
O presente trabalho, em linhas gerais, tem por objetivo fazer
uma análise comparativa do comportamento estrutural do verbo de
alçamento parecer em peças portuguesas e brasileiras, investigando
de modo especial a posição do sujeito expletivo. Para isso, partimos
das seguintes hipóteses de trabalho:
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•

O PB e o PE apresentam comportamentos distintos no que se
refere à posição do sujeito, tendendo o primeiro a exibir maior
tendência ao alçamento de constituintes, particularmente ao alçamento de tópico;

•

O alçamento padrão com parecer tende a se tornar mais raro no
Português Brasileiro ao longo do tempo. Esse comportamento
é consequência da mudança na representação dos sujeitos referenciais no PB (cf. DUARTE, 1993), o que não ocorreu no PE;

•

O alçamento com clítico dativo deve aparecer tanto em PB
quanto em PE, mas, em função do rico sistema de clíticos do
segundo, tal estrutura deve ocorrer em todas as sincronias. Por
outro lado, no primeiro, a sua ocorrência deve ficar limitada aos

87

Em suas análises do PB, Duarte (1993, 1995, 2012) mostra que, de fato, o contexto de 3ª
pessoa se apresenta como o mais resistente à forma plena, especialmente se o traço do
antecedente é [-h] e [-esp].
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períodos em que o uso dos clíticos se mostra mais produtivo,
extinguindo-se nas sincronias mais recentes.

METODOLOGIA DA ANÁLISE
Para investigar o contexto não referencial do verbo de alçamento
parecer no Português Brasileiro e no Português Europeu, é feito estudo
em tempo real de longa duração, utilizando uma amostra que engloba
sete diferentes sincronias dos séculos XIX e XX88. A amostra do PB
tem como ponto de partida as peças teatrais utilizadas no estudo diacrônico de Duarte (1993) sobre a representação da posição do sujeito
pronominal referencial89.
A amostra brasileira é composta por peças teatrais escritas no
Rio de Janeiro por diferentes autores entre 1833 e 1992. Em relação
ao Português Europeu, também utilizamos peças escritas por distintos
autores em sete sincronias. Ainda que não possamos tomar os resultados como absolutos, por se tratar de textos escritos que procuram
reproduzir a fala de um determinado período de tempo, é possível tomá-los como tendências de uso de uma determinada época, devido
ao seu caráter popular.
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Nos Quadros 1 e 2, a seguir, são apresentadas as peças que
compõem, respectivamente, as amostras brasileira e portuguesa. Por
motivações metodológicas, procuramos, ao máximo, equilibrar o número de peças em casa sincronia.

88

Para a análise dos dados, utilizamos o programa VARBRUL.

89

Ressaltamos que, devido à dificuldade na obtenção de dados, foi necessário acrescentar
outras peças à amostra originalmente utilizada pela autora, buscando manter os sete
períodos de tempo.
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Quadro 1 - Peças teatrais brasileiras em sete períodos.

SUMÁRIO

Ano

Peça / Autor

Período I
(1833-1862)

Martins Pena: O juiz de paz na roça (1833); Os irmãos das almas (1844);
O Judas em sábado de Aleluia (1844); O noviço (1845); Os dois ou o inglês
maquinista (1845); Quem casa quer casa (1845).
Joaquim Manuel de Macedo: Luxo & vaidade (1860).
França Júnior: Tipos da atualidade (1862).

Período II
(1870-1889)

França Júnior: Direito por linhas tortas (1870);O defeito de família (1870);
Como se fazia um deputado (1882); Caiu o ministério (1883); As doutoras (1889).

Período III
(1918-1922)

Gastão Tojeiro: O simpático Jeremias (1918); A inquilina de Botafogo
(1920); Onde canta o sabiá (1920).
Armando Gonzaga: A flor dos maridos (1922).

Período IV
(1933-1938)

Armando Gonzaga: O troféu (1933); O hóspede do quarto nº. 2 (1937).
Humberto Cunha: A vida tem três andares (1938

Período V
(1949-1963)

Silveira Sampaio: A garçonnière do meu marido (1949).
Antônio Callado: Pedro Mico (1954).
Millôr Fernandes: Do tamanho de um defunto (1955); A gaivota (1955);
Bonito como um deus (1955); Um elefante no caos (1955); Uma mulher em
três atos (1955); Flávia, cabeça, tronco e membros (1963).
Lauro César Muniz: O santo milagroso (1963).

Período VI
(1974-1986)

Oduvaldo Viana: Rasga coração (1974).
Carlos Novaes: A mulher integral (1975); Confidências de um espermatozoide careca (1986).
João das Neves: O último carro ou as 14 estações (1976).
Millôr Fernandes: Os órfãos de Jânio (1979).

Período VII
(1988-1992)

Miguel Falabella: Sereias da Zona sul (1988); A Partilha (1990); Como
encher um biquíni selvagem (1992); No coração do Brasil (1992).
Fonte: HENRIQUES, 2013.
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Quadro 2 - Peças teatrais portuguesas em sete períodos.
Ano

Peça / Autor

Paulo Midosi: Uma cena de nossos dias (1843).
Antônio Pedro Lopes de Mendonça: Casar ou meter freira (1848).
João de Andrade Corvo: Nem tudo o que é luz é ouro (1849).
Luís Augusto Palmeirim: A domadora de feras (1857).
Período I
(1843-1869) Júlio Dinis: Similia Similibus (1858).
Eduardo Garrido: Inter duo litigantes (1863).
Luís de Araújo: J.R. (1865).
Matos Moreira: Guerra aos Nunes (1869).
Salvador Marques: À hora do comboio (1870).
Teixeira de Vasconcelos: A liberdade eleitoral (1870); O dente da baronesa
(1871).
Período II César de Lacerda: Clero, nobreza e povo (1871).
(1870-1896) Pinheira Chagas: Quem desdenha... (1874).
Carlos de Moura Brasil: Paris em Lisboa (1879).
Gervásio Lobato: O festim de Baltasar (1894).
D. João da Câmara: A toutinegra real (1895); O ganha-perde (1896).
Almada Negreiros: Antes de começar (1919).
Período III Abreu e Sousa: Penélope (1919).
(1919-1925) Raul Brandão: O doido e a morte (1923).
Vasco Mendonça Alves: Viva da costa! (1925).
Período IV Alice Ogando: A prima Tança (1934).
(1934-1945) Carlos Selvagem: Balada de outono (1945).
Luís de Sttau Monteiro: Alguém terá de morrer (1954); Felizmente há luar
Período V (1961).
(1954-1962) Luiz Francisco Rebello: É urgente o amor (1957); A visita de sua excelência
(1962).
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Manuel Frederico Pressler: A menina feia (1970).
Período VI
Norberto Ávila: Viagem a Damasco (1980); Florânia ou a perfeita felicidade
(1970-1985)
(1983); Dom João no jardim das delícias (1985).
Norberto Ávila: O marido ausente (1988); A donzela das cinzas (1990); Uma
Período VII
nuvem sobre a cama (1990).
(1988-1996)
Luísa Costa Gomes: A vingança de Antero (1995); Um filho (1996).
Fonte: HENRIQUES, 2013.
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Como veremos a seguir, a leitura dos resultados relativos às
construções de alçamento com parecer revela diferenças quantitativas
e qualitativas substanciais entre PB e PE, particularmente no que diz
respeito à ocorrência de alçamento de tópico, de deslocamento e de
alçamento clítico.

ANÁLISE DOS DADOS DO PB
Encontramos, na tabela abaixo, a distribuição dos 149 dados
levantados com parecer ao longo de sete sincronias consideradas na
nossa análise do Português Brasileiro, com base no tipo de estrutura
de alçamento. É notável, especialmente no Período III, a diferença no
número de ocorrências, apesar dos esforços na busca pelo equilíbrio
no quantitativo de dados.
Tabela 1 - Construções com parecer no PB ao longo do tempo.

SUMÁRIO

I

II

III

IV

V

VI

VII

Sem alçamento

12
(66%)

25
(86%)

27
(56%)

6
13
7
9
(46%) (81%) (78%) (56%)

99

Alçamento
padrão

3
(17%)

4
(14%)

12
(25%)

3
(24%)

-

1
(11%)

-

23

Alçamento
clítico

3
(17%)

-

2
(4%)

-

-

-

-

5

Deslocamento

-

-

-

2
(15%)

1
(6%)

-

-

3

Alçamento
de tópico

-

-

7
(15%)

Total (100%)

18

29

48

2
2
1
7
(15%) (13%) (11%) (44%)
13

16

9

16

Total

19
149

Fonte: HENRIQUES, 2013.
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Conforme podemos observar, não foram encontrados dados
ilustrativos de todas as estruturas nas sete sincronias analisadas. Ademais, do ponto de vista quantitativo, vemos que há poucas ocorrências
de sentenças com o verbo de alçamento parecer em alguns períodos,
em particular no Período VI. O Gráfico 1 permite visualizar melhor a
evolução das construções ao longo dos séculos XIX e XX:
Gráfico 1 - Construções com parecer no PB ao longo do tempo.

Fonte: HENRIQUES, 2013.
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A leitura da tabela e do gráfico indica que a construção sem
alçamento é a preferencial em todas as sincronias, inclusive nos Períodos V, VI e VII, nos quais o preenchimento da posição do sujeito pronominal referencial já era a forma mais recorrente (cf. DUARTE, 1993).
Seu menor percentual é de 46%, no Período IV, quando o alçamento
padrão e o sujeito deslocado concorrem com ela. No Período VII, verificamos a forte concorrência entre a estrutura sem alçamento (56%) e
o alçamento de tópico (44%), que começa a surgir no PB já nas peças
do Período III, a primeira sincronia do século XX.
O alçamento padrão, presente em quase todos os períodos, não
exibe índices elevados, atingindo o seu maior percentual no Período III,
com 25%. A ocorrência de apenas 3 dados de deslocamento – todos
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restritos a duas sincronias – sugere que se trata de uma construção
rara no PB, assim como o alçamento clítico com parecer, com apenas
5 dados concentrados na primeira metade do século XIX e na primeira
sincronia do século XX90.
Nas sentenças em (6), encontramos ocorrências da estrutura
sem alçamento com parecer no PB. A amostra revela que o sujeito da
encaixada pode vir nulo ou expresso.
(6) a. Eui nunca imaginei que o povo brasileiro gostasse tanto
assim de clássicos! E eles são calorosos! Nossa, [ø]i tô sentindo uma
coisa tão estranha! [IP [øexpl] Parece [CP que [ø]i conheço essa gente]].
[IP [øexpl] Parece até [IP que eui sou íntima deles]]. (PB, Miguel Falabella,
1992, Período VII)
b. Eu nunca arranjei noivos para ninguém. Não sou agência
de casamentos. E quanto a Corinai, [IP [øexpl] Parece [CP que elai
ainda não pensa nisso]]. (PB, Armando Gonzaga, 1933, Período IV)
Em (7), apresentamos alguns exemplos de alçamento padrão,
construção em que o DP sujeito da encaixada deixa um vestígio em
sua posição de base e recebe Caso nominativo da flexão de parecer,
na oração matriz.
(7) a. [Este inglês]i possui uma fortuna de mais de quinhentos
contos, [IP [ø]i Parece [InfP ti gostar de Beatriz]]... (PB, França Júnior,
1883, Período II).
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b. Eu é que sei o quanto me custa dar conta de tudo. [IP [O senhor seu pai]i parece [InfP não ti reconhecer]]. (PB, Gastão Tojeiro, 1920,
Período III).

90

A ocorrência de poucos dados, especificamente nas sincronias indicadas, não surpreende, uma vez que o quadro de clíticos vem se reduzindo no PB (cf. BERLINCK, 1996).
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Em (8), observamos ocorrências de alçamento clítico. Neste caso,
o sujeito da encaixada é alçado, mas aparece cliticizado a parecer.
(8) a. Que voz! [IP [øexpl] Pareceu-mei [InfP ti ouvir o sino grande
de São Francisco de Paula dando horas]]. (PB, Joaquim Manuel de
Macedo, 1860, Período I)
b. Quem sabe? O que apenas sei é que ao vê-la pela primeira
vez [IP [øexpl] pareceu-mei [InfP ti ver vivificada a adorável figurinha criada
na minha imaginação]]. (PB, Gastão Tojeiro, 1918, Período III)
A seguir, em (9), encontramos dois dados de deslocamento. Em
ambas as ocorrências, o DP sujeito da encaixada é movido para (TopP),
o que fica evidente pela ausência de marcas de flexão em parecer.
(9) a. [TopP Eui [IP [øexpl] parece [CP que [IP ti já falei com muita clareza]]]]. (PB, Armando Gonzaga, 1933, Período IV).
b. [TopP [Até as coisas inanimadas]i [IP [øexpl] parece [CP que [IP ti
têm medo de violência]]]]. Tudo obedece ao medo. Mundo podre! (PB,
Millôr Fernandes, 1955, Período V).
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Por fim, em (10), são apresentadas ocorrências de alçamento
de tópico. A princípio, os exemplos em (10a, b), com os DPs “você”
e “Margareth”, respectivamente, poderiam ser considerados casos
de deslocamento, já que o verbo parecer aparece com a desinência
zero. Entretanto, a partir da sentença em (10c), que exibe o DP lexical
“vocês” no plural com a respectiva marca de concordância em parecer, e com base nos dados de língua oral91, em que a concordância
com o DP alçado pode ocorrer em todas as pessoas gramaticais, encontramos evidências para considerar tais casos entre as instâncias
de alçamento de tópico.

91

Cf. os dados apresentados em Henriques (2005) e em Henriques e Duarte (2006).
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(10) a. [IP Vocêi parece [CP que [TopP ti [IP [ø]i não tem confiança em
mim]]]]. (PB, Silveira Sampaio, 1949, Período IV).
b. [IP Margarethi parece [CP que [TopP ti [IP [ø]i tem bicho carpinteiro]]]]! (PB, Miguel Falabella, 1992, Período VII)
c. [IP Vocêsi parecem [CP que [TopP ti [IP [øi] não pensam na
vida]]]]. (PB, Miguel Falabella, 1992, Período VII)

ANÁLISE DOS DADOS DO PE
A distribuição dos 175 dados com parecer, ao longo do tempo,
segundo a estrutura, encontra-se na tabela abaixo:
Tabela - 2 Construções com parecer ao longo do tempo no PE.

Sem alçamento
Alçamento
padrão
Alçamento clítico
Deslocamento

SUMÁRIO

Alçamento
de tópico
Total (100%)

I

II

III

IV

V

12
(71%)
1
(6%)

54
(84%)
8
(13%)

7
(100)

3
(75%)
1
(25%)

12
(63%)
5
(27%)

7
7
(63%) (73%)
7
6
(26%) (16%)

1
(5%)
1
(5%)

1
(4%)
2
(7%)

1
(3%)
3
(8%)

-

VI

VII

Total
132
28

1
(6%)
3
(17%)

-

-

-

2
(3%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

17

64

7

4

19

27

37

175

4
11

Fonte: HENRIQUES, 2013.

Primeiramente, a leitura da tabela revela a ausência de dados
de alçamento de tópico no PE, o que já era esperado. Além disso,
não encontramos ocorrências de alçamento padrão, alçamento clítico
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e deslocamento em todos os períodos de tempo analisados. Por fim,
mais uma vez, do ponto de vista quantitativo, notamos a baixa ocorrência de sentenças com o verbo de alçamento parecer em algumas
sincronias, notadamente nos Períodos III e IV. A seguir, o Gráfico 2 distribui os dados da tabela acima, permitindo visualizar a frequência das
estruturas ao longo do tempo.
Gráfico 2 - Estruturas com parecer em sete sincronias do PE.

Fonte: HENRIQUES, 2013.
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A construção sem alçamento apresenta elevados índices de
ocorrência em todas as sincronias. O resultado é esperado, se levamos em consideração o fato de que PE é uma língua que apresenta
o traço [+sujeito nulo], diferentemente do que se verifica no PB (cf.
BARBOSA; DUARTE; KATO, 2005). Igualmente, a ausência de alçamento de tópico, um subproduto da mudança paramétrica em curso
no Português Brasileiro, é justificável.
No entanto, em relação ao alçamento de tópico, é preciso assinalar que foram encontrados alguns dados de interpretação ambígua
entre ele e o deslocamento. Como o DP sujeito alçado aparece na 3ª
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pessoa do singular nesses dados, não se pode afirmar que o constituinte movido se encontra em Spec de IP. Na ausência de qualquer caso de
um pronome de primeira pessoa ou de DP lexical no plural em relação
de concordância com parecer e levando em conta o fato de que houve
claras evidências de deslocamento, decidimos tratar esses casos como
instâncias de deslocamento. Tal construção ocorre nas duas primeiras
sincronias e nas três últimas, chegando a 17% no Período I.
A tabela e o gráfico também revelam que o alçamento padrão
se mostra ligeiramente mais consistente no sistema lusitano do que no
Português Brasileiro, chegando a 16% na última sincronia. Além disso,
o alçamento clítico, apesar da sua baixa frequência, está presente em
quatro períodos de tempo – incluindo os mais recentes –, distanciando-se do observado no PB.
As sentenças em (11) são dados do PE ilustrativos da construção sem alçamento:
(11) a. [IP [øexpl] Parece-me [CP que o Sr. Conde já saiu]]... (PE,
João de Andrade Corvo, 1849, Período I)
b. [IP [øexpl] Parece [CP que [ø]i tenho cinquenta martelos a fazerem bigorna da minha cabeça]]!!! (PE, Luís de Araújo, 1865, Período I)
Os dados abaixo representam as ocorrências de alçamento padrão encontradas na amostra de peças portuguesas:
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(12) a. Sabes, por vezes, [IP eui mesmo pareço [InfP ti estar enamorado de mim]]. (PE, Norberto Ávila, 1985, Período VI)
b. Passam-se dias que eu não te vejo, diasi [IP quei parecem
[InfP ti não ter fim]], e depois, quando estamos outra vez juntos, é só por
um momento. (PE, Luiz Francisco Rebello, 1957, Período V)
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O alçamento clítico e o deslocamento no Português Europeu estão ilustrados, respectivamente, em (13) e (14). É importante destacar
que, em (14a), temos um prototípico dado de deslocamento, no qual
encontramos uma vírgula separando o elemento movido para TopP do
restante da oração.
(13) a. Ora esperem! [IP Ainda agora [øexpl] pareceu-mei [infP ti ouvir acolá a sua voz]]… Perguntei a Tomás e o velhaco respondeu-me.
(PE, Luís de Araújo, 1865, Período I)
b. [IP [øexpl] Pareceu-mei [InfP ti ouvir-lhe dizer]], quando saiu,
que ia a um chá-canasta em casa das Pimentéis. (PE, Luiz Francisco
Rebello, 1954, Período V)
(14) a. Nunca fiando! [IP Isso de sogras, [øexpl] parece [CP que [IP ti
é o diabo]]]! (PE, Manuel Frederico Pressler, 1970, Período VI)
b. Há coisas que são importantes e coisas que não são
importantes e ponto final. E [TopP tui [IP [øexpl] parece (é) [CP que ti não
consegues distinguir]]]. (PE, Luísa Costa Gomes, 1996, Período VII)

O QUE OS DADOS DE PB E PE REVELAM?
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A análise dos resultados relativos à ocorrência das construções
de alçamento com parecer revela que, embora o Português Brasileiro e
o Português Europeu apresentem algumas semelhanças, há pontos de
distanciamento entre as duas línguas. Essas semelhanças e diferenças
são apontadas, resumidamente, a seguir:
(a) Nas duas línguas, a estrutura sem alçamento é a mais recorrente em todas as sincronias, e o alçamento padrão apresenta
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índices bem mais modestos, chegando a desaparecer no último período de tempo do PB;
(b) O alçamento de tópico, um das evidências dos “encaixamentos” da mudança paramétrica em curso no PB, surge na primeira
sincronia do século XX (Período III), enquanto não foram observadas
evidências de sua ocorrência no PE;
(c) Devido a sentenças ambíguas entre o deslocamento e o alçamento de tópico – consideradas como instâncias de deslocamento
–, o Português Europeu apresenta maiores índices dessa construção;
(d) O alçamento clítico se revela produtivo no PE, uma evidência da riqueza do seu quadro de clíticos dativos, diferentemente do
que ocorre no Português Brasileiro, em que ambos os tipos de clíticos – argumentais e não argumentais – estão ausentes na segunda
metade do século XX.
Henriques (2013) aprofunda os pontos levantados neste trabalho, limitados aqui por uma questão de espaço. O autor relaciona a
ocorrência das estruturas de alçamento com parecer a grupos de fatores que levam em consideração nas duas línguas, por exemplo, a
(im)produtividade do sistema de clíticos e a representação (se nulo
ou pleno) da posição do sujeito pronominal na oração encaixada92. A
SUMÁRIO

despeito do recorte realizado nesta análise, é possível afirmar que os
resultados apresentados no presente artigo caminham em direção à
proposta de Roberts e Holmberg (2010), pois oferecem subsídios para
inserir o Português Brasileiro no rol de línguas de sujeito nulo parcial e
o Português Europeu no grupo de línguas de sujeito nulo consistente.

92

Além de parecer, seu trabalho investiga as construções de alçamento com acabar, bastar,
convir, custar, demorar, faltar e levar.
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PARA EUGÊNIA
Não me lembro exatamente em que contexto conheci Maria Eugênia, mas nossos contatos começaram quando ingressei como professora da
Faculdade de Letras da UFRJ em 1995. Nossos
encontros normalmente se davam nas reuniões do
Setor de Língua Portuguesa e do Departamento de
Letras Vernáculas e, por vezes, na sala F-329, a sala
do Projeto NURC, do qual participava à época.
A aproximação se intensificou mais após fazer um
curso com ela no Doutorado. A monografia de final
desse curso O uso das conjunções subordinativas
na língua escrita padrão transformou-se em projeto
individual de pesquisa e esse trabalho foi apresentado no VIII Congresso da ASSEL-RIO e, posteriormente, publicado nos Anais do evento, em 1999.
Essa produtiva experiência determinou sua escolha
como coorientadora de minha tese de doutorado,
defendida em 2001.
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De 2000 a 2005 integramos como colaboradoras
a equipe do Projeto VARPORT e, por conta disso,
viajamos juntas para participar de uma missão de
trabalho na Faculdade de Letras de Lisboa. Foi
uma oportunidade única e que nos rendeu muitas
conversas, muitas risadas, muito trabalho e muito
vinho. Inesquecível a viagem, e o jantar na casa de
Fernanda Bacelar, nem se fala...
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Nesses anos todos, além de ser minha vizinha de
porta de salinha de atendimento na Letras, geralmente me dá carona para voltar do Fundão para casa e aí
temos chance de colocar a conversa em dia.
Violeta Rodrigues
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RESUMO
Pretendemos, com este artigo, defender a existência em Português de cinco
processos de articulação de orações no âmbito do período composto – subordinação, correlação, hipotaxe, justaposição e parataxe. Para tanto, conjugamos
os pressupostos teóricos da Gramática Tradicional anteriores à Nomenclatura
Gramatical Brasileira (NGB) com as perspectivas gerativistas e funcionalistas
sobre conexão de orações, adaptando-as ao nosso objetivo. Visando a ilustrar
a língua em uso nas mais diferentes situações comunicativas, dados de corpora diversos são utilizados como exemplos, ora coletados assistematicamente
do Facebook, ora de textos lidos, ora copiados de trabalhos revisitados. A descrição dos processos sintáticos defendida parte, assim, da hipótese de que
devemos analisar a articulação de orações no Português, iniciando-a pelas estruturas mais dependentes sintaticamente – as subordinadas, até chegarmos
às mais independentes sintaticamente – as paratáticas, sem nos esquecer, no
entanto, que entre esses dois extremos temos a interferência de aspectos semânticos. Assim, os casos das correlatas, hipotáticas e justapostas mesclam
(in)dependência sintática e/ou (in)dependência semântica. Como resultado
dessa proposta, apresentamos um continuum para análise, com vistas a sua
aplicação ao ensino de sintaxe da Língua Portuguesa.
PALAVRAS-CHAVE: Processos sintáticos; Articulação de orações; Língua em
uso; Conectores; Ensino.
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ABSTRACT
With this article, we intent to argue in favor of the existence of five processes of
clauses articulation in Portuguese – subordination, correlation, hypotaxis, juxtaposition and parataxis. In order to accomplish this, we combined the theoretical background of Traditional Grammar that preceded Brazilian Grammatical Nomenclature with the generative perspective as well as the functionalist
perspective in regards to clauses conexion. We adpated all of these theoretical
approaches to our objective. Since we aimed at illustrating the language in use in
different communicative situations, data from different corpora were used, such
as Facebook and studies previously explored. The description of syntactic processes presented in this study is based on the hypothesis that we should analyze clauses articulation in Portuguese from syntactically more dependent structures – the subordiante clauses – to the syntactically more independent ones
– the paratactic clauses – without forgetting, however, that there is interference
of semantic aspects between theses two borders. Thus, correlative, hypotactic
and juxtaposed clauses mingle syntactic (in)dependence and/or semantic (in)
dependence. As a result of such proposal, we provide a continuum of analysis,
in order to apply its use in the teaching of syntax in Portuguese.
KEYWORDS: Syntactic processes; Clauses articulation; Language in use;
Connectors; Teaching.
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INTRODUÇÃO
O interesse pela abordagem dos processos de articulação de
orações vem desde Rodrigues (2001) em que, ao se estudar as denominadas orações subordinadas adverbiais comparativas, foi necessário rever os trabalhos sobre correlação (OITICICA, 1942, 1952;
NEY, 1955), a fim de discutir se essas eram efetivamente estruturas
oracionais e casos de subordinação (cf. RODRIGUES, 2004; 2007;
2010; 2014; 2015; 2017; 2018; RODRIGUES; ROSÁRIO, 2010; RODRIGUES; MARQUES, 2015; MAJONI; RODRIGUES, 2016). A partir disso
se intensificaram também as investigações sobre coordenação (SANTOS; FREIRE; RODRIGUES, 2019) e justaposição (DIAS; RODRIGUES,
2010; RODRIGUES; GONÇALVES, 2015; GONÇALVES, 2017).
Assim, pretende-se neste artigo apresentar um continuum dos
processos de subordinação, correlação, hipotaxe, justaposição e parataxe, visando a defender a existência desses cinco processos de
conexão de orações em Língua Portuguesa e não apenas dois (coordenação e subordinação).
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Para tanto, partimos da hipótese da não discretude entre eles,
revendo, portanto, a dicotomia coordenação versus subordinação no
âmbito da Gramática Tradicional (GT), resgatando contribuições de
gramáticos anteriores à adoção da Nomenclatura Gramatical Brasileira
(NGB), além de recorrermos à tríade funcionalista parataxe > hipotaxe
> subordinação. Assim, nossos pressupostos teóricos conjugam a visão tradicional e os pressupostos funcionalistas sobre combinação de
cláusulas, além de trabalhos da vertente teórica formalista, que contribuam para a descrição aqui pretendida.
Não é de hoje que a distinção entre coordenação e subordinação recebe críticas nas mais diferentes abordagens teóricas e de que a
descrição da GT não recobre vários usos com os quais nos deparamos

360

tanto na língua falada quanto na língua escrita ao abordar o tema da
articulação de orações.
A fim de mostrar a língua em uso, uma das principais preocupações dos estudos funcionalistas, adotamos corpora diversos e assistemáticos e, como metodologia, a apresentação dos processos em uma
ordem que difere da empregada na abordagem tradicional; portanto, a
subordinação antecederá a coordenação e, ainda, diferente da ordem
seguida no continuum funcionalista antes mostrado, porque a subordinação não o encerra. Além disso, há o acréscimo da correlação e
da justaposição, que em ambas as visões são processos que não são
contemplados (cf. nota 2).
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Portanto, adaptamos a proposta funcionalista aos nossos propósitos. Justificamos essa escolha pelo fato de partirmos da premissa de
que, do ponto de vista sintático, há estruturas que são mais integradas/
encaixadas do que outras e de que isso interfere nas relações semânticas por elas estabelecidas. No entanto, não necessariamente as relações sintáticas e/ou semânticas ficam em extremos opostos e estanques sem que possam umas interferirem nas outras. Assim, partimos
da ideia de que as estruturas mais encaixadas do ponto de vista sintático são casos de subordinação (as subordinadas substantivas e as
adjetivas restritivas); evidenciando a conjugação das relações sintáticas
e a interferência de relações semânticas, temos os casos de correlação
(aditiva, alternativa, comparativa, consecutiva, proporcional); os casos
de combinação de orações recebem o nome de hipotaxe (orações adverbiais – comparativas, consecutivas, proporcionais, causais, modais,
locativas, temporais, finais, condicionais, concessivas, conformativas –
e adjetivas explicativas); os casos de autonomia sintática, mas de não
autonomia semântica recebem o nome de justaposição; por fim, os
casos de autônima sintática e semântica, recebem o nome de parataxe
(coordenação assindética e coordenação adversativa, aditiva, alternati-
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va, conclusiva, explicativa). Assim, o cline a ser apresentado é subordinação > correlação > hipotaxe > justaposição > parataxe93.
Além dessa introdução, o artigo apresenta, em sequência, a
definição de cada processo em particular com os subsídios teóricos
estritamente necessários para tal, com exemplos sempre que possível.
Após a caracterização dos processos de subordinação, correlação, hipotaxe, justaposição e parataxe, seguem a conclusão e as referências
bibliográficas revisitadas para a feitura do artigo.

SUBORDINAÇÃO
O principal critério empregado para caracterizar a subordinação
tanto na GT quanto em abordagens mais recentes, de uma maneira geral, é a dependência sintática de uma oração em relação à outra ou a um
constituinte dentro dela. Assim, de uma maneira geral, denomina-se subordinada a oração que depende de uma principal. O que se questiona,
nessas abordagens, muitas vezes, é a falta de explicitação da natureza
dessa dependência – se sintática e/ou semântica. Camara Jr. (1970) já
denunciava a mistura de critérios de análise na GT. Junte-se a isso ainda o fato de as subordinadas (substantivas, adjetivas e adverbiais) não
formarem um grupo homogêneo, como essas descrições fazem supor.
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Contribui bastante para a compreensão e revisão desse grupo
a proposta funcionalista pela qual subordinação é vista como um processo sintático de articulação de orações que envolve encaixamento
de orações e de que coordenação é um processo de combinação de
orações. Assim, subordinação, nesse caso, envolve as orações que
são constituintes umas das outras e que, portanto, se encaixam na
93

Embora saibamos que os processos de subordinação, correlação, hipotaxe, justaposição e parataxe ocorram também no nível vocabular, neste artigo os abordaremos apenas
no nível interoracional.
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posição de algum constituinte, como acontece com as completivas
(substantivas) e com as relativas restritivas (adjetivas restritivas). As
completivas são argumentos de constituintes verbais, nominais ou adjetivais (cf. MATEUS et al., 2003; RAPOSO et al., 2013) e as relativas
restritivas são modificadores nominais.
À luz dos pressupostos gerativistas de Mateus et al. (2003) e Raposo et al. (2013), podemos elucidar ainda mais claramente a noção de
encaixamento adotada pela perspectiva funcionalista. No que se refere
à proposta funcionalista, as adverbiais são casos de hipotaxe, porque
não são argumentos nem do verbo e nem de uma outra oração, mas se
combinam com elas, a fim de indicar noções semântico-pragmáticas,
tais como realce, adendo, fim, propósito, tempo, modo, lugar etc. Do
mesmo modo o fazem as relativas apositivas (adjetivas explicativas)
que não são constituintes do SN, mas a ele se combinam, comentando-o, realçando-o, enfatizando-o. Portanto, nessa perspectiva de
análise, adverbiais e relativas apositivas são casos de hipotaxe, uma
vez que hipotaxe e subordinação são processos sintáticos distintos.94
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Por coordenação ou parataxe entende-se o processo em que
as orações são sintaticamente independentes e novamente a questão
se impõe: do ponto de vista sintático e semântico? A independência
sintática é o principal aspecto diferenciador dessas estruturas em relação às outras e o aspecto semântico pode auxiliar a diferenciá-las
ainda mais de outras estruturas95. Na proposta funcionalista, diz-se que
essas estruturas se combinam com outras e que não são constituintes uma das outras e, portanto, menos dependentes semanticamente. Com base nesses apontamentos, entendemos por subordinadas
94

É muito comum empregar-se o conceito de subordinação como sinônimo de hipotaxe e
o de coordenação como sinônimo de parataxe em estudos que não adotam os pressupostos funcionalistas, o que não é o nosso caso.

95

Garcia (1986) já apontava que pode haver subordinação psicológica ou semântica entre
orações coordenadas, ou seja, que nem sempre elas apresentam autonomia semântica.
Mateus et al. (2003) também defendem a mesma ideia.
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apenas as orações que são argumentos de SV, de SN ou de SAdj,
estabelecendo com eles uma relação de constituência, estando ou não
dentro de uma outra oração. Assim, são subordinadas apenas as completivas e as relativas restritivas.96
Na postagem a seguir, coletada de minha própria timeline cadastrada no Facebook, exemplificamos o uso da oração completiva
“que tenham um fim de semana maravilhoso, com as bençãos de
Deus”, funcionando como argumento do SV desejamos, complementando-o, encaixando-se nele.
(1)
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Fonte: Facebook

96

Não abordaremos as subclassificações das completivas nesse momento porque isso
foge ao escopo desse artigo. Para uma descrição detalhada dessas estruturas indicamos
os trabalhos de Mateus et al. (2003) e Raposo et al. (2013) na perspectiva formalista e, na
perspectiva funcionalista, o de Abreu (1997) e Carvalho (2004).
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Introduzida pelo conector mais polifuncional da Língua Portuguesa, que, essa oração juntamente com a matriz (principal) – desejamos – forma um período composto por subordinação.
No texto a seguir, destacamos em negrito uma relativa restritiva
que está também em um período composto por subordinação:
(2) Casa de ferreiro, espeto de ferro.
Por Carlos Nakao – 3 de dezembro de 2007
(...) Um profissional financeiro – quer seja da tesouraria, crédito,
cobrança, controladoria, contabilidade, planejamento, custos, orçamento, relações com investidores ou operador de mercado – tem, a
meu ver, uma principal obrigação: gerir os recursos sob sua responsabilidade com a mesma diligencia que geraria seus próprios recursos.
Portanto, para gerir recursos de terceiros adequadamente, deve, primeiramente, gerir com competência seus próprios recursos. Simples
assim. (...). Existe e sempre existirá o médico endocrinologista obeso.
Existe e sempre existirá o personal trainer sedentário. Assim, também,
existe o consultor financeiro perdulário. Não me parece recomendável
confiar neles. Prefiro apostar na coerência em tudo aquilo que se faz.
Acredito no ferreiro que usa o espeto de ferro.
Fonte: Dias (2010, p. 80)
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A relativa restritiva que usa o espeto de ferro encaixa-se no SN
ferreiro, modificando-o. Por meio dela, singulariza-se, especifica-se,
destaca-se, caracteriza-se um tipo de ferreiro em relação aos outros
que potencialmente pertencem a esse grupo, restringindo-o. Diferentemente da relativa restritiva anteriormente exemplificada, cujo SN
encontra-se dentro de uma principal, a seguinte vincula-se apenas
ao SN mamãe:
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(3)

Fonte: Facebook

Os exemplos (1), (2) e (3) evidenciam uma gradação já nas subordinadas – as completivas (exemplo 1) são mais encaixadas do que
as relativas restritivas (exemplos 2 e 3), porque as primeiras são argumentos do verbo e as segundas, modificadoras do nome. O exemplo 3, inclusive, evidencia que a relativa restritiva se vincula apenas ao
nome, não havendo aí oração matriz. Isso nos permite afirmar que a
relativa restritiva depende do nome e não da principal e esse nome
pode estar ou não dentro de uma oração principal.
No âmbito do período composto por correlação, as orações
correlatas não são nem dependentes, tampouco independentes de
outras. Na verdade, são interdependentes tanto sintaticamente quanto
semanticamente uma da outra.
SUMÁRIO

CORRELAÇÃO
A correlação, como já dissemos, não é considerada como processo sintático nem pela GT pós NGB, nem por várias abordagens
linguísticas recentes. A maioria dos trabalhos a consideram um as-
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pecto que interfere na forma das orações e que se vincula ao uso dos
conectores que vêm aos pares, sendo um subtipo ora da coordenação
ora da subordinação (cf. CAMARA JR., 1981; MATEUS et al., 2003;
RAPOSO et al., 2013). Divergem dessa visão Oiticica (1942, 1952),
Ney (1955), Chediak (1960), Melo (1970), Pauliokonis (1995), Barreto
(1999), Módolo (1999; 2004; 2008), Rodrigues (2001; 2007; 2014), Castilho (2002; 2010) e Rosário (2007; 2012).
Rodrigues (2007, 2014) a define como processo de estruturação sintática em que a primeira oração estabelece uma relação de
interdependência com a segunda no nível estrutural. Sendo assim,
na correlação, nem a primeira oração subsiste sem a segunda, nem
a segunda subsiste sem a primeira. Portanto, não se pode falar aqui
de dependência da segunda oração em relação à primeira, como
faz a GT, porque, na verdade, elas são interdependentes. O uso dos
conectores correlativos distribuídos em orações diferentes é que estabelece a conexão entre essas orações, indicando haver entre elas
uma relação de reciprocidade.
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Segundo essa autora, há algumas características que diferenciam a correlação da subordinação e da parataxe: o primeiro aspecto, diz respeito ao uso dos conectores, principal característica formal
dessas estruturas – a correlação apresenta conectores que vêm aos
pares, cada elemento do par em uma oração; a segunda característica refere-se ao fato de, no período composto por correlação, as
orações não poderem ter a posição alterada, o que significa dizer que
essas orações não apresentam a mobilidade posicional prototípica
das hipotáticas adverbiais que funcionam como adjuntos97; o quarto
aspecto relaciona-se ao fato de as correlatas não poderem ser consideradas parte de outra oração ou de um de seus constituintes, como
geralmente ocorre com as completivas e as relativas restritivas. Nes97

As correlatas alternativas não apresentam um comportamento homogêneo (cf. CASTILHO, 2010, p. 389). Muitas delas possuem mobilidade posicional, contrariando o comportamento das correlatas como um todo, mas nós não investigamos isso.
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ses casos, segundo a visão tradicional, como elas são dependentes
da oração principal ou de um constituinte dentro da principal, quando
desvinculadas sintaticamente dessas, a principal subsiste sozinha.
Tal aspecto pode ser questionado com as relativas restritivas como
se viu antes no exemplo (3).
Assim, tendo em vista a proposta de Rodrigues (2007; 2014),
existe o período composto por correlação, podendo a correlação ser
dividida em correlação aditiva, correlação alternativa, correlação comparativa, correlação consecutiva e correlação proporcional.
Nos dois trabalhos antes mencionados, a autora defendia a
existência de três processos sintáticos de articulação de orações –
coordenação, subordinação e correlação. Agora defende-se a ampliação para cinco processos de estruturação de orações no período
composto, acrescentando-se aos já citados, hipotaxe e justaposição.
Como esses acréscimos à descrição dos processos de conexão de orações não são consensuais, optamos por dar maior ênfase
a explicá-los e a exemplificá-los diferentemente do que fizemos com
a subordinação e faremos com a coordenação, processos sobre
os quais há uma vasta gama de estudos publicados e nas mais
diferentes teorias.

SUMÁRIO

Sobre as correlatas aditivas, Rodrigues (2014) afirma que essas orações estabelecem noções semântico-pragmáticas de adição,
soma, acréscimo e que, do ponto de vista informativo, o que se diz na
primeira oração se aplica à segunda. Elas são iniciadas pelos conectores correlatos não só... como, não apenas... como, tanto... como,
não apenas..., mas também, tão... como etc. O exemplo a seguir ilustra
essa possibilidade:
(4) É publico e notorio de que a commissão apresentou o parecer no dia 12 de outubro do anno passado, e tendo decorrido mais de
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quatro mezes V. Ex.ª não só não tem dado publicidade desse parecer,
/ como ainda o não apresentou ao Monarcha, como é do seu rigoroso
dever, mormente tendo-se espalhado os boatos de que V. Ex.ª tenciona fazer que a commissão reforme esse parecer visto que o mesmo
compromette não só a pessoa de V. Ex.ª como a de seu Official maior,
e como V.Ex.ª não conseguisse dos membros da comissão o que pretendia, agora lança mão de um subterfugio que é o alterar a mencionada escripturação para com ella desmentir a commissão.
Fonte: Corpus VARPORT

Observa-se, no exemplo (4), extraído do corpus de Rodrigues
(2014, p. 132), que as duas orações correlatas aditivas V. Exa. não só
não tem dado publicidade desse parecer e como ainda o não apresentou ao Monarca, são iniciadas pelos conectores correlatos não só na
primeira e como ainda na segunda.
As orações correlativas alternativas, ainda segundo a mesma
autora, podem ser chamadas de disjuntivas, já que, do ponto de vista semântico, o que se diz sobre a primeira oração não se aplica à
segunda. Elas são introduzidas pelos conectores correlativos nem...
nem, ora... ora, seja... seja etc. O exemplo de Rodrigues (2014, p. 134)
a seguir ilustra esse caso:
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(5) então isso aqui está a gente paga aqui pra colônia né porque
é o direito entendeu? então quando é quando era o outro a gente pagava a gente ia lá resolver ele disse que não sabia de nada entendeu?
que era ( ) é ( ) confusão ( ). às vezes a gen/ a gente nem pagava mais
/ nem pagava menos por causa disso
Fonte: Corpus VARPORT

No exemplo (5), os conectores correlatos destacados introduzem as duas orações correlativas alternativas – a gente nem pagava
mais e nem pagava menos por causa disso.
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No que se refere à comparativa correlata, Rodrigues (2014) a
concebe como aquela que se constitui de duas partes: a primeira, ou
comparado, que contrasta com a segunda, ou comparante. Na primeira
parte, usam-se intensificadores como mais, menos, tanto e, na segunda, conectores como que, de, (como). É o que podemos verificar na
postagem a seguir, em que se coteja um servo de Deus de joelhos é mais
forte, primeira oração, com a segunda que qualquer exército em pé!
(6)

Fonte: Facebook
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De acordo com ela também (cf. RODRIGUES, 2014, p. 136), as
correlatas consecutivas exprimem uma consequência da intensidade
de uma qualidade, da quantidade de um objeto e da qualidade de um
processo descrito na segunda oração. São introduzidas por um intensificador na primeira oração e pelo conector que na segunda. É o que
podemos observar no exemplo 6 a seguir:
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(7)

Fonte: Facebook

Na postagem do exemplo (7), a primeira oração correlata a crise está tão feia segue-se da segunda oração correlata que não está
dando nem pra viajar na maionese, que estão correlacionadas pelos
conectores tão... que, cada um em uma oração.
Rodrigues (2014, p. 136) retoma a definição de oração proporcional de Said Ali (1969, p. 146). Para ele, as proporcionais “denotam aumento ou diminuição que se faz no mesmo sentido ou em sentido contrário a
outro aumento ou diminuição.” No caso das correlatas, segundo a autora,
geralmente, são introduzidas pelos conectores correlativos (tanto mais) ...
quanto mais, (tanto mais) ...quanto menos, (tanto menos) ... quanto mais,
(tanto mais) ... menos etc. A postagem seguinte exemplifica esse uso:
(8)
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Fonte: Facebook
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No exemplo (8), a oração proporcional correlata quanto maior
é o ego e a segunda maior é o tombo estão correlacionadas pelos
conectores quanto maior... maior, indicando que a subida do ego eleva
a probabilidade de se cair.
Nos exemplos de períodos compostos por correlação,
como não há dependência de uma oração em relação à outra, mas
interdependência entre elas, materializada pelo uso de conectores
que vêm aos pares, um em cada oração e, por isso, ambas são
denominadas de correlatas para indicar a relação de reciprocidade
entre elas. Mantém-se também idêntica e para ambas a denominação
da noção semântico-pragmática que estabelece uma em relação à
outra. Assim, as duas orações comentadas na postagem anterior são
proporcionais correlatas.
As noções semântico-pragmáticas, juntamente com a relação
de adjunção que estabelecem, caracterizam as orações hipotáticas
(adverbiais e relativas apositivas), diferenciando-as das correlatas, que
acabamos de ver. Assim, num período composto por hipotaxe, podemos ter a oração nuclear combinada com uma oração hipotática
adverbial ou com uma relativa apositiva.

HIPOTAXE
SUMÁRIO

As hipotáticas adverbiais vinculam-se ao SV ou a uma oração
como um todo, modificando-o; por isso, apresentam mobilidade posicional, o que, prototipicamente, não se verifica nem nas subordinadas, nem nas correlatas. Do ponto de vista das noções semântico-pragmáticas, as hipotáticas adverbiais podem ser locativas,
temporais, modais, causais, concessivas, finais, condicionais, con-
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formativas, comparativas, consecutivas e proporcionais98. Não ilustraremos todos os casos aqui, mas apenas um dos que nos permite
mostrar a diferença em relação à correlação e um uso de conector
nem sempre previsto nas descrições vigentes.
(9)

Fonte: Facebook
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Na postagem do exemplo (9), a oração hipotática comparativa
que nem uma mula é introduzida pelo conector que nem que se comporta de modo semelhante a como, considerado o conector prototípico para introduzir orações comparativas. Segundo Thompson; Tota;
Rodrigues (2012), o uso de que nem em tal contexto caracteriza um
processo relativamente novo na Língua Portuguesa e, com base em
estudos linguísticos mais recentes, podemos afirmar que a forma linguística que nem constitui um caso de construção, ou seja, um par
forma-significado constituído a partir da junção da conjunção subordinativa consecutiva que e da partícula de negação e intensificação nem.
98

Note-se que as comparativas, consecutivas e proporcionais podem ser correlatas e não
correlatas, ou seja, podem ser casos de hipotaxe ou de correlação. Se integrarem períodos compostos por hipotaxe, estabelecem relação de adjunção e se constituírem períodos compostos por correlação, estabelecem interdependência umas com as outras.
Além disso, vale lembrar que foram incorporadas noções semânticas não contempladas
pela NGB, como as de lugar e modo.
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Nesse caso, toda a oração estabelece relação de adjunção ao verbo
trabalhar. Já no exemplo seguinte, a oração hipotática comporta-se de
maneira diferente:
(10)

Fonte: Facebook
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A oração onde o mestre é o tempo guarda uma relação com
o SN escola da vida e é introduzida pelo conector onde e, por isso, é
uma relativa. No entanto, não o modifica, como já visto nos exemplos
(2) e (3). Ela é uma oração hipotática relativa apositiva porque faz um
comentário, uma avaliação subjetiva sobre o fato de todos os seres
humanos estarem matriculados na escola da vida99.
Conforme estamos tentando mostrar, começamos nossa descrição com as orações subordinadas que, sintaticamente, se encaixam
em outras e que não estabelecem noções semântico-pragmáticas,
99

Para maiores detalhes sobre estruturas como essas, consultar Mateus et al. (2003), Decat
(2011), Souza (2016; 2020).

374

mas uma relação de complementação em relação à matriz; passamos
pelas correlatas, cuja interdependência sintática e semântica evidencia
uma imbricação entre as orações em que nenhuma subsiste sem a
outra; chegamos à hipotaxe, também caracterizada por noções semântico-pragmáticas, mas em que há uma relação de adjunção da
oração hipotática em relação à oração nuclear. Agora abordaremos as
justapostas, que também envolvem noções semântico-pragmáticas,
o que as aproxima das hipotáticas, mas que são sintaticamente independentes de outra oração, o que as aproxima mais das paratáticas.

JUSTAPOSIÇÃO
Com base em Oiticica (1942; 1952), Ney (1955), Dias (2010),
Dias; Rodrigues (2010), Rodrigues; Gonçalves (2015) e Gonçalves
(2017), defendemos que a justaposição é um processo sintático caracterizado pela autonomia sintática entre as orações, pela ausência de
conector introduzindo essas orações, pela interdependência semântica entre elas, pela pausa intercalada entre as orações e pelo estabelecimento de noções semântico-pragmáticas. É o que podemos notar
no exemplo seguinte:
(11) BIOGRAFIA
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Era um grande nome – ora que dúvida! Uma verdadeira glória. Um
dia adoeceu, morreu, virou rua... E continuaram a pisar em cima dele.
Fonte: QUINTANA, Mário. Do Caderno H, Ed. Globo, Porto Alegre, 1973.

O período composto destacado no texto Biografia compõe-se
de três orações que formam uma sequência, uma lista, uma enumeração de ações – um dia adoeceu é a primeira oração, morreu é
a segunda e virou rua é a terceira. As três são justapostas, ou seja,
sintaticamente independentes, mas do ponto de vista semântico,
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percebe-se uma relação de causalidade entre elas, já que, no
cotexto100 de uso, para alguém virar nome de rua é preciso morrer
primeiro, por exemplo. Embora o período composto por parataxe partilhe muitas propriedades com o período composto por justaposição,
acreditamos que esse se assemelhe mais ao período composto por
hipotaxe, conforme afirma Gonçalves (2017).

PARATAXE
Por parataxe entende-se o processo sintático caracterizado pela
independência sintática e semântica entre as orações, podendo a oração paratática ser introduzida ou não por conector; não há pausa, fator
prosódico, separando uma oração da outra, como na justaposição, o
que evidencia que as informações que constituem o período composto
por parataxe são vistas como independentes também do ponto de
vista semântico. O exemplo a seguir serve para ilustrar tal caso:
(12) Existe e sempre existirá o médico endocrinologista obeso.
/ Existe e sempre existirá o personal trainer sedentário.
Fonte: Dias (2010, p. 80)
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Nos dois períodos anteriores retirados do exemplo 12, verifica-se que a primeira oração existe e a segunda e sempre existirá o médico endocrinologista obeso assim como existe e e sempre existirá o personal trainer sedentário são independentes sintática e semanticamente
umas das outras, já que não conseguimos estabelecer na relação entre
elas uma noção semântico-pragmática, mas simplesmente uma adição
de uma ideia à outra. No entanto, se pensarmos nos dois períodos,
emerge a relação semântico-pragmática de comparação entre eles no
100

Usamos cotexto para nos referir ao material linguístico no qual foi usada a oração.
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contexto de uso. No âmbito das paratáticas – adversativas, conclusivas,
explicativas, alternativas e aditivas – vale lembrar que as alternativas e
as aditivas podem ainda ser correlatas e, portanto, integrarem o período
composto por correlação também.

CONCLUSÃO

SUMÁRIO

A defesa da subordinação, correlação, hipotaxe, justaposição
e parataxe como processos sintáticos de conexão de orações no
Português partiu da noção de continuum, gradação, gradiência, cline
dos estudos funcionalistas, mas, sem, no entanto, seguir fielmente a
propostas desses trabalhos (cf. HALLIDAY, 1985; THOMPSON; LONGRACE, 1985; MAN; THOMPSON, 1986; MATHIESSEN; THOMPSON,
1988; HOPPER; TRAUGOTT, 1993; TRAUGOTT, 2009). Na verdade,
adaptamos a ideia do continuum e o idealizamos partindo do que
seria o grau máximo de subordinação, no caso, as orações completivas, depois para um grau um pouco menor, mas ainda de subordinação, as relativas restritivas, passando para a correlação, em
que as orações não estabelecem uma relação de complementação
à outra, mas sim de interdependência. O processo sintático intermediário do continuum é a hipotaxe, cuja relação é de adjunção, com
o envolvimento de noções semântico-pragmáticas. Passamos para
a justaposição em que há independência sintática entre as orações,
mas não semântica e, finalmente, chegamos à parataxe, em que não
há o envolvimento de noções semântico-pragmáticas.
O quadro seguinte sintetiza as principais propriedades que
tentamos evidenciar ao longo desse artigo para caracterizar cada
um desses processos de articulação de orações nos períodos, lembrando que é uma tentativa de generalização.
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Quadro 1 - Processos sintáticos da Língua Portuguesa em uso.

O quadro 1 permite uma melhor visualização das ideias aqui
defendidas que visaram, sobretudo, a uma descrição dos processos
sintáticos em uso no Português com vistas a promover uma reflexão e
uma possível aplicação ao ensino de sintaxe. Descrever os processos
sintáticos de forma não discreta, ou seja, levando em consideração
que as categorias gramaticais envolvem níveis diferenciados e que,
por vezes, podem se imbricar, pode ser um outro caminho de análise.

SUMÁRIO

A proposta do continuum subordinação > correlação > hipotaxe > justaposição > parataxe é uma tentativa de mostrar que, em
termos de ensino de sintaxe do período composto, deveríamos começar pelas estruturas mais sintáticas do ponto de vista da integração
até chegarmos as menos integradas, sem desconsiderar que entre os
extremos há uma gradiência entre orações mais ou menos integradas.
E mais: em cada grupo que apresentamos de forma geral pode haver
também outras gradações, o que não foi possível mostrar aqui.
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Minha admiração pela Maria Eugênia vem desde
o primeiro semestre de 1990, quando iniciei meu
Doutorado na Unicamp e conheci seu trabalho seminal sobre objetos nulos no Português Brasileiro.
Fiquei profundamente impressionada pela riqueza
e clareza da argumentação de sua dissertação.
Ao conhecê-la pessoalmente, talvez um ano mais
tarde, fiquei imediatamente atraída pela sua simpatia, amabilidade, capacidade de trabalho, seu
contagiante entusiasmo e inquietude em relação
a aspectos, até então, pouco investigados sobre o
Português Brasileiro. Ela sempre se colocou como
uma interlocutora inteligente e arguta, o que sempre me instigou a ir mais fundo na investigação
desse objeto de trabalho que tivemos/temos em
comum. Para mim, além de excelente linguista, ela
se coloca como uma grande amiga, e agradeço o
exemplo que me dá por sua maneira de ser. Desejo
a ela muitas felicidades e todo o reconhecimento e
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RESUMO
Nomes nus podem ocorrer no plural ou no singular, e, embora sejam possíveis em várias línguas, sua ocorrência é dependente de vários fatores. Neste
trabalho, focalizo a impossibilidade de plurais nus em posição de sujeito pré-verbal em línguas românicas, a chamada ‘restrição do nome nu’ (Naked Noun
Constraint). O português brasileiro (PB), ao contrário de outras línguas românicas, permite tanto singulares nus, quanto plurais nus em função de sujeito ou
de objeto. Nesse sentido, a língua parece não obedecer a restrição. Através
da observação das condições para a restrição e do que ocorre no português
brasileiro em relação a ela, investigo a hipótese de que a língua exibe propriedades comuns às outras línguas românicas. O trabalho também tem como
objetivo responder à questão sobre o que motiva essa restrição. Assumindo a
existência de posições dedicadas para diferentes tipos de sujeito e assumindo
a distinção de juízo categórico e tético para essas diferentes posições, concluo
que os sujeitos pré-verbais formados por plurais nus em línguas românicas
como o espanhol são deslocados e expressam juízo categórico. No português
brasileiro, os sujeitos pré-verbais formados por plurais nus são possíveis devido à existência das estruturas de duplo sujeito na língua. Visto que o sujeito
deslocado expressa juízo categórico, o português brasileiro se comporta como
as outras línguas românicas, pois também obedece à restrição do nome nu.
PALAVRAS-CHAVE: Restrição do Nome Nu; Juízo tético/categórico; Duplo
sujeito; Português Brasileiro; Línguas românicas;
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ABSTRACT
Bare nouns may be plural or singular, and, although they are possible in several
languages, their occurrence is dependent on several factors. In this paper, I
focus on the impossibility for bare plurals in preverbal subject position in Romance languages, the so-called Naked Noun Constraint. Brazilian Portuguese,
as opposed to other Romance languages, allows both singular and plural bare
nouns, as subjects or objects. In this sense, it looks like Brazilian Portuguese
does not obey the restriction. By observing the conditions for the restriction, as
well as what happens in Brazilian Portuguese in relation to that constraint, I investigate the hypothesis that the language exhibits properties that are common to
other Romance languages. The paper also aims to answer the question relating
to the motivation for the existence of the constraint. Assuming the existence of
dedicated positions for different types of subjects, and assuming the distinction
between categorical and thetic judgements, I conclude that preverbal subjects
formed by bare plurals in languages like Spanish are dislocated, and they express categorical judgement. In Brazilian Portuguese, preverbal subjects formed
by bare plurals are possible due to the existence of double subject structures in
the language. Given the fact that the dislocated subject expresses categorical
judgement, Brazilian Portuguese behaves like the other Romance languages, as
it also obeys the Naked Noun Constraint.
KEYWORDS: Naked Noun Constraint; Thetic/categoric judgement; Double
subject; Brazilian Portuguese; Romance languages.
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INTRODUÇÃO
Nomes nus podem ocorrer no plural ou no singular, e são possíveis em várias línguas, mas sua ocorrência é dependente de vários
fatores. Algumas línguas, como o inglês, permitem plurais nus em certas
sentenças em função de sujeito (1a) ou objeto (1b); outras, como o espanhol, ou português europeu (PE), permitem plurais nus somente em
posição de objeto (2a)-(2b), e singulares nus (3) como complementos de
certos verbos que indicam uma relação de posse (‘have-relation’) ( DOBROVIE-SORIN et al., 2006; ESPINAL; MCNALLY, 2011; ESPINAL, 2010).
(1) a. Lions are beautiful animals.
leões são bonito animais
‘Leões são animais bonitos.’
b. John misunderstands jokes.
John não-entende piadas
‘John não entende piadas.’
(2) a. Juan cantaba madrigals.
Juan cantava madrigais
‘Juan cantava madrigais.’
SUMÁRIO

b.*Niños jugaban en la calle.
Crianças brincavam na rua.
(3) María tenía coche.
Maria tinha carro
‘Maria tinha carro.’
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Como já fartamente descrito na literatura (MÜLLER, 2002, 2004;
MUNN; SCHMITT, 2005; LOPES, 2006, entre outros), o português brasileiro (PB) permite tanto singulares nus, quanto plurais nus em função
de sujeito ou de objeto.
(4) a. Criança lê revistinha. (MUNN; SCHMITT, 2005, p. 823, ex. (1b))
b. Coreano vende roupa pra brasileiro. (MÜLLER, 2004, p.
87, ex. (50)).
Neste trabalho, concentro-me em plurais nus em posição de sujeito pré-verbal em línguas românicas, investigando, especialmente, a
possibilidade de ocorrerem no PB (5), ao contrário de outras línguas
como o espanhol (6) e o PE (7):
(5) a. Crianças brincavam na rua.
b. Turistas chegaram na cidade.
c. Amigos partiram para a Bahia ontem.
d. Professores trabalham muito.
(6) a. *Niños jugaban en la calle. [espanhol, LEONETTI, 2013]
crianças brincavam em a rua
‘Crianças brincavam na rua.’
SUMÁRIO

b. *Turistas llegaron a la ciudad.
Turistas chegaram a a cidade
‘Turistas chegaram à cidade.’
(7) a. ?*Amigos partiram ontem. [PE, MÜLLER; OLIVEIRA, 2004]
b. ?*Professores trabalham muito
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Suñer (1982) foi a primeira linguista a observar essa misteriosa
restrição (a impossibilidade de plurais nus em posição de sujeito pré-verbal) e formulou a chamada a Restrição do Nome Nu (Naked Noun
Constraint, NNC doravante):
(8) Um nome nu não modificado em posição pré-verbal não
pode ser o sujeito de uma sentença em condições normais de acento
e entonação.101
Se considerarmos os exemplos em (5), a NNC não parece ser
obedecida no português brasileiro (PB) (CYRINO; ESPINAL, 2015),
mesmo em sentenças episódicas (5c), cenário agramatical em PE
(MÜLLER, 2004, PIRES; ROTHSTEIN, 2011).
É muito importante observar que na língua oral, sentenças como
(5) não ocorrem frequentemente. O mais comum é termos singulares
nus, como (4). A proposta que apresento neste trabalho, no entanto,
pressupõe o trabalho em Cyrino e Espinal (2015). Nesse trabalho, mostramos que singulares nus em posição de sujeito (ou objeto) não são
NPs sem determinante, e sim DPs cujo determinante é nulo. No caso das
sentenças em (4), os DPs criança, revistinha, coreano e brasileiro têm, na
realidade, uma representação semântica de plural. Como em PB o plural
é marcado no determinante (9a), e os Ds podem ser nulos nesta língua
(assumindo que somente DPs, e não NPs, são possíveis em posições
argumentais), a representação de (4a), por exemplo, seria como (9b).
(9) a. [DPpl As criança] lê [DPpl as revistinha].
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b. [DPpl Ø criança] lê [DPpl Ø revistinha].
Portanto, embora as ocorrências mais comuns para o PB não sejam de plurais nus, assumo que a análise a ser apresentada se aplica a
‘singulares’ nus que tenham interpretação plural, como em (4), pois são
subjacentemente plurais nus em posição de sujeito pré-verbal.
101

“An unmodified common noun in preverbal position cannot be the surface subject of a
sentence under conditions of normal stress and intonation.” (SUÑER 1982, p. 209)
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É interessante notar, ainda, que as línguas que “obedecem” à
NNC, também permitem sujeitos pós-verbais, ou seja, ordem VS:
(10) Ayer ganó Juan la loteria. [espanhol]
Ontem ganhou Juan a loteria
‘Ontem o Juan ganhou na loteria.’
(11) Comeu o Paulo a sopa. [PE]
(12) Ha parlato Giovanni. [italiano]
Tem falado Giovanni
‘Giovanni falou.’
O PB, porém, como é bem sabido, não permite sujeitos pós-verbais (13), a não ser com verbos inacusativos (14):
(13) a. *Ontem ganhou o João na loteria.
b. *Comeu o Paulo a sopa.
c. *Falou o Giovanni.
(14) Chegaram as meninas.
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Neste trabalho, é meu objetivo verificar o que ocorre no PB em
relação à NNC. A hipótese a ser investigada é que essa restrição também está presente nessa língua. Em outras palavras, o PB exibiria propriedades comuns às outras línguas românicas que obedecem à NNC.
O trabalho também procura responder à questão sobre o que motiva
uma restrição “misteriosa” como a NNC.
Na próxima seção, apresento as condições para a vigência da
NNC; em seguida, exploro as propriedades de sujeitos pré-verbais formados por plurais nus, para pôr fim apresentar minha proposta baseada no modelo cartográfico (RIZZI, 1997; CARDINALETTI, 2004, 2014).
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SOBRE A NNC
Conforme vimos acima em (8), na sua formulação original a
NNC já indica as condições especiais em que plurais nus são possíveis em línguas como o espanhol, PE e italiano. Essas condições
foram bastante exploradas na literatura (GUTIÉRREZ-REXACH; SILVA-VILLAR, 1999; LEONETTI, 2012, 2013; MÜLLER; OLIVEIRA, 2004;
LONGOBARDI, 2000; entre outros) e podem ser agrupadas. Plurais
nus são possíveis quando:
(i) são modificados por adjetivos restritivos:
(15) Gatos hambrientos maullaban en el jardín.
gatos famintos miavam em o jardim
‘Gatos famintos miavam no jardim.’
(ii) são focalizados contrastivamente:
(16) GATOS maullaban en el jardín.
gatos miavamem o jardim
‘Eram GATOS que miavam no jardim.’
(iii) são topicalizados (contrastivamente):
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(17) Gatos sí entran en el jardín (pero perros normalmente no).
gatos sim entram em o jardim mas cães normalmente não
‘Gatos, sim, entram no jardim, mas cães, normalmente, não.’
(iv) ocorrem na presença de sufixos depreciativos:
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(18) a. *Abogados coparon todos los puestos del partido.
advogados ganharam todos os postos do partido
b. Abogaduchos coparon todos los puestos del partido.
Advogad.deprec ganharam todos os postos do partido
‘Advogadinhos (de meia tigela) ganharam todos os postos
do partido’
(v) são coordenados:
(20) Gatos y perros vagaban por el jardín.
gatos e cães vagavam por o jardim
‘Gatos e cães vagavam pelo jardim.’
Vários estudos (LACA, 1996; COHEN; ERTESCHIK-SHIR, 2002;
LEONETTI, 2013, entre outros) salientaram os traços de contrastividade
e foco que licenciam os plurais nus em posição pré-verbal. Além disso,
acrescenta um requisito de “deslocamento”: “O que a focalização e o
deslocamento nos dizem a respeito de plurais nus é [...] que ambas as
operações estão associadas ao ingrediente de significado que tornam
os plurais nus pré-verbais aceitáveis uma vez que são deslocados da
posição de base [...]. Tal ingrediente é o contraste.”102
Interessantemente, os sujeitos formados por plurais nus são plenamente aceitáveis em posição pós-verbal em línguas como o espanhol:
SUMÁRIO

(21) Asistieron obispos.
Participaram bispos
‘(alguns) bispos participaram.’ (LACA 2013)
102

“What focalization and dislocation tell us with respect to bare plurals is [...] that both
operations are associated with a meaning ingredient that makes preverbal bare plurals
fully acceptable once they are moved away from the basic position [...]. Such ingredient
is contrast.” (LEONETTI, 2013, p. 101)
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Assim, uma pergunta importante é: o que torna a posição pré-verbal tão restritiva para sujeitos formados por plurais nus nessas línguas?
Neste trabalho, exploro a intuição de que a restrição para plurais
nus (sujeitos) pré-verbais não está ligada à contrastividade (LEONETTI,
2013). Proponho que o plural nu (sujeito) em posição pré-verbal deve
ser: (i) identificado facilmente no discurso, e (ii) estar deslocado de
sua posição de base. A contrastividade seria uma consequência do
deslocamento ou do acento.
Na próxima seção explicito essa proposta.

SUJEITOS PRÉ-VERBAIS FORMADOS
POR PLURAIS NUS: SUA
IDENTIFICAÇÃO NO DISCURSO
O que significa ser “facilmente identificável no discurso”? Algumas noções são relevantes para entendermos a proposta.
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Primeiro, a noção de d-linking (PESETSKY, 2000) é importante.
Um sintagma D-linked contém um DP cujo referente pode ser encontrado no conjunto de contextos previamente mencionados no discurso,
em conjuntos que sejam salientes (isto é, em um contexto em que ambos o falante e o ouvinte sabem qual é o referente), ou conjuntos cuja
saliência está culturalmente determinada.
A outra noção é a de especificidade (ENÇ, 1991): um elemento é
[+específico] se seu referente representa um subconjunto de um referente já presente no restante do discurso, e é [-específico] se não o for.
Assim, para um elemento ser “facilmente identificável no discurso” significa que deve ser d-linked e [+específico]: o referente representa um subconjunto de um referente já presente no domínio do
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discurso. Esta situação é alcançada quando o referente (KISS, 1998)
(i) foi previamente introduzido no discurso; (ii) representa um elemento
permanente no universo do falante e do ouvinte; (iii) pode ter acomodada a sua existência no domínio do discurso.
Voltando ao problema dos sujeitos formados por plurais nus em
posição pré-verbal, observamos acima que são possíveis em línguas
como o espanhol quando houver (i) modificação, (ii) foco, (iii) topicalização contrastiva, (iv) sufixação depreciativa, ou (v) coordenação.
Indagando-nos qual seria a relevância de (i), consideramos que,
segundo Pfaff (2014), a modificação restritiva cria um ‘subconjunto
apropriado’ (proper subset) do conjunto denotado pelo nome modificado e identifica esse subconjunto. Polinsky (2001) observa que expressões referenciais não podem ser modificadas por adjetivos restritivos.
Em relação a (ii), foco, Rooth (1992) observa que o elemento focalizado introduz um ‘conjunto de alternativas’ que contrasta com o significado semântico comum de uma sentença. Veja o exemplo em (22),
que apresenta fronteamento enfático de foco (emphatic-focus fronting).
(22) OBISPOS asistieron.
‘(Até alguns) bispos participaram’
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Já em (iii), topicalização contrastiva, uma ‘repartição em um
dado conjunto’ é criada quando um novo endereço para atualização
da informação é construído (LEONETTI, 2013), e ativa as alternativas
contextuais na interpretação. Veja (23):
(23) Obispos asistieron. [pero no arzobispos / pero se retiraron
de inmediato]
‘(Quanto a) bispos, (alguns) participaram. [mas não arcebispors, mas se retiraram imediatamente]’ (LACA, 2013, p. 96)
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É interessante o caso de (iv), sufixos depreciativos. Gutiérrez-Rexach e Silva-Villar (1999) estudam essas ocorrências em sujeitos
(plurais nus) em posição pré-verbal e propõem que esses sufixos carregam um traço lexical [+depreciativo] que entra em uma relação de
checagem com o especificador em que o traço [+foco] é checado, a
fim de licenciar uma interpretação contrastiva. Assim, abogaduchos em
(18b) acima e em (24) abaixo, indica, além do foco depreciativo, um
subconjunto de advogados.
(24) Abogaduchos coparon todos los puestos del partido.
Por fim, a literatura recente tem investigado o caso de plurais nus
(e também singulares nus) que podem ser coordenados em línguas
que não permitem plurais nus, como o francês. As propostas diferem,
mas há elementos comuns. Roodenburg (2004) afirma que plurais nus
coordenados têm leituras fortes103 (strong readings). Märzhäuser (2013)
compara o francês, o espanhol e o PE, e propõe que a coordenação
de nomes nus é possível quando dois elementos são combinados em
um só frame semântico (LAMBRECHT, 1984), que pode ser dado ontologicamente ou estabelecido por um contexto ou pelo discurso. Isso
significa que uma sentença como (20), repetida em (25), é possível,
pois gatos e perros podem ter seus referentes dados contextualmente.
(25) Gatos y perros vagaban por el jardín.
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Assim, podemos observar que sujeitos formados por plurais
nus e que ocorrem em posição pré-verbal obedecem a critérios que
permitem que sejam “facilmente identificáveis no discurso”. Mas e a
segunda condição, “estar deslocado da posição de base”, apontada
ao final da seção acima? Como podemos entendê-la?

103

Leituras fortes são genéricas ou específicas, enquanto leituras fracas são existenciais ou
não-específicas (LADUSAW, 1994).
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SUJEITOS PRÉ-VERBAIS FORMADOS POR
PLURAIS NUS: A POSIÇÃO “PRÉ-VERBAL”
Primeiramente, vamos assumir a proposta de Cyrino e Espinal
(2015) mencionada na introdução deste trabalho. Conforme as autoras, sujeitos formados por plurais nus em posição pré-verbal no PB
não são “nus”, mas são DPs que têm um determinante nulo no plural.
Esses plurais nus recebem leituras fortes (strong readings) e têm, ou
uma referência plural, ou uma leitura de espécie. DPs fortes contêm,
ou um determinante definido, ou quantificadores fortes (MILSARK,
1977), ou nomes coordenados ou focalizados (CONTRERAS, 1996).
Para explicar a presença de nomes nus em posição pré-verbal no PB,
Cyrino e Espinal (2015) propõem que esses DPs são sujeitos lógicos
com interpretações fortes (strong construals), isto é, devem ter uma
interpretação pressuposicional.
Britto (2000) propôs que os sujeitos em deslocamento à esquerda do PB, as chamadas ‘construções de duplo sujeito’, como (26),
expressam juízo categórico.104
(26) a. [A população neotrentina]i elai é meio flutuante (. . . ).
(BRITTO, 2000, p. 200)
b. [Um homem comum]i elei tem um conforto compatível
com (. . . ). (BRITTO, 2000, p. 200)
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104

Kuroda (1972) propõe a distinção de dois tipos de julgamento, isto é, a afirmação ou
negação de uma propriedade para uma entidade): (i) juízo categórico: tem uma estrutura
sujeito-predicado, consiste de dois atos separados, um deles sendo o ato de reconhecimento do que será o sujeito e o outro, o ato de afirmar ou negar o que está sendo
expresso pelo predicado sobre aquele sujeito; (ii) o juízo tético – não tem tal estrutura,
descreve um evento ou estado, e consiste de um só ato, a apresentação de um objeto,
seja uma entidade ou um evento. (KURODA, 1972, p. 154). Ver também Ladusaw (1994).
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A autora também nota que DPs não-específicos não são permitidos em construções de duplo-sujeito (27a), pois não têm existência
pressuposicional (ENÇ, 1991). Estes são somente permitidos em sentenças existenciais, expressando juízo tético (27b):
(27) a. *[homen(s)]i ele(s)i quer(em) falar contigo.
b. Tem criança(s) na sala.
A questão da representação de juízos categóricos e juízos téticos é investigada em vários estudos na literatura. Por exemplo, Bianchi e Chiesi (2012) propõem que, sintaticamente, a possibilidade de
expressão de juízo categórico e juízo tético indica que, o sujeito é interpretado em duas posições diferentes. O sujeito de uma estrutura
tética, mesmo que se mova para fora de IP por razões sintáticas, sofrerá reconstrução para a posição de base, conforme mostra a figura
em (28a). Por outro lado, o sujeito de uma estrutura categórica deve
ocupar uma posição derivada alta na estrutura da sentença, conforme
mostra a figura em (28b).
(28) a.
Figura 1 - Representação do sujeito de uma estrutura tética.
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Bianchi & Chesi 2010: 30)
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b.
Figura 2 - Representação do sujeito de uma estrutura categórica.
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& Chesi 2010: 30)
Cyrino Bianchi
e Espinal
(2015) propõem que nomes nus pré-verbais em
PB expressam juízo categórico e são sujeitos externos e ocorrem em
posição de tópico (29):

(29) a. Deputado vai visitar salas de aula.
b. [TOP [DP ∅ [NumP ∅ [N deputadoi]]] [IP proi vai visitar salas de aula]]
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É interessante notar que parece haver uma correlação entre
esses dois diferentes tipos de julgamento e a ordem sujeito-verbo.
Assim, Martins (1994) afirma que em PE sentenças com ordem SV
são interpretadas como a expressão de julgamento categórico, enquanto aquelas com ordem VS expressam juízos téticos. Da mesma
forma, Gallego (2006) correlaciona as ordens SV e VS em espanhol
com posições externas e internas do sujeito em TP e com julgamentos categóricos e téticos. Um DP na posição de especificador de TP
recebe julgamento categórico; um DP que não esteja nessa posição
recebe julgamento tético:
(29) a. María canta. [espanhol, julgamento categórico]
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b. Canta María. [espanhol, julgamento tético]
Podemos, então, propor que DPs que expressam o julgamento
categórico estão ligados à posição pré-verbal em línguas românicas
como espanhol e PE. Portanto, nessas línguas, plurais nus que expressem julgamento categórico precisam ser deslocados para a posição
pré-verbal. Esses DPs precisam ter o traço [+específico], como visto,
pelo requisito do julgamento categórico (KURODA, 1972; MILSARK,
1977; BIANCHI; CHESI, 2012, entre outros.)
Na próxima seção, apresento uma implementação dessa proposta dentro de um enfoque cartográfico.

UM ENFOQUE CARTOGRÁFICO
PARA AS POSIÇÕES DE SUJEITO NA
ESTRUTURA DA SENTENÇA
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Cardinaletti (2004, 2014) propõe que os sujeitos podem ocorrer em duas posições na estrutura sintática: uma posição alta, a posição de Sujeito da Predicação (em [Spec, SubjP]) e uma posição
mais baixa, a posição de Sujeito Gramatical (em [Spec, TP]). Assim,
os traços relacionados ao sujeito são checados em duas posições: (i)
Caso e traços-phi em [Spec,TP]; (ii) traços do Sujeito da Predicação
em [Spec, SubjP]. Sujeitos fracos, como pro (30a,b), somente checam
Caso nominativo e traços-phi, e ocorrem em [Spec, TP]. Sujeitos fortes
(DPs específicos, nomes próprios, pronomes fortes) continuam sua derivação para [Spec, SubjP] pois precisam checar seu traço de Sujeito
da Predicação, como em (31a, b) (CARDINALETTI, 2004, p. 121):
(30) a. Ha chiamato Piero.
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b. [SubjP [TP proi Vfin [... [VP ti ]]]]
(31) a. Gianni ha chiamato Piero.
b. [SubjP Giannii/luii/eglii [TP ti Vfin [... [VP ti ]]]]
A posição mais alta expressa julgamento categórico e é geralmente pré-verbal (32a), ou pós-verbal quando focalizada (32b) (CARDINALETTI; 2004, p. 152).
(32) a. Gianni ha chiamato Piero.
b. Ha chiamato Piero GIANNI (non Maria).
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A posição [spec, SubP], portanto, é a posição para sujeitos
referenciais (fortes) que incluem indefinidos específicos (CARDINALETTI; 2004, p.138). Nesse sentido, podemos propor que plurais nus
são possíveis em línguas românicas quando estão, pelo menos, na
posição de [Spec, SubjP], e podem ainda subir para posições mais
altas (como Foco ou Tópico), pois são possíveis quando são expressão de julgamento categórico. Nesse caso, os plurais nus devem o
traço [+específico], relevante para D-linking e próprio do Sujeito da
Predicação, para que possam ser sondados pelo núcleo do sintagma
SubjP. Em outras palavras, os plurais nus que são D-linked, e têm o
traço [+específico] se movem para [Spec, SubjP] para checar esse
traço. Como vimos, os traços [+D-linked] e [+específico] estão presentes nos DPs que: (i) são modificados restritivamente; (ii) são coordenados; (iii) carregam sufixos depreciativos; (iv) são focalizados; (v)
são contrastivamente topicalizados.
Para o PB, dadas as observações em Britto (2000), podemos
propor que em estruturas de sujeitos duplos, o DP está posicionado
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em [Spec, SubjP]105 e um pronome fraco (ele(s), ela(s), pro) está em
[Spec, TP]:
(33) a. O diretor ele investiu na bolsa.
b. [SubjP [O diretori] [TP elei investiu na bolsa [... [VP ti tVfin]]]]
Essa análise cabe também para o caso de sujeitos pré-verbais
formados por plurais nus no PB, como (34). Observe que podemos ter
uma expressão parentética (‘como era de se esperar’) entre o plural nu
e o restante da sentença, o que fornece evidência para a posição mais
alta do sujeito, dedicada a DPs específicos, incluindo os indefinidos,
como visto acima:
(34) Várias crianças foram ao museu. Meninos, como era de se
esperar, eles ficaram na porta. [Meninas, entraram]
Assumindo a análise do DP grande (big DP) (CECHETTO, 2000;
KAYNE 2002; entre outros), um DP (nome nu) e o pronome fraco redobrado (aberto ou coberto) são concatenados juntamente e possuem
um único papel temático.106 Em seguida, o DP grande se move para
[Spec, TP], onde o pronome fraco checa seus traços-phi e Caso. Em
seguida, o DP se move para [Spec, SubjP] para checar seu traço [+específico], assim como ocorre com plurais nus nas outras línguas românicas. A sentença em (34) tem, portanto, a estrutura em (35):
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(35) [SubjP [meninos <eles>[+agr]][+spec] Subj[spec][TP <[meninos
eles[+phi, K]]> [+spec] T[phi, K] Vfin [VP <[meninos eles[+phi, K]][+spec] >
Em suma, os sujeitos pré-verbais formados por plurais nus no
PB são possíveis devido à existência das estruturas de duplo sujeito
105

A posição de [spec, SubjP] estaria também disponível para outras construções de duplo
sujeito com locativos do PB, como proposto por Quarezemin e Cardinaletti (2017, p. 397):
(i) [SubjP Naquela lojai [TP progenérico vende [VP ti livros]]]

106

O pronome fraco tem Caso e traços-phi. O DP grande, composto de [nome nu + pronome fraco] tem o traço [+específico].
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na língua. Nessas estruturas, os plurais nus são, necessariamente, DPs
que portam o traço [+específico], isto é, são estruturas apropriadas
para juízo categórico, e se posicionam em [spec, SubjP].

CONCLUSÃO
Neste trabalho, analisamos a NNC nas línguas românicas e indagamos se ela é relevante para o PB. Assumindo posições dedicadas para diferentes tipos de sujeito, e assumindo a distinção de juízo
categórico e tético para essas diferentes posições, concluímos que,
no espanhol e em outras línguas românicas, os sujeitos pré-verbais
formados por plurais nus expressam juízo categórico e estão deslocados. Eles somente são possíveis, portanto, na posição onde o traço
[+específico] relevante é checado. Essa posição é [Spec, SubjP].
Assim, ao considerarmos a possibilidade de sujeitos duplos
do PB, concluímos que a língua também está sujeita à NNC, pois os
plurais nus (que podem ser redobrados por pronomes abertos ou
cobertos) na posição pré-verbal também expressam juízos categóricos devido aos traços que portam, assim como ocorre nas outras
línguas românicas.
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PARA EUGÊNIA
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Escrever sobre Maria Eugenia, para nós, é coisa de
família. Por isso, os nossos “eus” dão lugar a um
“nós”, porque em algum momento nossas histórias
se cruzaram e passamos a caminhar juntos: Duarte,
Soares da Silva e Marins, como uma família, mãe e
filhos. No início de tudo, na Iniciação Científica, houve Eugenia nos acolhendo, nos pegando pela mão e
ensinando a dar os primeiros passos. Depois, Mestrado, Doutorado. Aprendemos praticamente tudo
que sabemos com Eugenia. Sobre Linguística, sobre
a vida. Obrigada por isso, obrigada por tanto!
Humberto e Juliana
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RESUMO
Este trabalho pretende trazer uma proposta de abordagem da função de
sujeito, objetivando aproximar as análises empreendidas nas escolas, no ensino de gramática, daquilo que efetivamente se tem constatado nos dados
empíricos do Português Brasileiro (PB), revelados nas pesquisa mais recentes no que diz respeito, sobretudo, à representação do sujeito pronominal
no PB. Especificamente, propomos uma adição ao quadro desenhado por
Duarte (2007), que estabelece categorias de sujeito baseadas na forma –
nula e plena – e na referência – definida, indeterminada e sem referência. No
que toca a esta última, fazemos uma reflexão sobre a possibilidade de incluir
aí a categoria de sujeito pleno, o que demanda o refinamento da noção de
referência estabelecida pela autora. Essa nova possibilidade pretende dar
conta da classificação de sujeitos presentes num padrão sentencial que vem
se tornando cada vez mais frequente no PB: os sujeitos não-argumentais em
sentenças com verbos inacusativos. Esses sujeitos, embora correspondam
a uma representação simbólica de uma entidade do mundo biossociocultural, não entram em interação semântica com o verbo, dada sua natureza
não argumental. Por isso, a noção de referência, para incluir tais sujeitos,
deve contemplar dois aspectos: a conexão com uma entidade ou conceito
do mundo e a sua interação semântica com o verbo. O trabalho se assenta
em pressupostos gerativistas (CHOMSKY, 1995), particularmente na Teoria
de Princípios e Parâmetros, observando a mudança na marcação no Parâmetro do Sujeito Nulo no PB (DUARTE, 1995), que tem apresentado restrições
muito efetivas à categorias vazias na posição de sujeito.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de gramática; Sujeito; Verbos inacusativos; Sujeitos
não-argumentais.
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ABSTRACT
This work intends to present a proposal to approach the subject function, aiming to connect studies carried out in schools, in grammar classes, to what is
effectively verified in the empirical data of Brazilian Portuguese (BP), revealed in
the most recent researches mainly on the representation of pronominal subject
in the PB. Specifically, we propose an addition to the framework designed by
Duarte (2007), which defines categories of subject based on the form – null and
overt – and on the reference – defined, indeterminate and without reference.
About this last one, we make a reflection on the possibility of including a category
of full subject. It demands a review of the notion of reference, established by the
author. This new possibility intents to permit the classification of subjects in a
sentential pattern that has become increasingly frequent in BP: non-argumental
subjects in sentences with unaccusative verbs. These subjects correspond to
a symbolic representation of an entity in the world, but they do not enter into
semantic interaction with the verb, given their non-argumental nature. Therefore,
a notion of reference, to include these subjects, must consider two aspects: the
connection with an entity or concept of the world and its semantic interaction
with the verb. The work is based on generative assumptions (CHOMSKY, 1995),
especially Theory of Principles and Parameters, observing a change in the marking in the Null Subject Parameter in PB (DUARTE, 1995), which starts to present
strong restrictions to empty categories in subject position.
KEYWORDS: Grammar teaching; Subject; Unaccusative verbs; Non-argumental
subjects.
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INTRODUÇÃO
Cada vez mais tem sido um desafio para pesquisadores e professores encontrar mecanismos que viabilizem um projeto de ensino
de língua portuguesa alinhado com as descrições mais recentes dos
fenômenos morfossintáticos do Português Brasileiro (PB), promovidas
no âmbito da academia. De fato, se, por um lado, o ensino de língua
portuguesa tem mostrado avanços interessantes no que se refere ao
tratamento dado à análise dos textos, sobretudo quando se aborda a
noção de gêneros textuais, o mesmo dificilmente se verifica quando o
assunto é a gramática da língua. Nesta seara, o que encontramos frequentemente é um quadro ainda muito conservador, pouco – ou nada
– afeito à promoção de análises estruturais das formas mais recorrentes, mesmo daquelas que integram as variedades ditas “cultas” da língua. Além disso, são altamente datadas as definições das categorias
gramaticais, baseadas na Nomenclatura Gramatical Brasileira (1959),
embora seja um tema amplamente discutido nos estudos linguísticos,
pelo menos, nos últimos 50 anos.

SUMÁRIO

Dito isso, é inevitável notar que as análises morfossintáticas promovidas nas aulas de português são muito pouco eficazes para tratar
padrões sentenciais inovadores que já são amplamente encontrados
na fala espontânea – dos falantes mais integrados à cultura letrada,
inclusive – e até mesmo na escrita menos monitorada, como é o caso
dos gêneros veiculados pela internet, por exemplo. Esse quadro pode
ser atribuído ao fato de que a codificação da nossa Norma Padrão, nos
termos de Faraco (2008), datada do séc. XIX, tomou como base usos
escritos das obras do Romantismo português, não refletindo, portanto,
nem os usos da época (note-se um delay de um século), nem os usos
da fala, nem mesmo a dos mais letrados. Ainda que hoje já se observe
no ensino uma certa flexibilização dessa norma, o que Faraco (2008)
chama de “norma gramatical”, o aparato teórico-metodológico larga-
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mente usado nas escolas pretende descrever e analisar uma norma
artificial e, em muitos aspectos, inexistente para os alunos. A conclusão inevitável é que esse instrumental não pode ser capaz de apreciar
novos padrões sentenciais que surgem no PB, como têm descrito estudos linguísticos mais recentes.
Nesse sentido, desperta particular interesse a questão do tratamento dado pelas gramáticas tradicionais à função de sujeito, em
relação ao predicado. Embora esse último seja condição mesma para
a existência da frase verbal, aquele não é um requerimento obrigatório,
dado que sua ausência não gera prejuízos estruturais para a formação
das frases verbais. A própria Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB)
traz um rótulo que contempla esse fato – o chamado “sujeito inexistente” ou “oração sem sujeito” – termo utilizado na classificação do
sujeito. Ainda assim, ambos os “termos da oração” são considerados
“essenciais”. Eis aí a primeira das tantas inconsistências encontradas
nas análises morfossintáticas empreendidas pela tradição gramatical.
O presente trabalho pretende discutir como definição, descrição e análise das GTs no que se refere à função de sujeito não abarca novos padrões sentenciais que emergem no PB, especificamente
aquelas em que um predicado é instanciado por um verbo inacusativo
e apresenta um DP não-argumental na posição estrutural de sujeito,
como ilustrado no título deste texto e repetido em (1a) abaixo, bem
como o que se vê em (1b):
SUMÁRIO

(1) a. O PB apareceu um novo tipo de sujeito.
b. O ovo subiu o preço.
Como se pode notar, em (1a) o sintagma que ocupa a posição
de sujeito pode ser interpretado como o lugar em que apareceu um
novo tipo de sujeito, o que nos leva a uma interpretação locativa desse
DP. Por outro lado, ao DP sujeito da sentença em (1b) pode ser atribuída
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uma leitura possessiva, permitindo a paráfrase “o preço do ovo”. Tendo
em vista que aparecer e subir são verbos tradicionalmente analisados
como intransitivos, como justificar a presença de sujeitos de predicados
nucleados por esses verbos e ainda um suposto complemento? Essa
é a questão central do trabalho. Nosso objetivo aqui é, portanto, lançar
alguma luz sobre esse debate, com base na Teoria de Princípios e
Parâmetros, na sua versão minimalista (CHOMSKY, 1995), buscando
propostas que permitam uma convergência entre o ensino de gramática
e as descrições linguísticas mais recentes do PB.
O trabalho se divide da seguinte forma: na primeira seção, confrontaremos a visão tradicional de sujeito e aquela proposta por Duarte
(2007). Neste ponto, mostraremos ainda em que medida a proposta da
autora não é suficiente para dar conta de novos padrões sentenciais do
PB. Na segunda seção, descreveremos as estruturas sentenciais inovadoras no PB, como aquelas ilustradas em (1) acima, associando a sua
emergência às mudanças que operam no PB quanto à remarcação do
Parâmetro do Sujeito Nulo e da sintaxe de concordância. Já na terceira
seção, apresentamos uma proposta de análise que pode ser empregada no ensino de gramática do português que tenta dar conta das estruturas inovadoras focalizadas neste trabalho, com vistas a complementar o
trabalho de Duarte (2007), buscando uma prática didática mais reflexiva
e mais aproximada da realidade das muitas variedades no PB.
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A PROPOSTA DE DUARTE (2007) PARA A
RECATEGORIZAÇÃO DOS SUJEITOS
Duarte (2007) propõe uma interessante reflexão sobre o ensino de gramática praticado com base nas GTs, especificamente sobre
o tratamento dado à função de sujeito. Inicialmente, a autora aponta
para a problemática mistura de critérios usada amplamente para tratar
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esse termo da oração, em consonância com as ideias de Perini (1985).
Tendo em vista que, no mais das vezes, a NGB (1959) é tomada como
ponto de partida para a análise sintática, como bem observa Avelar
(2017), a definição de sujeito apresenta problemas, uma vez que, ora
o vemos referido como (a) o termo sobre o qual se faz uma declaração,
ou o termo sobre o qual se diz algo, (b) o agente da ação verbal, e ainda
(c) o termo que desencadeia concordância com a forma verbal flexionada. No primeiro caso, vemos a utilização de uma noção discursiva
– na verdade, essa seria a definição de tópico discursivo. No segundo,
observa-se a preponderância do caráter semântico da definição, que
lança mão da relação de sentido que se estabelece entre o verbo e o
sujeito. Por fim, na terceira definição, vê-se a aplicação de um critério
de ordem formal, mais especificamente morfológico. Em nenhum dos
casos, entretanto, se vê a questão categorial sendo destacada, o que
parece ser um ponto importante para a caracterização da função.
Não é difícil contestar as três definições apresentadas pela
tradição gramatical. Por um lado, como mostra Perini (1985), é verdade que muitas sentenças em português vão apresentar o sujeito
anteposto ao verbo, o que nos permite dizer que, em muitos casos,
a estrutura sujeito-predicado coincide com a estrutura de tópico-comentário, como se vê em (2):
(2) a. Juliana colocou o álcool em gel na bolsa.
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b. O governador gritava com os jornalistas na coletiva de
imprensa.
c. A população do Rio de Janeiro está em isolamento social.
Some-se a isso o fato de que no português há um conjunto robusto de outros padrões estruturais nos quais o sujeito ocupar a posição pós-verbal representa a forma menos marcada, ou seja, aquela que
leva à interpretação mais neutra. É o caso das sentenças apresentativas,
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com verbos monoargumentais, em (3)107, e com passivas analíticas, em
(4); e das sentenças na voz passiva sintética, em (5):
(3) a. Aconteceu uma live da cantora Marília Mendonça no
Instagram ontem.
b. Morreram 732 pessoas no estado de Nova Iorque nas
últimas 24 horas.
(4) a. Foram paralisados os campeonatos de futebol em quase
todo o mundo.
b. Será adiada a realização dos Jogos Olímpicos de 2020.
(5) a. Construíram-se hospitais de campanha nas cidades mais
afetadas pelo vírus.
b. Preparam-se novas medidas de contenção do avanço
da pandemia.
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O segundo ponto a ser considerado, a definição baseada na
relação semântica entre verbo e sujeito, pode ser dividido em duas
partes: uma que envolve a definição mesma de sujeito, como já apontamos, em concordância com Duarte (2007), e outra com relação à
caracterização semântica dos verbos promovida pelas mesmas gramáticas de viés mais tradicional, que consideram ser essa classe a
expressão de uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Embora o
caráter agentivo seja o único considerado por algumas obras da tradição gramatical na definição da função de sujeito, no sentido de dizer
que “sujeito é o agente da ação verbal”, como aponta Duarte (2007),
há uma série de outras possibilidades, a começar pelo caso da voz
passiva. A própria tradição gramatical admite que as sentenças pas107

É importante salientar que os exemplos em (3b) e em (4) representam a opção menos
marcada em relação à opção em que o sujeito é anteposto à forma verbal, dadas certas
condições de produção, a saber, contextos apresentativos, em que se pretende focalizar
o evento, como o que ocorre em manchetes de jornal, por exemplo.
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sivas se caracterizam pela presença de um sujeito paciente – afetado
pela ação verbal. Mas essa não é a única “exceção”: sentenças na voz
ativa também podem admitir sujeitos com outros papéis temáticos,
como se vê em (6), que exibe frases na voz ativa com sujeitos com papel temático de causa, tema, beneficiário e locativo, respectivamente.
(6) a. O vento fechou a porta.
b. A porta fechou.
c. João ganhou um prêmio por seu trabalho beneficente.
d. O Rio de Janeiro tem muitos casos da doença.
e. A Maria era paciente do Dr. João.
Chegamos, então, ao último ponto relevante: a questão da concordância entre sujeito e verbo108. Embora deixe de contemplar, na
definição de sujeito, o fato de que o verbo entra em relação de concordância com outro elemento da sentença que não o sujeito, a tradição
mostra casos em que isso ocorre, em geral, nos “casos especiais” de
concordância verbal. Para citar um exemplo, é o que se vê quando se
afirma que o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito sintático
ou com o núcleo do “sujeito semântico”, quando o sujeito é formado
por expressões partitivas, como se vê ilustrado em (7):
(7) a. Uma parcela dos infectados lotou a emergência do hospital.
SUMÁRIO

b. Uma parcela dos infectados lotaram a emergência do
hospital.

108

É fundamental deixar claro que, embora em muitas variedades do PB a concordância
entre sujeito e verbo possa se dar sem a exibição de marcas formais, consideramos que
a expressão de marcas ainda é o padrão mais recorrente, tanto nas variedades praticadas pelos falantes com maior contato com a cultura letrada (as chamadas “variedades
cultas”), quanto na escrita mais prestigiada, que é o que se pretende ensinar nas aulas
de língua portuguesa.
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Ainda em contraposição com a tradição gramatical, Duarte (2007)
aprofunda suas considerações sobre a noção de sujeito, discutindo a
categorização tradicionalmente apresentada. A autora defende a ideia
de que as noções de sujeito simples e composto são descritivamente
pouco produtivas, uma vez que não se aplicam aos demais termos
da oração, como o objeto direto, por exemplo. Também sobre as
categorias que levam em conta o aspecto formal, a classificação oculto só se aplicaria em contraste com uma outra categoria – a sujeito
expresso – o que não é proposto pela tradição gramatical – e que
também não consta da NGB. A mesma ideia se aplica à classe dos
indeterminados, que é uma noção semântica: só faz sentido pensar
em um sujeito indeterminado se a ele se opõe um sujeito determinado.
Indo além da discussão proposta por Duarte (2007), parece ainda mais
controversa a aplicação dos critérios usados pelas GTs baseadas na
NGB para classificar o sujeito quando observamos os casos em (8):
(8) a. Todos saíram da sala em silêncio.
b. Ninguém apareceu na reunião.
c. Quem encontrou a carteira?
d. Qual aluno vai sentar na frente?
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Percebe-se que os sujeitos das frases em (8) estão materialmente realizados nas sentenças e, por isso, seriam classificados como
sujeitos simples. No entanto, é muito comum que os professores do
ensino básico tenham que lidar com o fato de que os alunos, por captarem a natureza indefinida dos pronomes que aparecem como sujeito
– ou como parte dele –, incluem essas ocorrências entre os sujeitos
indeterminados, o que não está de acordo com um dos critérios tradicionais de categorização dos sujeitos.
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A partir dessas reflexões, Duarte (2007) propõe o seguinte quadro para a classificação do sujeito:
Quadro 1 - Proposta de classificação do sujeito (adaptado de Duarte 2007)
Forma

Referência
Não expresso

SUMÁRIO

Expresso

Definida

Comprei/compramos/compraram
um par de sapatos novos.

Eu comprei/Nós compramos/Os rapazes/Eles
compraram um par de sapatos novos.

Indefinida

Eles estão roubando muito por aqui.
Roubaram a minha bolsa.
Nós precisamos de mais segurança.
Precisamos fortalecer a democracia.
A gente precisa de mais segurança.
Não se vive mais com segurança.
Você descobre muita coisa legal andando pelo
Fazia muito bolo em casa.
Centro.

Sem
referência

Houve um arrastão no Centro.
Faz muito frio em São Leopoldo.
Tem ventado muito por esses dias.

-------

A observação do quadro 1 permite notar que Duarte (2007) inclui
sentenças que estariam fora do escopo da indeterminação do sujeito
tradicional. Para a autora, quando a referência é indefinida, a sentença pode apresentar um sujeito preenchido e, nos casos ilustrados no
quadro, há pronomes – você, nós, a gente, eles. No que se refere aos
sujeitos sem referência, a autora inclui as sentenças entendidas como
impessoais, aquelas em que a posição estrutural de sujeito sequer
existe de fato, já que os verbos não requerem a presença de um sujeito. O que não encontramos na proposta de Duarte (2007) é como tratar
os sujeitos não requeridos pelos verbos que nucleiam os predicados,
foco das nossas atenções neste trabalho.
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NOVOS PADRÕES SENTENCIAIS NO PB:
OS SUJEITOS NÃO-ARGUMENTAIS
Há pelo menos 30 anos os estudos sobre a representação do
sujeito pronominal no PB vêm demonstrando que o sistema tem passado por um processo de mudança quanto a marcação do Parâmetro
do Sujeito Nulo (PSN). Ao longo do tempo, pensou-se que o PB estaria
passando de uma língua de sujeito nulo, como sua matriz lusitana, para
uma língua de sujeito pleno, como é o caso do francês. No entanto,
mais recentemente, dadas as características que os estudos empíricos
revelaram, muitos pesquisadores têm acenado para o enquadramento
do PB no rol das Línguas de Sujeito Nulo Parcial (HOLMBERG 2010),
a exemplo do finlandês. Embora essa posição não seja consensual
entre os linguistas, inegável é o fato de que as evidências empíricas
demonstram que, progressivamente, o PB deixou de licenciar/interpretar uma categoria vazia na posição estrutural de sujeito. O sujeito nulo
de referência definida no PB ocorre sob condições bastante restritas
e, mesmo quando a categoria vazia é uma opção, a preferência é pela
forma plena. (DUARTE, 1993, 1995, 2019, entre outros)
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Associando ao quadro gerativista a ideia de “encaixamento da
mudança” (WLH, 1968), também os sujeitos de referência indeterminada são afetados pela perda do licenciamento de uma categoria vazia
na posição de sujeito: além da preferência pela expressão do pronome
eles na expressão dos sujeitos arbitrários, como se vê em (9b), e o declínio das estruturas de indeterminação com “se” na fala espontânea,
como exemplificado em (10a), outras alternativas para indeterminar o
sujeito ganham força no PB, com especial destaque para o uso do
pronome você genérico (MARINS; SOARES DA SILVA; DUARTE 2015),
como se vê em (10b):
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(9) a. Agora ____ estão testando todos os turistas.
b. Agora eles estão testando todos os turistas.
(10) a. Quando se quer verificar o índice de infecção, testa-se a
população inteira.
b. Quando você quer verificar o índice de infecção, você testa
a população inteira.
Nessa mesma esteira, tem-se verificado que o PB desenvolveu
também padrões sentenciais em que aparecem realizados foneticamente sujeitos não-referenciais, como é o caso de estruturas de alçamento (MARTINS; NUNES 2005, 2008; HENRIQUES 2008, 2013; entre
outros), sentenças existenciais com o verbo ter (MARINS, 2013). Particularmente, como dissemos, neste trabalho, abordaremos especificamente os padrões sentenciais com verbos inacusativos cuja posição
estrutural de sujeito, antes ocupada por uma categoria vazia coindexada com o argumento interno do verbo – seu sujeito a rigor -, passa a
ser preenchida por uma elemento de natureza não-argumental, estruturas identificadas pela primeira vez por Pontes (1987)109, tornando-se
alvo de diferentes propostas de investigação, como a apresentada por
Avelar e Galves (2011), Alves Santos Melo (2015) e Duarte e Fernandes (2016), entre outros. Ou seja, verbos inacusativos, no PB atual,
podem instanciar três padrões: (a) verbo + sujeito argumental, como
em (11a); (b) sujeito argumental + verbo, como em (11b); e (c) sujeito
não-argumental + verbo + argumento interno, como em (11c):
SUMÁRIO

(11) a. Surgiram vários vídeos do hospital nas redes sociais.
b. Vários vídeos do hospital surgiram nas redes sociais
c. O hospital surgiu vários vídeos nas redes sociais.
109

Pontes (1987) chama essas estruturas de tópico-sujeito, nomenclatura que não utilizaremos neste trabalho por (a) não concordar que se trata de alguma espécie de tópico e (b)
não ser nosso objetivo o compromisso com esta ou aquela proposta de análise. Por essa
mesma razão, também não adotaremos a nomenclatura alçamento de genitivo, termo
bastante ventilado na literatura da área.
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Como nosso objetivo focaliza especificamente a relação entre
a mudança linguística em andamento no PB e o ensino de gramática,
não entraremos nas minúcias teóricas quanto à gênese dessas estruturas e quais as propriedades estruturais inovadoras permitiram o seu
surgimento, mas alguns pontos precisam ser destacados. O primeiro
deles é a concepção de sujeito que estamos adotando. Ela corresponde ao elemento que ocupa a posição de Spec TP, dentro do quadro
gerativista. Nesse sentido, a noção de sujeito está desvinculada da
posição de argumento do verbo. Em línguas como o PE – e como foi o
PB em outros momentos do seu desenvolvimento – a posição de Spec
TP só podia ser ocupada por um elemento argumental – ou por uma
categoria vazia coindexada com um argumento. Como demonstram
Avelar e Galves (2011), exemplos como (12a) e (12b) são gramaticais
no PB contemporâneo e no PE, mas somente no PB (12c) é gramatical.
(12) a. Quebrou o ponteiro do relógio. (PE ok/PB ok)
b. O ponteiro do relógio quebrou. (PE ok/PB ok)
c. O relógio quebrou o ponteiro. (*PE/PB ok)
Dessa maneira, considerando as mudanças pelas quais o PB
vem passando, tanto no que se refere à remarcação do PSN (DUARTE,
1993), quanto na sintaxe de concordância (AVELAR; GALVES, 2011;
AVELAR; CIRINO, 2009; AVELAR 2009), elementos não-argumentais
passam a poder ocupar a posição de Spec TP, evitando, portanto, que
a posição fique vazia, como o que se vê ilustrado em (12c) acima.
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O segundo ponto de destaque é que na estrutura focalizada em
(12c), o DP que ocupa a posição de sujeito parece ter se movido de
uma posição interna ao argumento interno do verbo quebrar, mantendo
com o DP in situ uma relação semântica dentro do espectro de posse.
Ou seja, uma vez movido para a posição de sujeito, o DP já carrega
consigo a relação semântica – neste caso de PARTE-TODO – com a
parte do DP que permanece na posição original.
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Para além desse padrão, é possível pensar neste mesmo movimento feito por um DP que ocupa uma posição classicamente entendida como de adjunção – em geral, um locativo -, como se vêm em
(13b), em contraste com (13a).
(13) a. Acabou o leite no mercado.
b. O mercado acabou o leite.
Inegavelmente é possível discutir se o DP que ocupa a posição
de Spec TP em (13b) é parte do argumento interno ou se se trata de
fato de um DP adjunto do verbo, mas essa é uma seara na qual não
entraremos. A despeito disso, daremos às duas estruturas – (12c) e
(13b) – o mesmo tratamento, entendendo que ambas ilustram uma
especificidade estrutural do PB contemporâneo, aquela em que quem
ocupa a posição estrutural de sujeito não entra em interação temática/semântica com o verbo, ponto fundamental para a discussão que
faremos na seção seguinte.

RECLASSIFICANDO A FUNÇÃO DE SUJEITO:
OS SUJEITOS NÃO-REFERENCIAIS PLENOS

SUMÁRIO

Nesta seção, vamos alinhavar as duas seções anteriores. Recapitulando brevemente, no primeiro ponto, mostramos que a proposta
de Duarte (2007) para a recategorização dos sujeitos leva em conta
um conjunto opositivo: sujeitos de referência definida vs. sujeitos de
referência indeterminada vs. sujeitos sem referência; sujeitos plenos
vs. sujeitos nulos. Dessa maneira, entendemos que um sujeito de referência definida pode se apresentar nulo ou pleno, o mesmo que se
dá para os sujeitos de referência indeterminada. Entretanto, a proposta
aponta para o fato de que os sujeitos sem referência só se apresentam na forma nulo no português. Ocorre que, no segundo ponto que
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abordamos, vimos que o PB passa por um processo de mudança no
que diz respeito à representação do sujeito pronominal e na sintaxe de
concordância, o que, em última análise, promoveu uma alteração no
estatuto argumental do DP que passa a ocupar a posição estrutural de
sujeito: se antes, apenas argumentos poderiam figurar em tal posição,
agora DPs movidos de posições não argumentais também podem.
Observando o fato de que essas estruturas vêm se tornando cada vez
mais frequentes, inclusive na escrita mais prestigiada, entendemos
que é importante contemplá-las no modelo de classificação de Duarte
(2007). Para isso, contudo, é necessário fazer algumas adequações.
A primeira questão a ser repensada diz respeito ao sistema de
oposições já mencionado acima. Se, por um lado, temos os sujeitos
referenciais – tanto de referência definida, quanto de referência indeterminada – realizados nas formas nula e plena; por outro lado, a mesma
situação agora pode ser aplicada para os sujeitos não-referenciais. Os
sujeitos não-referenciais sugeridos por Duarte (2007) são exatamente aqueles que a tradição gramatical chama de “oração sem sujeito”,
cujos predicados são instanciados por verbos impessoais, como vemos em (14)110:
(14) a. Choveu muito em Niterói ontem de noite.
b. Bate sol da manhã na sala.
c. Já está fazendo frio no sul do Brasil.
SUMÁRIO

Ao lado dessas possibilidades, o PB passa a contar também
com padrões como os ilustrados em (15), em que temos sujeitos plenos, mas, diferentemente do que se vê em línguas como o inglês e
o francês, em que há um elemento pronominal sem qualquer valor
110

Não vamos tratar aqui das sentenças impessoais com haver existencial, dado que essas
estruturas vêm passando por um processo de mudança no que toca a pela substituição de
haver por ter, o que impulsiona outras mudanças relacionadas ao preenchimento da posição de sujeito. Para essa discussão, encaminhamos o leitor para o texto de Marins (2013).
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semântico na posição de sujeito, no PB eles são representados por
(a) DPs em que há um nome que remete a uma entidade do mundo
biossociocultural ou (b) por um pronome (pessoal ou demonstrativo)
que, por sua vez, remete a um nome também ligado a uma entidade
do mundo biossociocultural.
(15) a. Niterói choveu muito ontem de noite.
b. A sala fica em uma posição ótima, porque ela bate sol
da manhã.
c. O sul do Brasil já está fazendo frio.
Embora sigam os mesmos princípios das sentenças impessoais
ilustradas em (14) e (15), as estruturas focalizadas neste trabalho não
são tradicionalmente tratadas como impessoais, porque os verbos que
as instanciam apresentam um argumento identificado como sujeito,
que, apesar de prototipicamente estar posposto ao verbo – posição
natural dos complementos verbais –, também pode aparecer, sob certas condições discursivas, anteposto, como vemos em (16) abaixo:
(16) a. Já está faltando vaga no CTI.111
b. Vaga já está faltando no CTI.
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Num sistema em mudança em direção à preferência pelo preenchimento da posição de sujeito, seria de se esperar que sentenças
como (16b) – padrão sentencial encontrado no inglês – se tornassem
mais produtivas. Não é o que evidenciam os trabalhos com dados
empíricos. Como forma de ilustrar essa situação, podemos citar os
resultados de Santos e Soares da Silva (2012), que empreendem uma
investigação diacrônica sobre o comportamento dos verbos inacusa111

Destacamos que, nos exemplos em (16), existe relação de concordância entre o NP vaga
e o verbo, o que fica evidente quando o NP é plural:
(i) a. Já estão faltando vagas no CTI.
b. Vagas já estão faltando no CTI.
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tivos quanto à ordem VS/SV, em peças teatrais brasileiras. Os autores
constataram que, exceto para os verbos nascer, morrer e envelhecer,
que apresentaram um comportamento diferente dos demais, a ordem
VS parece não ter sofrido alterações significativas ao longo do tempo,
o que aponta para sua estabilidade, sugerindo que VS e SV encontram-se no PB em distribuição complementar.
O cenário que se coloca, então, é o seguinte: quando verbos
inacusativos apresentam seu argumento interno representado por um
DP “simples”, as opções são a ordem VS ou SV, como vemos em (17):
(17) a. Subiu o índice.
b. O índice subiu.
A novidade é que se o DP argumento interno for “complexo”, ou
seja, formado por uma predicação, além das duas opções apresentadas em (17), teremos as possibilidades ilustradas em (18c) e (19c), em
que um DP é movido para a posição de sujeito112:
(18) a. Subiu o índice de mortos.
b. O índice de mortos subiu.
c. Os mortos subiram o índice.
(19) a. Apareceu um problema no hospital.
b. Um problema no hospital apareceu.
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c. O hospital apareceu um problema.
112

É importante notar dois pontos que não serão tratados neste trabalho. O primeiro é o fato
de que Numeração que gera sentenças como (18) e (19) não são as mesmas. No que
se refere particularmente à predicação tomada como argumento dos verbos, a diferença
parece ser a presença de uma preposição em (18a,b) e (19a,b), enquanto que a predicação em (18c) e (19c) parece se dar através de um DP. O segundo ponto importante
é a questão do caso do DP que resta in situ nos exemplos em (18c) e (19c). Para essa
discussão, encaminhamos o leitor ao texto de Avelar e Galves (2011).
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O padrão sentencial inovador que mostramos em (18c) e (19c)
são compatíveis com aqueles em que um sujeito aparece com os
verbos e construções entendidos tradicionalmente como impessoais.
O DP que ocupa essa posição parece ser fruto de um movimento de
uma posição não-argumental. É aqui que entra a segunda questão a
ser repensada dentro da proposta de reclassificação dos sujeito de
Duarte (2007): a noção de “referência”.
Embora não tenha exatamente se detido neste ponto, podemos notar que a noção de referência adotada pela autora tem relação
com o fato de que a categoria que ocupa a posição de sujeito tem
uma ligação com o mundo biossociocultural. De fato, tanto sujeitos de
referência definida, quanto indeterminada, se manifestam através de
categorias – sejam elas materialmente realizadas ou não – que simbolizam linguisticamente uma entidade ou um conceito do mundo que nos
cerca. Tal identificação pode ser exata ou imprecisa, como vemos nos
exemplos em (20) abaixo, dando conta da diferença entre a referência
definida e a indeterminada:
(20) a. O médico indicou o uso do remédio controlado.
b. Ninguém criticou a posição do médico.
c. Indicaram um político para o cargo técnico.
d. Alguém indicou um político para o cargo técnico.
SUMÁRIO

Se, por um lado, é verdade que as categorias que ocupam a
posição estrutural de sujeito simbolizam uma entidade/conceito do
mundo; por outro lado, a aceitabilidade das sentenças não decorre
dessa relação apenas. Parece existir um outro aspecto a ser considerado nesta relação, a saber, a interação semântica/temática entre essa
categoria e o verbo. O que estamos defendendo aqui é que a noção
de referência deve levar em conta dois aspectos: a ligação entre a categoria que ocupa a posição de sujeito e uma entidade do mundo e a
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sua relação semântica/temática com o verbo. Isso se faz necessário,
na linha do que estamos propondo aqui, uma vez que a noção de referência que considera apenas a relação categoria-entidade não parece
estar associada à função sintática, qualquer que seja ela. A função está
relacionada, por sua vez, com a interação semântica/temática entre a
categoria e o seu predicador. Assim, a aceitabilidade da sentença não
pode prescindir de uma combinação entre esses dois eixos. “Médico”
simboliza o indivíduo “que se formou em Medicina e pode exercê-la”,
o que independe da sua função em qualquer frase. A aceitabilidade de
(20a) não consiste no fato apenas de que “Médico” é o indivíduo “que
se formou em Medicina e pode exercê-la”, mas também que o indivíduo
“que se formou em Medicina e pode exercê-la” pode ser interpretado
como o agente “indicador” do uso do remédio controlado. O mesmo se
pode dizer sobre o exemplo em (20b): embora o pronome “ninguém”
não remeta exatamente a um ente específico, seu traço [+humano] permite depreender que nenhuma pessoa atuou como agente de criticar.
Dito isso, podemos categorizar os chamados sujeitos sem referência – ou não referenciais, entre nulos e plenos, no sentido de pensar
que nas estruturas inovadoras no PB, tanto aquelas com verbos climáticos, quanto as com verbos inacusativos, ainda que a posição estrutural
de sujeito seja preenchida por DP ou pronome pleno que está relacionado a uma entidade ou conceito do mundo biossociocultural, não se
estabelece interação semântica/temática entre essa categoria e o predicador. Reexaminemos os exemplos em (15), repetidos aqui em (21):
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(21) a. Niterói choveu muito ontem de noite.
b. A sala fica em uma posição ótima, porque ela bate sol
da manhã.
c. O sul do Brasil já está fazendo frio.
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Como podemos ver em (21a), Niterói tem uma referência no
mundo biossociocultural – é o nome de uma cidade do estado do
Rio de Janeiro -, mas não exerce qualquer papel semântico/temático
em relação ao verbo. Não se pode pensar em algum tipo de agente,
experienciador ou mesmo causador para o evento de chover. O mesmo se pode postular para a relação entre ela (a sala) e o verbo bater
em (21b): não é possível imaginar que a sala desempenhe qualquer
papel em relação a bater. Assim sendo, podemos dizer que esses
sujeitos não cumprem os dois requisitos para serem considerados referenciais: se por um lado, identificam conceitos do mundo, por outro
não têm qualquer relação de sentido com o verbo e se posicionam
como sujeitos por questões de ordem estrutural.
Seguindo essa mesma lógica, passemos à análise dos exemplos em (18) e (19), repetidos aqui em (22) e (23), respectivamente:
(22) a. Subiu o índice de mortos.
b. O índice de mortos subiu.
c. Os mortos subiram o índice.
(23) a. Apareceu um problema no hospital.
b. Um problema no hospital apareceu.
c. O hospital apareceu um problema.
SUMÁRIO

É importante notar que os sujeitos das frases em (a) e (b) dos dois
conjuntos de exemplos – (22) e (23) – são plenamente contemplados
pela proposta de Duarte (2007), sendo classificados como sujeitos de
referência definida plenos. O caso interessante está nas frases (c) dos
dois conjuntos. O que se vê nas duas frases é que Os mortos, em
(22c), e O hospital, em (23c), não interagem tematicamente com os
verbos subir e aparecer, respectivamente, não assumindo, portanto,
qualquer papel semântico em relação aos eventos instanciados pelos
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verbos. Por essa razão, eles se diferenciam dos sujeitos dos exemplos
em (a) e (b), motivo pelo qual propomos que sejam classificados como
sujeitos não referenciais plenos.
Considerando todo o percurso até aqui traçado, chegamos ao
seguinte quadro, aquele já proposto por Duarte (2007), mas acrescido
da possibilidade de sujeitos plenos não-referenciais:
Quadro 2 - Nova proposta de classificação do sujeito.
Referência

SUMÁRIO

Forma
Não expresso

Expresso

Definida

Comprei/compramos/compraram um par de sapatos novos.

Eu comprei /Nós compramos / Os rapazes/
elas compraram um par de sapatos novos.

Indefinida

Eles estão roubando muito por aqui.
Roubaram a minha bolsa.
Nós precisamos de mais segurança.
Devemos fortalecer a democracia.
A gente precisa de mais segurança.
Não se vive mais com segurança.
Você descobre muita coisa legal andando
Fazia muito bolo em casa.
pelo Centro.

Sem
referência

Houve um arrastão no Centro.
Faz muito frio em São Leopoldo.
Tem ventado muito por esses dias.

O relógio acabou a bateria.
O jogo aconteceu uma prorrogação.
O sul faz um frio danado.
Essas janelas ventam muito.
As cidades chovem no verão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intenção do presente trabalho não é, em nenhuma hipótese,
dar a palavra final sobre o tema. Muito pelo contrário, abre-se aqui
uma enorme agenda de trabalho, no esforço de aproximar o ensino de
gramática praticado no Ensino Básico das descrições mais recentes
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do PB, no que se refere à representação do sujeito. Nesse sentido,
buscamos ampliar a proposta de classificação de Duarte (2007) para
a função de sujeito, tendo em conta as reverberações da mudança na
marcação do PSN em processo nesta variedade do português, que
afeta os padrões sentenciais em que a posição estrutural de sujeito é
ocupada por uma categoria vazia. Sendo assim, propomos a inclusão
de mais uma possibilidade na taxonomia proposta pela autora: a de
sujeitos plenos não-referenciais. Esse acréscimo, entretanto, é função,
por sua vez, da redefinição na noção de referência: propusemos que é
necessário pensar na relação temática que se estabelece ou não entre
o elemento que ocupa a posição de sujeito e o verbo, além de perceber a conexão entre esse elemento e alguma entidade ou conceito
do mundo que nos rodeia. A não observância desses dois aspectos,
necessariamente, leva a inaceitabilidade da sentença.
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Como dissemos, essa proposta abre uma extensa agenda de
trabalho. Acreditamos que, se por um lado, a taxonomia proposta aqui
pode gerar frutos positivos para o ensino de uma gramática mais analítica – menos monolítica, portanto –, por outro lado, sabemos que há ainda
outros fenômenos a serem considerados, ainda no rol das estruturas
que examinamos neste trabalho. É o caso de pronomes que aparecem
na posição de sujeito de sentenças impessoais, que têm sido analisados
com valor indeterminado/genérico, não apresentando aparente conexão
semântica nem com o verbo, nem com qualquer outro sintagma da sentença. O que fazer nesses casos? Como interpretar a referência desses
sujeitos? Ficam as questões para futuras empreitadas científicas.
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Como traduzir em palavras uma relação que é tão
especial? Eugênia me acolheu quando eu retornei
ao Fundão, após ter reaberto a minha matrícula no
doutorado. Ela se tornou minha orientadora e, aos
poucos, fomos nos aproximando. Eugênia é passional, apaixonada pelo que faz, o que, para mim, é inspirador. Tornamo-nos amigas, mais que isso, estabelecemos uma relação de mãe e filha. Eu a respeito e
acato suas recomendações porque sei que ela me
ama e deseja o melhor para mim, assim como eu a
amo e desejo só vitórias e alegrias para ela.
Mônica Tavares Orsini
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Falar sobre minha relação com a Maria Eugênia
significa voltar ao início da minha trajetória acadêmica. Ela, ao lado da Mônica, com quem tenho
imenso prazer em assinar esse texto, me mostraram como era encantador o universo da pesquisa
linguística. Eugênia é capaz de traduzir de maneira acessível uma infinidade de conhecimentos e a
partir deles fazer o trabalho de “desorientar” seus
alunos, como ela gosta de dizer. Sou muito grata por toda a “desorientação” que se iniciou no
mestrado, seguiu para o doutorado, passou pelos
tensos momentos do concurso para professor e,
hoje, é celebrada em parcerias, bancas e grandes
oportunidades que a Eugênia me apresenta.
Mayara Nicolau de Paula
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RESUMO
O presente artigo busca (i) identificar as funções discursivas do sintagma que
ocupa a posição de tópico nas construções de topicalização e de deslocamento à esquerda produzidas por letrados brasileiros e (ii) investigar uma possível
associação dessas funções ao tipo de estratégia e/ou ao gênero textual. Mais
especificamente, investiga se as construções de tópico marcado constituem
uma estratégia gramatical de focalização. A amostra reúne 1.456 textos, de cinco gêneros textuais distintos, publicados nos jornais O Globo e Folha de São
Paulo. A pesquisa fundamenta-se nos pressupostos da Teoria de Princípios e
Parâmetros (cf. CHOMSKY, 1981) e nos estudos diacrônicos que descrevem
as mudanças sintáticas no PB (cf. DUARTE, 2018, 2019; CYRINO, 2018, 2019),
além de estudos anteriores que buscam identificar aspectos discursivo-funcionais que possam atuar na especialização de estruturas gramaticais como as
construções de tópico marcado (cf. KATO, 2018; CRUZ, 2020). Os resultados
indicam que, embora não se identifique uma relação biunívoca entre as funções discursivas e os gêneros textuais, aquelas parecem atender à intenção
comunicativa de cada gênero. Além disso, os resultados evidenciam que a
topicalização é uma estratégia sintática de focalização legitimada na escrita
dos brasileiros cultos, seja para confrontar um referente a outro anteriormente
mencionado ou inferido, seja para introduzir um referente novo no discurso,
achado que vai ao encontro do descrito por Kato (2018).
PALAVRAS-CHAVE: Tópico frásico; Função discursiva; Foco.
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ABSTRACT
The present article aims to (i) identify the discursive functions of the phrase in
topic position in topicalizations and left dislocations produced by highly educated Brazilians and (ii) investigates a possible association between these functions and the strategy and/or textual genre. Specifically, it investigates whether
marked topic constructions constitute a focalization strategy. Our sample consists of 1456 texts, from five different textual genres, published in the newspapers
O Globo and Folha de São Paulo. This research is anchored in the Theory of
Principles and Parameters (cf. CHOMSKY, 1981) and in the diachronic studies
that describes syntactic changes in BP (cf. DUARTE, 2018, 2019; CYRINO, 2018,
2019), in addition to previous studies that seek to identify discursive-functional
aspects that may act in the specialization of the grammatical structures as the
marked topic. (cf. KATO, 2018; CRUZ, 2020). The results indicate that, although
a two-way relation between discursive functions and textual genres was not identified, that seems to respond to a communicative intention of each genre. Besides, the results show that topicalization is a legitim syntactic strategy of focusing
in the highly educated Brazilian’s writing, either to confront a referent to another
previously mentioned or inferred, or to introduce a new referent in the discourse,
a finding that meets Kato’s description (2018).
KEYWORDS: Sentence topic; discursive function; focus.
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PALAVRAS INICIAIS
Segundo Brito, Duarte e Mattos (2003), as construções de tópico
marcado são aquelas em que a posição mais à esquerda da sentença
é preenchida por um constituinte que, do ponto de vista discursivo,
contém o referente sobre o qual se faz uma declaração. Embora essa
conceituação se assemelhe à definição atribuída à categoria sujeito,
apresentada pela descrição tradicional (cf. CUNHA; CINTRA, 1985), o
constituinte a que nos referimos ocupa a posição sintática de tópico,
situada na periferia esquerda da sentença, e não a posição de sujeito.
O tópico frásico, portanto, presente em uma construção elaborada
em torno dos constituintes tópico e comentário estabelece com o comentário uma relação de aboutness, (cf. LAMBRECHT, 1994). Em outras palavras, um referente é interpretado como tópico se, em um dado discurso,
a proposição for sobre ele, aumentando o conhecimento do destinatário.
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Ocorre, porém, que há diferentes estratégias de construção de
tópico marcado e, frequentemente, cada estratégia é associada a uma
função textual mais específica, como se vê em gramáticas descritivas
e estudos linguísticos (cf. seção 2). Nesse contexto, este artigo objetiva
descrever, de forma ampla, as funções discursivas do referente que
ocupa a posição de tópico nas construções de topicalização e de deslocamento à esquerda produzidas por letrados, em textos do domínio
midiático, visando a encontrar uma associação dessas funções ao tipo
de estratégia e/ou ao gênero textual.
De forma mais específica, investigamos se as construções de tópico marcado constituem uma estratégia gramatical de focalização, como
identificou Cruz (2020), ao estudar o comportamento do fenômeno da clivagem em missivas escritas por brasileiros nascidos nos séculos XIX e XX.
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A pesquisa fundamenta-se nos pressupostos da Teoria de Princípios e Parâmetros (cf. CHOMSKY, 1981) e nos estudos diacrônicos que
confirmam as mudanças sintáticas ocorridas no PB (cf. DUARTE, 2018,
2019; CYRINO, 2018, 2019), já que a caracterização e a frequência das
estratégias de tópico marcado parecem acompanhar o comportamento
do sistema em relação à marcação do Parâmetro do Sujeito Nulo e às
propriedades do objeto nulo. Também ancora-se em estudos anteriores
cujo objetivo é o de identificar aspectos discursivo-funcionais que possam
atuar na especialização de estruturas gramaticais marcadas no PB, como
são as construções de tópico marcado. (cf. KATO, 2018; CRUZ, 2020)
A amostra reúne 1.456 textos, publicados nos jornais O Globo e
Folha de São Paulo, no interstício 2009-2015, sendo 280 editoriais, 280
artigos de opinião, 280 reportagens, 280 crônicas e 336 cartas de leitor.
Para que pudéssemos investigar a escrita culta contemporânea,
no que tange ao papel funcional do tópico frásico, adotamos a perspectiva de Bortoni-Ricardo (2005), segundo a qual as diferentes manifestações linguísticas se distribuem em um contínuo, tendo em vista o seu
grau de monitoração estilística, isto é, o grau de formalidade do texto.
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Desta forma, selecionamos cinco gêneros textuais do domínio
midiático, considerando o seu grau de formalidade: textos [+ formais]
se caracterizam por grande monitoramento em relação às escolhas linguísticas; situação oposta, quando o gênero reflete um estilo [- formal].
Os gêneros escolhidos são editorial, artigo de opinião, reportagem, crônica e carta de leitor.
Este artigo encontra-se organizado da seguinte forma: primeiramente, conceituamos e exemplificamos as estratégias de topicalização
e de deslocamento à esquerda, encontradas na escrita culta dos brasileiros. Em seguida, fazemos uma revisão dos estudos que apontam
as funções discursivas do tópico frásico no português, descritas em
gramáticas e investigações empíricas. Na sequência, analisamos os
dados e, por último, apresentamos nossas considerações finais.
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TOPICALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO
À ESQUERDA NA ESCRITA CULTA
Em nosso corpus, há dados de topicalização e deslocamento à esquerda, sendo que, quanto a este, identificamos três subtipos, tendo em
vista o comportamento morfossintático das sentenças. Apresentamos,
abaixo, uma descrição das construções que são o foco desse estudo.
(i) Topicalização: o tópico está sintaticamente vinculado a uma
categoria vazia no interior do comentário, como exemplificado em (1).
(1) [À constatação, feita em entrevista nesta quarta-feira]i, Lula
acrescentou um vaticínio ___i: “ E depois nada aconteceria”.
(Editorial, jornal Folha de São Paulo)
No exemplo (1), o constituinte À constatação, feita em entrevista
nesta quarta-feira foi movido para a posição de tópico, estabelecendo
correferência com a categoria vazia que ocupa, no comentário, a posição de objeto indireto.

SUMÁRIO

(ii) Deslocamento à esquerda: o tópico está vinculado a um
correferente lexicalmente expresso no comentário. Conforme as características morfossintáticas das sentenças encontradas, pudemos
detectar três subtipos, em que há a expressão fonológica do correferente, idêntico ao referente que ocupa a posição de tópico. Utilizamos
a nomenclatura disponível na literatura linguística para nomeá-las.
(A) Deslocamento à esquerda clítico: corresponde às construções de deslocamento à esquerda em que há uma forte conectividade
sintática entre o tópico e o correferente, já que aquele “exibe propriedades de conformidade referencial, categorial, casual e temática com um
constituinte interno ao comentário” (BRITO, DUARTE e MATOS, 2003,
p. 495), como mostra o exemplo (2).
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(2) Aliás, [motor traseiro e transmissão automática]i os saudosos
“Gostosões”, fabricados pela General Motors na década de 50, já [os]i
possuíam. (Carta de leitor, jornal O Globo)
No exemplo (2), temos o tópico frásico motor traseiro e transmissão automática retomado pelo clítico os, na função de objeto direto.
(B) Deslocamento à esquerda de tópico pendente: nomeia as
construções de deslocamento à esquerda em que o correferente mantém com o tópico uma conectividade sintática fraca, havendo apenas
identidade dos traços de número, pessoa e gênero, como verificamos
nos exemplos (3) e (4).
(3) [O verdadeiro custo]i, [este]i não pode ser colocado em
números porque é pessoal. (Artigo de opinião, jornal Folha de São Paulo)
(4) Já [os colegas com quem convive]i... [Eles]i são o seu
pesadelo. (Crônica, jornal Folha de São Paulo)
No exemplo (3), o sintagma O verdadeiro custo e o pronome
demonstrativo este remetem ao mesmo referente, constituindo uma
estrutura denominada na literatura de duplo sujeito (cf. DUARTE, 1995).
O mesmo ocorre em (4), mas, neste caso, a retomada se faz por um
pronome nominativo.
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(C) Tópico pendente com retomada: nessa construção, o tópico é introduzido pela locução prepositiva quanto a ou por termos equivalentes, sendo retomado no interior do comentário por um elemento lexicalmente expresso (exemplo 5) ou por uma categoria vazia (exemplo 6).
Nesse subtipo, a possibilidade de preenchimento da posição sintática,
no interior do comentário, resulta das mudanças em curso no PB, particularmente a preferência de o sistema preencher sujeitos referenciais
(cf. DUARTE, 2018, 2019). Assim, se há um comportamento variável em
relação ao sujeito preenchido ou nulo, as construções em que existe a
possibilidade de alternância evidenciarão tal comportamento.
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(5) [Quanto aos parafusos para o emplacamento de carro zero]i,
[eles]i vêm de fábrica, junto com o manual do veículo, pois cada modelo
exige um tipo específico. (Carta de leitor, jornal O Globo)
(6) [Quanto aos escândalos de pedofilia nas igrejas irlandesa e
americana]i, ___i vinham de décadas. (Carta de leitor, jornal O Globo)
Em (5), o tópico é introduzido pela locução prepositiva quanto
a, sendo retomado no interior do comentário pelo pronome nominativo
eles, que se encontra no interior do comentário, na posição de sujeito
da oração, predicado pelo verbo vir. Em (6), o tópico também é introduzido pela locução prepositiva quanto a; no entanto, a retomada é feita
por meio de uma categoria vazia na posição do sujeito. Essa alternância entre sujeito preenchido e sujeito nulo nas construções denominadas tópico pendente com retomada foi discutida em Orsini (2018).

O PAPEL FUNCIONAL DO TÓPICO
FRÁSICO NA LITERATURA LINGUÍSTICA
Nesta seção, apresentaremos uma síntese de alguns estudos
referentes à função do tópico frásico no discurso.
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O QUE DIZEM AS GRAMÁTICAS
TRADICIONAIS E DESCRITIVAS
Na tradição gramatical, o português é descrito como uma língua
exclusivamente SVO. Isso implica a marginalização de estruturas que
fogem a tal padrão sintático, caso das construções de tópico marcado.
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Por esta razão, Cunha e Cintra (1985), Lima (1989) e Bechara
(2001), ao mencionarem estruturas construídas em torno de um tópico
frásico, analisam-nas como um traço estilístico, tendo, de maneira ampla, a função de enfatizar o elemento que ocupa a posição mais externa
da sentença; em outras palavras, pôr em relevo a ideia que se considera
mais importante, destacando-a do resto, como no exemplo (7):
(7) a. [A pessoa que não sabe viver em sociedade]i, contra elai
se põe a lei. (BECHARA, 2001, p. 595)
b. [Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa]
,i a gente brincava com elasi de tão imprestáveis. (CUNHA; CINTRA,
1985, p. 630)
Os sintagmas isolados por colchetes aparecem em uma posição de destaque em relação ao resto da sentença e são retomados no
interior do comentário pelos pronomes correferentes.
Já as gramáticas descritivas tratam das construções de tópico
marcado como sentenças legítimas no português e dão particular relevância à descrição das suas funções no texto. Embora adotem uma
perspectiva formal de análise do funcionamento do Português Europeu
e de suas variedades, Raposo et al. (2013), refinando a descrição de
Brito, Duarte e Matos (2003), relacionam os tipos de construção de
tópico marcado a funções textuais específicas.
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A construção denominada tópico pendente funciona, segundo
os autores, como um tópico de transição, ou seja, o tópico apresenta
um referente que se conecta com um assunto apresentado no discurso
anterior, sem romper com o tema. O tópico pendente funciona, então,
como uma estratégia de introdução de um elemento que faz a “ponte”
entre o assunto do discurso anterior e do discurso subsequente, como
mostra o exemplo (8).
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(8) Por falar em férias, alguém conhece um alojamento em Caminha? (RAPOSO et al., 2013, p. 409)
Em (8), o sintagma por falar em férias introduz um elemento que
já foi citado e o conecta com a informação subsequente alguém conhece um alojamento em Caminha, garantindo que o tema seja preservado na interlocução.
A deslocação à esquerda de tópico pendente é muito utilizada
na resposta a perguntas sobre o referente que ocupa a posição de
tópico ou em comentários referentes a uma asserção anterior sobre a
entidade referida pelo tópico marcado, como no exemplo (9) em que o
tópico água de coco é retomado no comentário pelo sinônimo néctar.
(9) [Água de coco]i, gosto imenso desse néctari delicioso. (RAPOSO et al., 2013, p. 410)
A deslocação à esquerda clítica funciona como uma estratégia
de preservação do tópico, ou como uma estratégia de “listagem exaustiva”, caso em que o discurso anterior introduz um conjunto ou classe
de indivíduos e o tópico enumera, exaustiva ou ilustrativamente, elementos desse conjunto ou classe. No exemplo (10), o tópico a mim é
retomado pelo clítico me como forma de preservar o tema do discurso.
(10) [A mim]i, ninguém mei contou essa versão da história. (RAPOSO et al, 2013, p. 412)
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Por fim, em relação à topicalização, os autores salientam que
o português se diferencia (sob o ponto de vista interpretativo) de línguas românicas que usam tal construção como uma estratégia de
focalização contrastiva. Nestas línguas, o tópico é colocado em contraste com outro constituinte, enquanto em português, nas topicalizações que recebem leitura contrastiva, o tópico é contrastado com
uma outra predicação.
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Segundo Raposo et al. (2013), as funções discursivas da topicalização são (i) introduzir um novo tópico, (ii) permitir que o texto progrida, configurando o que a Linguística Textual denomina de progressão
temática e (iii) pôr em contraste a predicação expressa pelo comentário. Aprestamos um exemplo em (11):
(11) [Esse livro]i já li __i. (RAPOSO et al., 2013, p. 421)
Na interpretação de Raposo et al. (2013), no exemplo (11), o
enunciador deseja estabelecer um contraste entre duas predicações,
recebendo, portanto, a seguinte leitura: Esse livro já li, mas este ainda
não li. Essa interpretação está em oposição a uma possível focalização contrastiva que seria interpretada como ESSE LIVRO já li, mas
não este, recaindo o foco apenas no sintagma topicalizado, e não na
predicação toda.
Castilho (2012) dedica, em sua gramática descritiva, uma seção
para as construções de tópico marcado. O autor lista propriedades
sintáticas, semânticas e discursivas de tais construções.
Dentre as propriedades discursivas, Castilho (2012) aponta que,
em geral, nas construções de tópico marcado, o tópico tem a função
de apresentar o tema do discurso, ou seja, o tópico ‘dá uma dica’ sobre o assunto do qual o texto irá tratar.
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De forma questionadora, Castilho lança algumas perguntas com
as quais esse estudo dialoga, contribuindo, assim, para o incremento
da discussão acerca das construções com tópico frásico: “(i) essas
construções sempre introduzem um tópico novo?; (ii) qual sua atuação
na reformulação do tópico?; (iii) qual sua atuação na descontinuação
de um tópico?” (CASTILHO, 2012, p. 485).
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O QUE DIZEM AS ANÁLISES EMPÍRICAS
O interesse dos linguistas pelo estudo das construções de tópico marcado e suas funções discursivas ganha força no PB a partir
do trabalho pioneiro de Eunice Pontes (1987). No que diz respeito ao
papel funcional do tópico frásico, com base em dados coletados de
forma assistemática, a autora afirma que “o SN tópico nas sentenças
de DE113 funciona como um elemento coesivo no discurso, seu significado parece ser “falando de SN...” ou “quanto a SN...” (PONTES,
1987, p. 80). Tal constatação, de caráter abrangente, coincide com a
descrição de Lambrecht (1994). Em (12) temos um exemplo apresentado por Pontes, cuja paráfrase seria Falando de shampoo, eu posso
usar do Johnson’s.
(12) [Shampoo-Johnson’s]i, essei eu posso usar. (PONTES,
1987, p. 81)

SUMÁRIO

Além disso, sua análise conclui que o pronome cópia, nas construções de deslocamento à esquerda, está presente quando o falante
sente a necessidade de deixar claro o referente da sentença, visto haver
um distanciamento entre o tópico e o início do comentário, decorrente
da presença de material linguístico interveniente ou do peso do sintagma que ocupa a posição de tópico. Essa constatação é retomada por
outros pesquisadores que estudaram especificamente a estratégia de
deslocamento à esquerda de sujeito à luz das teorias funcionalistas,
como Braga (1987) e Belford (2006).
O trabalho de Braga (1987) utiliza o acervo de dados de fala
popular do projeto PEUL/UFRJ e testa a hipótese de que quanto maior
a distância entre sujeito e verbo, mais trabalhoso fica o processamento
da informação, favorecendo a produção de uma construção de des113

DE é a abreviação de deslocamento à esquerda.
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locamento à esquerda de sujeito. Portanto, para a autora, a presença
de material interveniente ou de estruturas com tópicos constituídos de
SNs pesados favoreceriam a produção de um DE sujeito.
Seus resultados apontam que, de fato, a presença de sintagmas
longos, em que há um modificador oracional do seu núcleo, ou a presença de material interveniente com maior número de sílabas entre o tópico
e o início do comentário tornam mais provável a presença de um correferente que retome o sintagma sujeito. A presença do pronome, segundo
a autora, “facilita o processamento da informação” (BRAGA, 1987, p.
114), que fica prejudicada pela distância, como no caso de (13) em que
o sintagma no outro jogo fica posicionado entre tópico e comentário:
(13) Mas o Éderi, no outro jogo, elei não foi grande destaque.
(BRAGA, 1987, p. 109)
Além da função de facilitar o processamento da informação, as
construções de DE sujeito também introduzem ou reintroduzem o tema
(assunto) de um trecho do discurso. Nesta perspectiva, o trabalho de
Braga aponta para uma especialização da função a depender do tipo
de estratégia de construção de tópico marcado.
No que diz respeito à estratégia de topicalização, a autora afirma
que a alteração na ordem das palavras provoca uma ressignificação
da sentença, uma vez que as orações topicalizadas e as orações SVO
atendem a diferentes necessidades discursivas.
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Algumas funções discursivas das estruturas de topicalização
são apontadas por Braga (1987 apud BELFORD, 2006), a saber: (i) pôr
em destaque um elemento de um conjunto; (ii) recuperar um referente
mencionado anteriormente e (iii) estabelecer contraste.
Belford (2006) também trabalha com os dados de fala popular
da amostra PEUL/UFRJ, porém em uma versão mais recente que a
utilizada por Braga (1987). A autora analisa dois tipos de construção de
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tópico marcado: a topicalização de objeto e o deslocamento à esquerda de sujeito. Fundamentada nos pressupostos da Teoria da Variação
e Mudança (W, L e H, 1968[2006]), desenvolve uma análise variacionista dos dados, considerando que as construções de tópico marcado
estão em variação com as construções do tipo SVO.
Sobre os dados de deslocamento à esquerda de sujeito, a autora encontra resultados semelhantes aos de Braga (1987). Assim, o
falante tem a preocupação de evitar qualquer falha na comunicação e,
por isso, utiliza o pronome cópia com a função de lembrete do referente. Em sua análise de peso relativo, encontra .91 para a presença
de deslocamento à esquerda, quando há material interveniente, contra
.09, quando não há; o que mostra, em termos estatísticos, um claro
favorecimento de DE sujeito quando há presença de material interveniente, como observamos no exemplo abaixo:
(14) [O amigo do meu irmão]i, o Sílvio Fraga, que é o filho do
Emílio Fraga, elei falou assim.” (BELFORD, 2006, p. 71)
Em relação à topicalização de objeto direto, a autora mostra que
são comuns em contextos de referentes “evocados por gatilho”114. Segundo ela, respostas a perguntas, retomando informações já mencionadas, é um contexto textual favorecedor para sua ocorrência.
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Belford (2006) detecta a ocorrência de construções de topicalização de objeto direto com a função de estabelecer contraste entre
duas predicações. Esse emprego vai ao encontro do proposto por Raposo et al. (2013). O exemplo (15) apresenta um dos dados de Belford
(2006) em que é possível fazer a seguinte interpretação: o curso de
costura eu fiz, mas o de crochê eu não fiz, aprendi com as colegas. É a
oposição entre essas duas predicações que desencadeia, segundo a
autora, a estrutura de topicalização na segunda sentença.
114

A autora explica que, como a amostra é constituída de entrevistas, caracterizadas pela
interação entrevistador/falante, a denominação “gatilho” é a que melhor define a relação
do discurso do falante com o entrevistador, em que a fala deste serve de “gatilho” para a
fala do informante.
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(15) O cur... o curso de costura, eu fiz. O crochêi, eu aprendi ___i
assim com colegas.
(BELFORD, 2006, p. 68)
Embora desenvolva uma análise de base formal, Orsini (2003), ao
estudar a fala de indivíduos letrados, por meio de estudos de tendência
e de painel, revisita o trabalho de Braga (1987) e, diferentemente dos resultados encontrados pela referida autora e por Belford (2006), encontra
uma distribuição equilibrada entre tópicos curtos e longos, quando se
observam os dados de deslocamento à esquerda de sujeito. Essa constatação é um indicativo de que o falante não produz uma construção
desse tipo apenas com o intuito de garantir o processamento da informação por parte do seu interlocutor. O exemplo (16) traz um dos dados
de tópico curto, composto apenas de um SN simples, com DE sujeito.
(16) [O Juiz]i elei geralmente está ali exatamente para analisar o
comportamento disciplinar dos jogadores.
(ORSINI, 2003, p. 88)
Além disso, a autora analisa alguns fatores de natureza discursiva como status informacional do tópico, contrastividade e papel do
tópico na organização do discurso.
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Orsini (2003) assume que o texto é a soma de segmentos tópicos
relacionados direta ou indiretamente ao tema central e encontra resultados que apontam para o fato de o tópico frásico ter a função principal
de garantir a preservação do assunto principal ou secundário do texto,
ou seja, o tópico tem um papel importante na continuidade do discurso.
Além disso, estruturas de deslocamento à esquerda são mais
recorrentes na função de introdução de tópico principal ou secundário,
se comparadas à frequência dessa função nas construções de topicalização. Topicalizações aparecem de modo mais frequente na função
de fechamento de tópico. Podemos observar os exemplos em (17):
449

(17) a. Austráliai uma vez me definiram Austráliai como Inglaterra
de bermudas.
b. Dentro da cidade, nossa! Tem muitos castelos, templos
antigos e você entra assim aquela calma de jardim japonês que você
só vê assim pássaro, água caindo, escuta vento, então issoi eu acho
____i o máximo. (ORSINI, 2003, p. 85)
O exemplo (17a) mostra uma construção de DE sujeito introduzindo o tópico secundário Austrália na interlocução. Em (17b), aparece
uma estrutura de topicalização desempenhando a função de fechamento de tópico depois da lista de itens apresentada pelo falante.
No que tange à contrastividade, Orsini (2003) afirma que há uma
concentração quase absoluta de dados não contrastivos. A presença
de contrastividade, apesar de pouco frequente, se concentra nas construções de topicalização. O exemplo (18) ilustra uma dessas ocorrências com contraste entre Rio de Janeiro e São Paulo.
(18) Aqui no Rio de Janeiro a maioria das pessoas mora em prédios. São Pauloi geralmente o pessoal mora em casas ___i. (ORSINI,
2003, p. 120)
O dado (18) é, na interpretação da autora, uma ocorrência
de focalização contrastiva, o que vai de encontro ao descrito por
Raposo et al. (2013).
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A breve revisão das funções discursivas do tópico frásico na gramática descritiva e em alguns estudos empíricos apontam para o estabelecimento de uma relação entre o tipo de construção de tópico marcado
e a função discursiva do tópico (cf. RAPOSO et al., 2013; PONTES, 1987;
BRAGA, 1987; BELFORD, 2006; ORSINI, 2003), embora não se tenha
identificado um comportamento categórico em nenhum desses trabalhos.
Diante disso, passamos à descrição das funções discursivas
identificadas em textos do domínio midiático, produzidos por letrados brasileiros.
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AS FUNÇÕES DO TÓPICO FRÁSICO NA
ESCRITA DO LETRADO BRASILEIRO
Foram identificadas quatro funções discursivas, considerando
as ocorrências de topicalização e de deslocamento à esquerda nos
cinco gêneros textuais estudados.
(i) Manutenção de tópico discursivo: o referente que ocupa a
posição de tópico é o tópico principal do discurso.
(ii) Progressão temática: um referente já mencionado no discurso, como tópico secundário, assume a posição sintática de tópico
e passa a ser o tópico discursivo principal.
(iii) Inserção de tópico novo: um item lexical novo, não mencionado anteriormente no texto, é inserido na posição de tópico. Nesse
caso, a construção é uma estratégia de foco informacional.
(iv) Contraste: a construção serve para contrastar o referente
que ocupa a posição de tópico a outro anteriormente mencionado ou
inferido. Trata-se de uma estratégia de focalização contrastiva.
Nosso corpus reúne 260 dados. É preciso destacar que o número pequeno de sentenças do tipo tópico – comentário em relação ao
número de textos (1460 textos) já era esperado, pois estamos diante
de um tipo sentencial marcado na norma culta115 do letrado brasileiro.
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A fim de testarmos a hipótese de que haveria uma estreita relação entre a função discursiva do tópico, o tipo de estratégia e o gênero
textual, encaminhamos a análise dos dados, considerando a distribuição percentual das funções discursivas de cada estratégia de tópico

115

Usamos o termo norma culta para nos referirmos à norma que é efetivamente usada pelo
letrado brasileiro, em textos escritos monitorados (cf. FARACO, 2008).
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marcado por gênero textual. A tabela 1 apresenta o comportamento
das ocorrências de topicalização.
Tabela 1 - Distribuição dos dados de topicalização
por gênero, segundo a função textual.

Função
discursiva

Artigo de
opinião

Editorial
OCO

%

OCO

%

Reportagem
OCO

%

Crônica
OCO

%

Cartas de
leitor
OCO

%

Progressão
temática

6

27%

14

40%

7

50%

12

32%

14

15%

Manutenção
de tópico
discursivo

10

45%

5

14%

4

29%

10

26%

25

26%

Inserção de
tópico novo

2

9%

10

29%

3

21%

5

13%

40

43%

Contraste

4

19%

6

17%

-

11

29%

15

16%

22

100%

35

100%

100%

38

100%

94

100%

Total

14

No gênero editorial, prevalece a função de manutenção de tópico discursivo, reunindo 45% dos dados. O exemplo (19) ilustra um
tópico frásico com essa função.
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(19) [De Pimentel]i sabe-se bem mais ___i, e o quadro não o
favorece, porque há indícios da prática de lobby junto à prefeitura, bem
como da coleta de dinheiro “não contabilizado” para o caixa dois político-partidário. (O Globo, 09/12/2011)
Em (19), o referente ‘Pimentel’ é o tópico discursivo deste editorial,
cujo título é “Pimentel repete descuidos petistas”. Ele é o assunto principal
do texto, sendo frequentemente retomado na posição de tópico frásico.
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A progressão temática do texto é um elemento indispensável
para garantir a fluidez do discurso em gêneros em que predominam
sequências linguísticas argumentativas. Um bom exemplo disso é o
gênero artigo de opinião, em que o tópico desempenha tal papel em
40% dos dados. O exemplo (20) ilustra essa observação.
(20) O primeiro fato importante a ser lembrado é que essa idade sinaliza uma passagem: a da primeira infância para a segunda – e
derradeira parte dela. [Isso]i a criança intui __i com precisão. (Folha de
São Paulo, 26/07/2011)
O parágrafo que contem esse dado é, justamente, o momento no
texto em que há a introdução de um novo tópico discursivo. Até o parágrafo anterior, a articulista está relatando o comportamento da criança
entre 5 e 7 anos e, na sua construção, passa a discutir as causas desse
comportamento. Por isso, o pronome demonstrativo isso retoma o que
foi dito imediatamente antes: “idade que sinaliza uma passagem”.
Os gêneros reportagem e crônica também revelam uma frequência elevada de topicalizações em que o tópico tem a função de progressão temática, chegando a 50% e 32% do total de dados, respectivamente. Essa funcionalidade do tópico está relacionada ao fato de
ele ser, preferencialmente, uma informação dada, garantindo ao leitor
a recuperação de referentes mencionados em parágrafos anteriores.
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Por fim, a seção carta de leitor dos jornais escolhidos se configura em um gênero com características muito bem definidas. Trata-se de
é um tipo de carta na qual os leitores geralmente escrevem para emitir
opiniões sobre acontecimentos atuais, discutidos pelo próprio jornal.
A carta, portanto, estabelece um diálogo com um texto anteriormente
publicado e, para isso, parte do pressuposto de que o interlocutor sabe
do que se está falando. Tal intencionalidade explica a predominância
da função de inserção de novo tópico nesse gênero, que concentra
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43% do conjunto de dados de topicalização ocorridos em cartas de
leitor. Ilustramos com a transcrição do dado abaixo.
(21) [Àqueles que desejarem maiores informações sobre a forma de atuação da propaganda da indústria farmacêutica]i recomendo
__i a leitura do excelente livro: ‘ The Truth about the Drug Companies’
(‘A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos’, recentemente traduzido para o português pela editora Record), da doutora Marcia Angell, ex-editora de uma das revistas médicas de maior prestígio: ‘The
New England Journal of Medicine’. (Folha de São Paulo, 18/02/2010)
Esta carta foi escrita pelo professor titular do departamento de
Clínica Médica da UNICAMP, Dr. José B. Lopes Faria, para esclarecer
algumas incorreções publicadas no jornal referentes à propaganda de
remédios e à sua amostra grátis. Ao final da carta, ele se dirige à parcela dos leitores interessada em obter mais informações, referente que
não havia sido mencionado anteriormente no texto, caracterizando,
portanto, um dado de inserção de tópico novo.
Em relação à estratégia de deslocamento à esquerda, discutirmos os dados dos três subtipos.
Há apenas dois dados de deslocamento à esquerda clítico, ambos no jornal O Globo, transcritos a seguir: (22) é o dado do gênero crônica e (23), da carta de leitor. Em ambos, o tópico frásico desempenha o
papel de manutenção do tópico do discurso, uma das funções mais descritas pela literatura linguística. (cf. PONTES, 1987; RAPOSO et al., 2013)
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(22) Baixei aquela tomada do “lance” em câmera lenta e [a dentada em zoom]i, já [a]i vi diversas vezes e, de fato, foi uma dentada crocodilesca, capaz de abocanhar um megahambúrguer num só golpe.
(O Globo, 29/6/2014)
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(23) Aliás, [motor traseiro e transmissão automática]i os saudosos “Gostosões”, fabricados pela General Motors na década de 50, já
[os]i possuíam. (O Globo, 2/5/2010)
Quanto ao deslocamento à esquerda de tópico pendente, foram
encontrados 4 dados. Em três, o tópico frásico é utilizado para inserir
um novo tópico no discurso e, em um, o tópico tem função contrastiva.
Em virtude do baixo número de dados, não é possível fazer uma análise da relação entre tipo de construção, gênero textual e função discursiva do tópico frásico. Em (24), transcrevemos um dado do gênero
crônica, em que o referente ‘políticos’ surge pela primeira vez no texto:
(24) [Os políticos]i, [esses]i, já se sabe: tudo o que dizem é
exatamente o oposto do que estão pensando. (Folha de São Paulo,
21/02/2010)
A tabela 2 apresenta o comportamento dos dados de tópico
pendente com retomada por gênero textual, segundo a função textual.
Tabela 2 - Distribuição dos dados de tópico pendente com
retomada por gênero, segundo a função textual.
Editorial

Artigo de
opinião

Reportagem

Crônica

Cartas de
leitor

OCO

%

OCO

%

OCO

%

OCO

%

OCO

%

Progressão
2
temática

100%

1

100%

1

100%

6

38%

4

13%

Manutenção
de tópico
discursivo

-

-

-

-

-

-

-

-

2

7%

Inserção
de tópico
novo

-

-

-

-

-

-

1

6%

25

80%

Contraste

-

-

-

-

-

-

9

56%

-

-

Total

2

100%

1

100%

1

100%

16

100%

31

100%

Função
discursiva

SUMÁRIO
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A tabela revela que o tópico apresenta comportamento semelhante ao encontrado nas topicalizações, apesar do menor número de
dados (203 dados de topicalização contra 51 dados de tópico pendente com retomada).
A função progressão temática é categórica em três dos cinco
gêneros: editorial, artigo de opinião e reportagem. Não há dúvidas
de que o tópico frásico, em gêneros com predominância do modo
argumentativo de organização do discurso, é utilizado como um recurso textual de progressão temática, permitindo que o texto avance
em informações. Neste caso, o autor, por meio de um tópico frásico,
transforma referentes secundários em principais, estabelecendo um
elo coesivo consistente, que garante a coerência do texto. Em (25), o
tópico frásico, presente no gênero artigo de opinião, desempenha a
função de progressão temática.
(25) [Quanto aos religiosos]i, leitor, não [os]i considero iluminados nem crédulos, superiores ou inferiores, os anos me ensinaram a
julgar os homens por suas ações, não pelas convicções que apregoam. (Folha de São Paulo, 21/04/2012)
No exemplo acima, semelhante ao que ocorreu em (20), o tópico do discurso é “as crenças das diferentes religiões”. Para finalizar o
texto, o autor retoma um tópico secundário, que passa a ser o principal
no parágrafo em questão.
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As cartas, assim como vimos para a estratégia de topicalização,
favorecem a inserção de um novo tópico, alcançando 80% do total de
dados. Em (26), temos um dado retirado de uma carta de leitor, que
transcrevemos a seguir:
(26) Sobre a reportagem “Investimento em obras do PAC cai
pela primeira vez”, esclarecemos que, ao contrário do título do texto,
os investimentos do PAC tiveram crescimento nominal de 17,5% (até
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outubro deste ano) em relação ao mesmo período de 2010. Saltaram
de R$ 17,7 bilhões para R$ 20,8 bilhões. (...) [Sobre as despesas correntes]i, o Ministério do Planejamento não informou que [elas]i aumentam “naturalmente”, como indicado no texto, mas necessariamente em
virtude, por exemplo, do aumento anual do salário mínimo. (Folha de
São Paulo, 18/11/2011)
A carta, assinada por Gioconda Bretas, diretora de comunicação social do Ministério do Planejamento, é a resposta do governo à
crítica feita pelo jornal em matéria anteriormente publicada. O referente ‘despesas correntes’, que ocupa a posição de tópico da sentença,
não havia sido mencionado nesse texto até o momento, configurando
em exemplo de tópico novo.
Podemos afirmar, portanto, apesar da presença de um número
mais significativo de topicalizações, que a discussão aqui realizada
confirma a hipótese inicial de que o gênero textual é uma variável que
atua na determinação da função textual do tópico frásico, independentemente de ele estar em uma construção de topicalização ou de tópico
pendente com retomada116. É importante ressaltar, por outro lado, que
as funções discursivas não são exclusivas de um gênero ou de uma
estratégia de construção de tópico marcado.
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Tais constatações nos levam a redimensionar as análises anteriores, já que agregam um novo olhar no que se refere às construções
de tópico marcado no plano textual. De fato, as funções descritas nesses estudos são as mesmas, mas seu emprego não depende apenas
do tipo de estratégia de tópico marcado, mas, principalmente, da intencionalidade do gênero textual.
Retomando os questionamentos de Castilho (2012, p. 485) -“(i)
essas construções sempre introduzem um tópico novo?; (ii) qual sua
116

Não estamos considerando nesse momento os dados de deslocamento à esquerda clítico e de tópico pendente porque ocorreram em número muito reduzido.
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atuação na reformulação do tópico?; (iii) qual sua atuação na descontinuação de um tópico?” – podemos concluir que as respostas dependerão muito mais do gênero textual em que a construção se encontra
do que do tipo de estratégia.
Acreditamos, ainda, que o modo de organização do discurso
predominante de um determinado gênero também seja determinante
para o estabelecimento da função textual do tópico frásico. Essa afirmação precisa, porém, de uma investigação das sequências linguísticas de cada texto, ação que intentamos realizar futuramente.
A seguir, analisamos os dados em que o tópico ou desempenha
a função de contraste ou é um referente novo.

O TÓPICO FRÁSICO COMO ESTRATÉGIA
SINTÁTICA DE FOCALIZAÇÃO
Assumimos, semelhante a Cruz (2020), que a definição de foco
deve pautar-se na noção discursiva de pressuposição. Essa noção
está relacionada à de speaker’s pressuposition, trazida por Stalnaker
(2002). O autor afirma que “pressupor algo é tomar algo como certo ou
ao menos agir como alguém que toma algo como certo” (STALNAKER,
2002, p. 701). Entende-se, portanto, que pressupor significa acreditar
ou supor algo de maneira antecipada.
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Além da noção de speaker’s pressuposition, Stalnaker (2002)
também desenvolve a noção de common ground, que resumidamente
é o conhecimento compartilhado entre os interlocutores no momento
da enunciação. Esses dois conceitos tratam da parte pressuposta da
sentença. A outra parte em questão, parte não pressuposta, é o que
chamamos de foco. Essa interpretação nos leva a considerar como
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foco não apenas o referente que se configura em informação nova,
mas também aqueles que são inferidos pelo contexto.
Em nossa análise, consideramos que o referente que ocupa a
posição de tópico com a função de estabelecer contraste em relação
a outro anteriormente mencionado ou inferido constitui o foco contrastivo; o foco informacional, por sua vez, recai sobre o referente, que na
posição de tópico, não é pressuposto, ou seja, é uma informação nova.
Kato (2018), utilizando dados de cartas pessoais do projeto
PHPB (Para a História do Português Brasileiro), escritas nos séculos XIX
e XX, associa a topicalização, especialmente de objeto direto, à função
de foco e à característica de língua V2, padrão da ordem no português
antigo e clássico. No século XIX, a autora ainda encontra resquícios
dessa gramática de língua V2, estando o foco em posição pré-verbal,
como mostra o exemplo (27).
(27) [Nenhuma esperança]i tenho ___i de melhoramento. (KATO,
2018, p. 434)
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No exemplo (27), o sintagma nenhuma esperança assume o papel funcional de foco e, simultaneamente, ocupa a posição sintática de
tópico, tendo sido movido do interior do comentário, especificamente
da posição de objeto direto do predicador tenho. Trata-se, portanto,
de uma topicalização de objeto direto, em que o tópico é, do ponto de
vista funcional, o termo sobre o qual recai o foco, isto é, a informação
não pressuposta, constituindo um dado em que o foco informacional
ocupa a posição pré-verbal.
O foco informacional, que em nossa tipologia corresponde à função de inserção de tópico novo (o referente que ocupa a posição de tópico
é novo ou inferível, nos termos de Prince, 1981) também ocorre em nossos
dados. Do total de ocorrências, 34% apresenta um referente novo ou infe-
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rível na posição de tópico. Esse resultado revela que a posição de tópico
não é categoricamente ocupada por um referente evocado.
Quanto ao gênero textual, 74% dos dados encontram-se no gênero carta de leitor, embora haja um tópico novo ou inferível em todos
os gêneros, como mostra o gráfico 1. Como já discutido e exemplificado
em (21), a carta estabelece um diálogo com um texto anterior, favorecendo a presença de um referente novo ou inferível em posição de tópico.
Gráfico 1 - Distribuição das ocorrências de foco
informacional segundo o gênero textual.
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Na esteira do trabalho de Kato (2018), nossos dados revelam
que o tópico frásico também atua como uma estratégia de focalização
contrastiva, isto é, o referente que ocupa a posição de tópico estabelece contraste com outro referente, anteriormente mencionado no discurso ou inferido, correspondendo a 18% do total dos dados coletados.
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Quanto à presença dessa função segundo os gêneros textuais,
o gráfico 2 apresenta a distribuição.
Gráfico 2 - Distribuição das ocorrências de focalização
contrastiva segundo o gênero textual.
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O gráfico mostra que, em todos os gêneros textuais, com exceção da reportagem, há dados de focalização contrastiva, embora a
maior frequência esteja no gênero crônica, com 43% dos dados. Esse
resultado confirma a nossa hipótese inicial, aproximando-se do trabalho diacrônico de Kato (2018) e afastando-se da descrição de Raposo
et al. (2013). Vejamos o dado transcrito em (28).
(28) Política, religião e futebol trazem à tona o que as pessoas
têm de pior; consigo manter a timeline razoavelmente livre de futebol
e de religião, mas [de política]i não tenho como fugir __i, já que somos
todos eleitores. (O Globo, 11/9/2014)
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Neste dado, o autor estabelece o contraste entre política, que
está na posição de tópico frásico, e os referentes, mencionados na
oração anterior, futebol e religião. Fica evidenciado que a focalização
contrastiva é um recurso linguístico do autor, legitimado pelo letrado
brasileiro, para garantir a defesa do seu ponto de vista.
Quando olhamos para a distribuição dos dados em que há focalização contrastiva segundo o tipo de estratégia, vemos que 78% das
ocorrências são de topicalização, o que vai ao encontro do observado
por Kato (2018).
Se reunirmos o percentual de dados que configuram uma estratégia de focalização, contrastiva (18%) ou informacional (34%),
chegamos a 52% do total das ocorrências de tópico frásico. Isso
significa que as construções de tópico marcado são utilizadas pelo
letrado brasileiro como uma estratégica sintática de focalização, não
sendo possível afirmar que tópico e foco se configuram, necessariamente, em categorias distintas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Este artigo teve como objetivo geral descrever as funções discursivas do sintagma que ocupa a posição de tópico nas construções
de topicalização e de deslocamento à esquerda produzidas na escrita
de letrados brasileiros. Propusemos uma possível associação dessas
funções ao tipo de estratégia e/ou ao gênero textual. Como objetivo
específico, investigamos se as construções de tópico marcado constituem uma estratégia gramatical de focalização.
Foram identificadas quatro funções discursivas que podem ser
desempenhadas pelo tópico, considerando as ocorrências de topicalização e de deslocamento à esquerda nos cinco gêneros textuais
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estudados. Estas já haviam sido identificadas em trabalhos anteriores
(cf. RAPOSO et. al. 2013; CASTILHO, 2012; BRAGA, 1987; BELFORD,
2006; ORSINI, 2003), o que mostra que, no que tange ao papel funcional do tópico frásico, não há diferença entre fala e escrita.
Trabalhamos com um universo de 260 construções. O baixo
número de dados estava dentro do esperado, uma vez que tais sentenças são estruturas marcadas na língua.
Quanto à atuação da variável gênero textual na determinação
da função discursiva do tópico frásico, não encontramos uma relação
biunívoca, isto é, não há uma função discursiva do tópico própria para
cada gênero. No entanto, há fortes evidências de que o gênero textual
interfere de maneira mais significativa no papel funcional do tópico que
o tipo de construção de tópico marcado.
Em gêneros com predominância do modo argumentativo de organização do discurso, como o artigo de opinião, tivemos a prevalência
da função de progressão temática. Essa função é o que faz com que o
texto apresente um bom grau de informatividade. A função de manutenção de tópico aparece com uma frequência alta no gênero editorial,
enquanto os textos pertencentes ao gênero carta de leitor são os que
trazem a função de inserção de novo tópico como a mais utilizada.
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No que diz respeito à hipótese de que construções de tópico
marcado são uma estratégia de focalização, encontramos em todos os
gêneros textuais, com exceção da reportagem, dados de focalização
contrastiva. A maior frequência foi no gênero crônica, com 43% do
total de ocorrências. Esse resultado confirma a nossa hipótese inicial,
afastando-se da descrição de Raposo et al. (2013), segundo a qual o
português não apresenta esse tipo de estrutura.
Olhando para o tipo de construção de tópico marcado, vemos
que 78% das ocorrências de focalização contrastiva são de topicalização, o que vai ao encontro do observado por Kato (2008). Entende-
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mos, portanto, que a focalização contrastiva é um recurso legítimo da
gramática do letrado brasileiro.
Em relação ao tópico frásico como foco informacional da sentença, 34% apresenta um referente novo ou inferível na posição de
tópico. Esse resultado revela que essa posição não é categoricamente
ocupada por um referente evocado. Boa parte desses dados ocorre no
gênero carta de leitor.
Nossos resultados sugerem que o modo de organização do
discurso predominante de um determinado gênero também seja determinante para o estabelecimento da função textual do tópico frásico.
Uma análise detalhada das sequências linguísticas de cada texto será
necessária para corroborar essa afirmação, trabalho que pretendemos
desenvolver futuramente.
Por fim, esperamos que esse artigo contribua para a percepção
de que o tópico frásico, isto é, o constituinte que ocupa a periferia esquerda da sentença em construções de tópico – comentário, desempenha funções para além da ideia de aboutness, independentemente
de se tratar de modalidade oral ou escrita. Além disso, fica evidente
que tópico e foco não são sempre categorias dicotômicas, como propõe a Escola de Praga, ao considerar a relação das partes da sentença
com o contexto (informação dada ou nova). Podem, ao contrário, se
sobrepor, quando se trata de uma construção de tópico marcado.
SUMÁRIO
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Conheço Eugênia ainda de congressos em São
Paulo, dos eventos do GEL (Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo), creio que no
final da década de 80 e início da década de 90.
Nossa interação tornou-se estreita tão logo Eugênia
ingressou no quadro docente permanente da UFRJ
e passou a integrar a equipe de pesquisadores do
PEUL (Programa de Estudos sobre o Uso da Língua). São muitas as reuniões profissionais em que
temos estado juntas nessas décadas. Inúmeros colegas em comum. Tenho a honra de ter uma contribuição no livro organizado por ela e pela professora Maria da Conceição Paiva, intitulado Mudança
Linguística em Tempo Real. Inúmeras as viagens
pelo país com o GT de Sociolinguística, participando ativamente na direção de trocar e reunir estudos
sobre o português brasileiro na área de Dialetologia
e Sociolinguística. Foram várias viagens ao Exterior.
Eugênia foi minha parceira na orientação do doutoramento de Maria José Quaresma. Eugênia está
sempre lá quando preciso tirar dúvidas, conhecer
novos e últimos resultados da pesquisa incessante
sobre os padrões paramétricos do PB e do PE que
Mary Kato e ela, seus orientandos e outros colegas
no Brasil e no Exterior mantêm sem interrupção.
Maria Cecilia Mollica
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Como passar pelas salas da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e não ter contato com a professora Maria Eugênia Duarte? Suas pesquisas e textos
que enriqueceram e enriquecem pesquisas na área
da Teoria da Variação e Mudança e da Sociolinguística marcam o meio acadêmico. Em contato com a
Teoria de Princípios e Parâmetros através da professora Eugênia, tive a oportunidade de escrever junto
a minha orientadora Maria Cecília Mollica e colegas
o capítulo Sociolinguística do livro “Gramática(s) e
Discurso(s)” organizado pela professora Tania Clemente e por Lucas Nascimento. Pudemos abordar
a marcação variável do Parâmetro do Sujeito Nulo
na Educação Básica, embasando-nos nos estudos
prévios da professora Eugênia como sua tese de
doutoramento A perda do princípio “Evite Pronome”
no português brasileiro, o capítulo Sociolinguística
Paramétrica, do livro “Sociolinguística, Sociolinguísticas”, entre outros. A contribuição da professora Eugênia transcende, portanto, as paredes das universidades, chegando a inspirar e iluminar o ensino da
Língua Portuguesa em todos os níveis da educação.
Andreia Quadrio
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RESUMO
Os signos verbais e semióticos cada vez mais interagem entre si em diversos
contextos dialogais. Neste artigo, focamos a relação verbal/visual nas figurinhas de WhatsApp por nativos do Português e do Inglês para (a) estimar o grau
de independência do signo não linear em relação ao signo linear, (b) averiguar
a existência de complementaridade entre as duas modalidades, (c) verificar em
que medida as diferenças paramétricas são ‘neutralizadas’ pelo signo visual.
A análise inicial de amostra aleatória de stickers permite atestar que há casos
em que a imagem tem que se complementar por meio de marcas verbais
em decorrência de exigências do fato de o inglês ser língua não pro-drop. A
pesquisa também oferece bases para se afirmar que o ambiente digital multimodal requer múltiplas competências de leitura e interpretação textual, como a
exigência de implementação de estratégias metacognitivas para que se opere
extração inferencial da informação.
PALAVRAS-CHAVE: Interação dialogal; Multimodalidade; Figurinhas.
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ABSTRACT
Verbal and semiotic signs in creasingly popular Interact with each other in diferente dialogical contexts. In this paper, we focus on the verbal / visual link
in WhatsApp stickers by natives of Portuguese and English to (a) estimate the
degree of Independence of the non-linear sign in relation to the linear sign, (b)
as certain the existence of complementarity between the two modalities, (c) verify to what extent the parametric differences are ‘neutralized’ by the visual sign.
The initial analysis of a random sample of stickers allow sustoattest that there
are cases in which the image has to be complemented by means of verbal
marks due to there quirements of the factthat English is a non-pro-drop language. The research also provides a basis for asserting that the multimodal digital
environment requires multiplereading and textual interpretation skills, such as
there requiriment to implemente metacognitive strategies to operate inferential
information extraction.
KEYWORDS: Dialogical interaction; Multimodality; Stickers.
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ENFOQUE, QUESTÕES E OBJETIVOS
A comunicação em linguagem universal é desejo antigo. Sinais
e desenhos rupestres em cavernas expressam significados culturais,
religiosos e os primeiros registros de escrita. Os signos lineares e não
lineares, seja pela fala, pela dança, desenhos, cânticos, vêm cumprindo função de interlocução. Neste texto, nos debruçamos sobre a relação entre a linguagem verbal e visual, com foco nos stickers. São as
seguintes as perguntas motivadoras.
(1) Há complementaridade entre o verbal e o não verbal nas
interações dialogais que se valem da tecnologia atual?
(2) A modalidade visual prescinde das diferenças paramétricas
entre as línguas?
Segundo Haythornthwaite (2009), a tecnologia permite romper
barreiras, limites geográficos e políticos. Mais e mais, o homem desafia
o tempo e o espaço e surpreende com sua capacidade de inovação.
A mensagem escrita e a de voz adicionam-se à imagem como aporte complementar e até como substituto na interlocução. Nesta pesquisa, ao analisarmos os stickers (figurinhas virtuais, em português),
buscamos verificar a função do signo verbal e do signo não verbal e
questionar até que ponto a imagem supera os parâmetros das línguas
particulares por meio de mecanismos semióticos compensatórios.
SUMÁRIO

Historicamente, a utilização do discurso pictórico em redes sociais on-line foi ganhando fôlego com o Smiley, memes, emojis, GIFs e,
finalmente, com o atual sticker. Pelo WhatsApp, denominado simpaticamente de ‘zap’, transfiguram-se formas de embalar a informação, a
notícia, a opinião, a emoção. Um estudo sobre a história dos recursos
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nteracionais por meio digital117elenca a evolução por que passaram
as diversas modalidades de comunicação. O levantamento atribui ao
Código Morse a primeira forma eficiente de se “codificar” a informação
antes mesmo da invenção do telefone. Longo caminho foi percorrido
até se chegar às figurinhas virtuais.
Numa busca rápida na internet, são várias as acepções metafóricas para além do sentido relacionado à brincadeira de intercambiar as figuras de álbum da Copa, de coleção de flores, de
bichos. Por exemplo, no dicionário informal118,corresponde a “Trocar
informações mutuamente úteis; travar relações amistosas; trocar
gentilezas. Exemplo: Entrei neste grupo para trocar figurinhas com
colegas de profissão”.
Já no Wiktionary119, a expressão toma outra conotação: “Apesar
de não ser próxima, fiquei com muita vontade de poder trocar figurinhas com o casal. Os rituais têm uma força que supera meus cálculos.
Experiências que eu acreditava serem tão individuais são na verdade
sociais. Quiçá, tribais”. O conceito de ‘trocar figurinha’ também não é
consensual no Yahoo120, vejamos: “trocar ideias, conversar, trocar palavras ou conhecimento. Abraço”; “Bem eu conheço por trocar figurinha
vc ficar com a ex de seu amigo. E vice-versa. A expressão significa
isso, pode ser usada de outra forma, mas antigamente significava ficar
com a ex do amigo”.
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Com efeito, da acepção de intercâmbio de informação, depreende-se muito, pouca ou nenhuma importância da conversa entabulada.
Note-se que ‘trocar figurinha’ ganha sentido erotizado ou mais chulo,
de conversa vazia. A figurinha de papel do álbum de coleção se cor117

https://oglobo.globo.com/cultura/do-codigo-morse-ao-sticker-evolucao-da-comunicacao-em-redes-sociais-23771444

118

https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/trocar+figurinhas/14591/

119

https://pt.wiktionary.org/wiki/trocar_figurinhas

120
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porifica num affair, pode encarnar o namorado ‘descartável’. Os novos
sentidos ganham conotação negativa e não guardam necessariamente a noção original do lúdico.
As hipóteses dessa pesquisa, de caráter exploratório, resumem-se como se segue.
(i) A ‘figurinha’ é uma forma globalizada de se comunicar;
(ii) A ‘figurinha’ prende-se não totalmente ao princípio de que
‘uma imagem diz mais do que mil palavras’;
(iii) Os stickers têm propriedades universais, todavia não atingem dimensão supra paramétrica.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O GÊNERO ZAP
O WhatsApp está cada vez mais presente na atualidade, quer
para implementar diálogo informal entre amigos e/ou familiares, quer
para se comunicar profissionalmente, instaurando novo gênero. Para
Bakthin (1992, p. 279),
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas,
pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e
cada esfera dessa atividade comporta um repertório de gêneros
do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida
que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa.
SUMÁRIO

De acordo com Bakthin, o zap estaria entre os “discursos primários” ou “livres”, caracterizados por serem constituídos no cotidiano,
já que mantêm correspondência imediata com as situações em que
surgem. A opção pela multimodalidade textual, através da inserção
das figurinhas, só reforça o objetivo de atingir relação estreita com a
sociedade, imersa que está na comunicação visual, tendo boa parcela
de usuários pouco letrados. A imagem é, pois, recurso de impacto,
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por vezes facilitador à compreensão da interlocução como opção de
linguagem mais próxima da informalidade.
Pesquisas na área da Semiótica sobre a relação entre o signo
verbal e o signo imagético têm encontrado campo fértil na mídia, fotografia, charges, livros didáticos. Guimarães (2013, p. 126) destaca que:
Por intermédio da interação entre os dois códigos – verbal e
imagético – palavras e imagens invadem os meios de comunicação: jornais, revistas e a televisão, dentre outros, vão se
processando no indivíduo e na sociedade, suscitando ideias e
emoções. Nesse processo interativo, significante e significado
se relacionam para o alcance da significação, termo e imagem
absorvendo muitos sentidos.

A autora acrescenta ainda que a interação e a complementaridade dessas linguagens abrem caminhos para a captação pertinente
de sentidos. Convém, pois, estar atento ao fato de que o mais forte dos
sinais é a palavra – especialmente a palavra escrita. Santaella (2012)
entende que a imagem constitui signo visual complexo e representa o
que é de ordem visual, enquanto a língua discorre todas as percepções, visuais, acústicas, olfativas, térmicas ou táteis.
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De fato, todo texto é multimodal no sentido de que a fala e/
ou a escrita é apenas uma de suas modalidades, ligando-se a outras
formas de representação de composicionalidade textual oral e escrita.
A entonação de voz, gestos, expressões faciais são componentes da
oralidade, e as cores, tamanho das letras, imagens constroem conjuntamente os significados discursivos. Assim, no mundo contemporâneo, a tecnologia passa a exigir do leitor novas habilidades de leitura
do signo verbal ao signo visual (DIONÍSIO, 2005). Ainda de acordo
com Dionísio (2005), se ações sociais são fenômenos multimodais, os
gêneros textuais também o são, sendo o grau de informatividade visual
dos gêneros da escrita concebido em processo continuum.
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A total compreensão da mensagem que algumas figurinhas
transmitem exige do leitor conhecimento enciclopédico tanto quanto
competências leitoras de operar inferências, fazer associações, identificar informação dada e informação nova e estabelecer a coesão entre
as partes. Koch (2014, p. 191) defende a importância das “cadeias
referenciais coesivas” na produção da coerência do texto.
A continuidade de um texto resulta de um equilíbrio variável entre dois movimentos fundamentais de retroação e progressão.
(...) No jogo entre informação dada e informação nova, a retomada da proposição ocorre por meio de referência textual,
quando se trata de referentes explícitos no texto, por meio de
inferência, quando se trata de informação semântica nova gerada a partir de informação semântica dada, com remissão de
conteúdos da consciência.

Atente-se que, para Marcuschi (2008, p. 238), “toda compreensão será sempre atingida mediante processos em que atuam planos
de atividades desenvolvidos em vários níveis e em especial com a participação decisiva do leitor ou ouvinte numa ação colaborativa”.

AMOSTRA

SUMÁRIO

O conjunto reunido de stickers que compõe a amostra foi extraído de falantes de L1 de português e de inglês. A escolha dos dados
atende aos objetivos de apurarmos (a) se o signo visual é autossuficiente ou complementar e (b) em que medida as diferenças paramétricas são ‘neutralizadas’ pelo signo visual. O alvo desse texto sintetiza-se em perguntas como as que se seguem.
(i) Pode-se abrir mão do verbal?
(ii) Há marcas verbais indispensáveis nas línguas encontradas
nas figurinhas?
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A interação dialogal entre adolescentes na faixa etária entre11 e
13 anos serve de base para a análise de aspectos ressaltados neste
estudo numa troca por zap por falantes nativos do português. Os prints
de tela foram autorizados à publicação pelo informante de pesquisa
GQR, seu nome fictício. A fim de manter a privacidade dos interlocutores, cobrimos seus nomes.
Já os stickers com formas ou frases em inglês foram (a) retirados ao acaso da internet e (b) extraídos de conversas por zap, por
falantes nativos do inglês, de nacionalidade americana, recolhidas
e enviadas aleatoriamente por interlocutores cujo anonimato está
sendo preservado.
Por limitação de espaço, neste artigo, tivemos que reduzir a
amostra a número não muito robusto de dados, mas que são suficientemente expressivos para subsidiar algumas respostas às
perguntas lançadas. Assim, o estudo descrito neste texto constitui
uma primeira fase de pesquisa mais ampla, em andamento, sobre
stickers, cuja meta é a de verificar a função de uma tecnologia que
invadiu os principais espaços de comunicação, da informalidade às
situações institucionais.

ANÁLISE
SUMÁRIO

Dividimos esta seção de análise em duas partes. Na primeira,
descrevemos e interpretamos a díade signo linear e não linear tendo
como foco a natureza multimodal dos stickers. Na segunda, evidenciamos o grau de interdependência das linguagens (verbal e não verbal) e
estimamos sua relativa autossuficiência, ao demonstrar a dependência
dos falantes quanto aos parâmetros particulares da língua materna,
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quando o signo imagético não encontra recursos para representar a
gramática da língua nativa.
Note-se, inicialmente, que as figurinhas não são enviadas aleatoriamente com o único objetivo de tornar divertida a interação em um
grupo. Na díade imagem/ texto verbal, qualquer que seja o gênero
multimodal, Santaella (2012, p. 111) expõe as possíveis relações existentes: (1) Relações sintáticas, “lugar ocupado pela imagem e pelo
texto no plano gráfico”, (2) Relações semânticas, “trocas possíveis de
significados entre imagens e texto” e (3) Relações pragmáticas, “efeitos que imagem e texto produzem no receptor”.
As relações sintáticas se classificam em sintaxe espacial por
contiguidade, que se subdivide em modalidades como interferência, correferência, ilustração e ekphrase (poema visual), e inclusão,
que, por sua vez, pode ocorrer por representação de textos em imagens, pictorialização das palavras, inscrição e inscrição indicial. As
relações semânticas podem ser de dominância, de redundância,
de complementaridade, de discrepância ou contradição. Santaella
(2012) também concebe relações pragmáticas, classificando-as em
ancoragem e relais.
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Segundo o modelo da autora, as figurinhas trocadas por WhatsApp, compostas por texto verbal e não verbal, enquadram-se na relação sintática de inclusão por “pictorialização das palavras, quando
estas perdem seu caráter verbal, ganham em visualidade e se tornam
elementos da imagem” (SANTAELLA, 2012, p. 112). É o que ocorre na
Figura 1, em que as letras em sequência “KKKKKKKKKKK” compõem
a imagem, uma vez que estão direta e fisicamente ligadas à personagem dando gargalhada.
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A figurinha em (2), segundo a autora, estabelece relação sintática de inclusão por “inscrição indicial, quando as palavras estão inscritas na imagem como indicadores que se referem àquilo que a imagem descreve” (SANTAELLA, 2012, p. 112). Nesse catso, a frase “sua
reserva foi efetuada com sucesso” só adquire sentido e produz humor
quando o leitor tem a percepção de que seu sentido está atrelado à
imagem do gato fantasiado de diabo.
A autora também concebe relação semântica de dominância e
de complementaridade em que a imagem complementa o texto verbal
na produção de sentido. Na Figura 3, o texto verbal encontra-se dentro
da imagem, reforçando a ideia metafórica de que o receptor ‘mora’
dentro do coração do emissor. Em (4), a imagem do cérebro preenche
a função do objeto do verbo cair no texto escrito. Na Figura 5, o sintagma nominal “essa barra” refere-se à imagem central da figurinha, reforçada, posteriormente, pelo pronome reto “ela”, ocupando a posição de
objeto, característica própria do português falado do Brasil.
SUMÁRIO
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O modelo ainda diferencia a relação de ancoragem – em que
“os meios linguísticos da relação com a imagem são os indicadores
chamados dêiticos” (SANTAELLA, 2012, p. 118) – figuras 3,4 e 5 – e
da relação de relais, em que a imagem não precisa se remeter uma a
outra – figuras 6 e 7. Em (3), o dêitico “aqui” se refere ao desenho do
coração. Na Figura 4, o dêitico fica implícito no texto verbal “TOMA o
que você deixou cair”, que se ancora na imagem do cérebro. Note-se,
em contrapartida que, em (6) e (7), não há relação direta da imagem
com o texto verbal, sendo interdependentes entre si. Na pragmática,
estabelecem “relação relais” (SANTAELLA, 2012).
Em (8) e (9), é preciso que o leitor realize inferências depreensíveis da associação verbal/ visual, lançando mão do conhecimento
enciclopédico. Santaella (2012, p. 12) defende o “letramento visual”
ou “alfabetização visual”, expressão oriunda do inglês visual literacy.
No caso das figurinhas (8) e (9), mais do que codificar as imagens, é
preciso que o leitor compreenda a conexão existente entre a imagem
e a escrita na produção de sentidos da mensagem. Tais mecanismos
cognitivos são igualmente exigidos na leitura de textos, de modo que
‘trocar figurinha’ consiste em exercício de leitura, que se situa além da
ludosfera de uma mera brincadeira.
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Sem dúvida, a inclusão da inovação dos stickers pode ser
salutar em textos escolares e nas práticas pedagógicas. A ‘guerra
de figurinhas’ exemplificada em (8) e (9) apresenta relação sintática
de inclusão, posto que a imagem se refere ao texto escrito, que
proporciona relação semântica de complementaridade. O signo não
verbal complementa o sentido do texto escrito numa relação dialética. Neste caso, a congruência entre imagem e verbo estabelece
a produção de sentido e de humor que se pretende transmitir ao se
optar pelo uso de figurinhas.
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Figura 8
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Figura 9

No texto multimodal, as imagens associadas ao texto não resultam de escolhas ao acaso ou por razões estéticas. Em inglês, a relação
entre o escrito e o visual não ocorre de maneira diferente. Na Figura
10, a imagem complementa o sentido de “Never give up”, transmitindo
a ideia de nunca desistir, nem no sol, nem na chuva. O objeto central
ilustra tanto um guarda-sol, quanto um guarda-chuva. Note-se também
que as figurinhas em (11) e (12) mantêm os textos verbais “Poker face”
e “Bad poker face” iconicamente ligados às respectivas imagens.
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Os stickers podem, por outro lado, ser compostos apenas por
imagens sem texto verbal, o que torna verdadeiro o mantra uma imagem diz mais que mil palavras. É certo que a imagem ativa mecanismos
cognitivos específicos, de modo que a figura pode ter apelo até mais
forte e único na interlocução. Em (13) e (14), as figurinhas compostas
apenas por imagens, ao serem analisadas sequencialmente, apontam
o movimento da mão da personagem saindo de sua boca e dirigindo-se ao receptor da mensagem, que indica o envio de um beijo.
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Também a sequência composta pelos stickers em (15), (16), (17)
e (18) ilustra a possibilidade de se ter apenas imagens conexas entre si.
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De acordo com Santaella (2012, p. 107), “Percebemos os elementos de uma imagem de forma simultânea [...] mesmo que nossa
atenção não se dirija imediatamente a todos os detalhes com igual
intensidade. O texto escrito, por outro lado, é produzido de maneira
linear [...] e recebido de forma sucessiva”. O receptor da mensagem
processaria o conteúdo da informação transmitida pelo encadeamento das imagens, segundo tal concepção, de maneira mais rápida em
comparação a igual processamento do verbal.
Nas figurinhas (19) e (20), as imagens só transmitem a informação pretendida se ancoradas à mensagem verbal. Essas evidências
conduzem à reflexão de que a imagem nem sempre é suficiente, portanto, nem sempre equivale a mil palavras. Outra pergunta se impõe.
Os stickers teriam abrangência em todas as línguas?
Para Chomsky (1981), a Gramática Universal (GU) é regida por
princípios universais, enquanto as línguas, por parâmetros particulares. Segundo Duarte (1995, 2016), o português classifica-se como
língua que marca positivamente para o Parâmetro de Sujeito Nulo
e para o Parâmetro de Objeto Nulo, contrastando-se com o inglês,
que não permite que sujeito e verbo sejam opcionalmente expressos.
Mais recentemente, Duarte (2018) exibe evidências em favor de o sistema do Português estar operando mudança paramétrica gradativa
no lócus do sujeito.
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Os dados em análise revelam que a diferença entre as duas
línguas nem sempre é resolvida pela comunicação através de stickers.
Observe-se a troca de figurinhas na interlocução por nativos de inglês.
Em (19) e (20), os ícones não são suficientes para o entendimento da
mensagem e torna-se necessário o emprego da forma this como sujeito e da forma it como objeto.
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Destaque-se ainda a figurinha (21) que se vale do it para referir-se à ação sugerida de um homem dentro de um banheiro. O mesmo
se verifica em (22).
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Em ambos os casos, as figurinhas ilustram o atendimento ao
parâmetro que indica [+ objeto] no inglês. O nativo de português não
se veria obrigado a lançar mão de linguagem verbal por meio de formas pronominais, já que o objeto direto é facilmente subentendido
pelo ícone da pecinha de um puzzle. No entanto o inglês não aceita a
sentença *you do, de modo que o falante tem que obrigatoriamente
introduzir it, enquanto a gramática do português deixa a opção de não
se repetir verbalmente a imagem da pecinha de um quebra-cabeça
representada na figurinha.
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Portanto, a comparação entre as figurinhas compostas de signos
lineares conjugadas a signos não lineares comprova que a imagem:
(1) Não é suficiente nem autônoma;
(2) Não resolve os casos em que os ícones são inexistentes,
nem os casos em que se torna imperativa a utilização do signo linear
por força de características da língua do interlocutor que está ‘trocando
a figurinha’;
(3) Não dá conta da variedade intralinguística e interlinguística,
que deve ser observada em diferentes situações discursivas on-line
multimodais.
Assim, esta primeira fase do estudo aponta pelo menos para
dois pontos fundamentais. A atividade lúdica de ‘trocar figurinhas’ virtuais requer dos falantes a competência linguística em sua L1 e outros
mecanismos cognitivos complexos de natureza multimodal. Além disso, na interlocução por meio de stickers, exigem-se habilidades discursivas que requerem a estruturação coerente e coesiva de um texto.
É fato, pois, que o mundo globalizado possui recursos eficazes de rompimento de fronteiras geográficas e culturais. Contudo,
as distintividades linguísticas permanecem preservadas, do mesmo
modo que se insinua certa incompletude de empregos específicos
da dimensão não verbal em vários contextos para além das comunicações dialogais.
SUMÁRIO

CONSIDERAÇÕES
Muito mais que habilidades com as máquinas, os humanos do
século XXI são atraídos pelo ambiente digital multimodal. Conversar
pelo zap supõe competências de leitura e interpretação textuais que
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exigem estratégias metacognitivas específicas para extrair os sentidos
inferenciais do discurso imagético.
Neste texto, reafirmamos que as imagens e os textos verbais
têm formas próprias de significar, mas podem sobrepor-se, ainda que
pareçam independentes em muitos contextos. Esse é o caso dos stickers que, ou contêm significação de per si, ou são complementados
pela linguagem verbal.
Através de mensagens puramente escritas ou por meio de gêneros multimodais como as figurinhas, imagem e signo verbal sempre
foram recursos para a comunicação entre os homens. Caberia aqui
a máxima de que ‘uma imagem diz mais que mil palavras’ na troca
de figurinhas virtuais? A resposta é negativa posto que as ‘figurinhas’
constituem um gênero textual em que os turnos verbais se misturam
aos recursos semióticos.
Mediante a complexidade que a atividade discursiva ‘trocar figurinhas’ demonstra configurar-se, o gênero ‘zap’ não pode ser demonizado para fins pedagógicos. Os stickers devem ser pensados enquanto poderosa ferramenta educacional, se precedidos de cautelosa
análise linguística teórico-descritiva para fins didáticos consequentes.
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Nesta primeira tomada sobre o tema, comprova-se que o intercâmbio de informação em dispositivos digitais móveis por meio
de linguagem multimodal é tão interessante quanto produtivo, se
estiver a serviço do desenvolvimento de competências leitoras com
alta exigência inferencial. Outrossim, cumpre salientar que os stickers
não podem conceber-se como linguagem universal cuja dimensão
despreze as particularidades das línguas e os parâmetros das
gramáticas dos seus falantes nativos.
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Tive o prazer de conhecer a Maria Eugênia quando
da sua mudança para o Rio. Logo descobri uma
pessoa séria, engajada e produtiva e a quem aprendi a admirar. Ao longo dos anos, nossa ligação foi
se estreitando com as inúmeras caronas para o
Fundão, mais uma evidência da sua gentileza e solidariedade. Embora trabalhando em perspectivas
teóricas diferentes, consolidamos um trabalho conjunto, voltado para a variação e a mudança linguística que resultou em muitas apresentações e artigos.
Nossas muitas discussões foram uma excelente
oportunidade para entender que as diferenças de
visão teórica não afastam as pessoas, mas apenas
estimulam a reflexão e abrem outras frentes de trabalho. Só me resta agradecer a oportunidade dessa
convivência de tanto tempo.
Conceição Paiva
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RESUMO
Este artigo discute, com base na interpretação de trabalhos sociovariacionistas
acerca de fenômenos fonético-fonológicos, morfossintáticos e discursivos distintos, a interseção entre mudança linguística no indivíduo e na comunidade. Apesar
da possível interferência das variáveis ‘relação entrevistador-entrevistado’ e ‘estilo’,
os estudos de painel permitem depreender evidências robustas da flexibilidade
dos padrões de variação do indivíduo após o período crítico de aquisição da linguagem, apontando para uma complexa relação que não se restringem aos padrões de mudança geracional e de gradação etária (LABOV, 1994).
PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística; Mudança linguística; Estudo de painel;
Tempo aparente.
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ABSTRACT
This article discusses, based on the interpretation of socio-variation works on
different phonetic-phonological, morphosyntactic and discursive phenomena,
the intersection between linguistic change in the individual and in the community. Despite the possible interference of the variables ‘interviewer-interviewee
relationship’ and ‘style’, the panel studies allow us to infer robust evidence of the
flexibility of the individual’s variation patterns after the critical period of language
acquisition, pointing to a complex relationship that restrict to patterns of generational change and age gradation (LABOV, 1994).
KEYWORDS: Sociolinguistics; Linguistic change; Panel study; Apparent time.

491

INTRODUÇÃO
A interrelação entre mudança na comunidade e mudança no
indivíduo é uma questão central nos estudos sociovariacionistas,
pois levanta inúmeras questões teóricas e metodológicas, como já
ressaltado por diversos autores. Neste artigo, discutimos algumas
dessas questões, considerando, principalmente, resultados de alguns estudos de fenômenos variáveis do português brasileiro que,
através da conjugação de análises longitudinais do tipo painel (indivíduo) e tendência (comunidade), permitem discutir a questão da
transmissão e propagação de mudanças linguísticas e o alinhamento
do indivíduo com a tendência da comunidade. Dessa forma, fornecem evidências mais seguras para indicações baseadas no construto
do tempo aparente, em especial no que se refere à desambiguização
entre mudança geracional e gradação etária. Longe de dar respostas
conclusivas, nosso objetivo é destacar a importância, sobretudo, dos
estudos do tipo painel e discutir algumas dificuldades que lhe são
inerentes e apontar algumas novas vias de exploração.
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A crescente disponibilização de amostras de fala estratificadas
representativas de registros mais próximos do vernáculo de diversas
comunidades de fala, a partir do início dos anos 60, e o desenvolvimento de sofisticados recursos tecnológicos despertaram o interesse
e viabilizaram o estudo da mudança linguística em tempo real de curta duração. Assim, vários projetos empreenderam a tarefa de replicar
amostras de fala de uma comunidade de fala, após um certo intervalo
de tempo e, em muitos casos, recontactar e regravar falantes que participaram da primeira amostra, tornando possíveis os estudos do tipo
tendência e painel. Esta frente de trabalho, inaugurada com os estudos
de Thibault e Vincent no início dos anos 80 sobre o francês falado em
Montreal (cf. THIBAULT; VINCENT, 1990; SANKOFF, 2006a, 2018). Mais
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recentemente essa via tem sido explorada em diversos outros projetos
relativos a diferentes línguas.121
O interesse do estudo painel é, sem dúvida, inquestionável, dado
que se volta para questões cruciais ligadas à controvérsia estabilidade/
instabilidade dos padrões linguísticos do indivíduo após o período de
aquisição da linguagem. Como destacam Wagner e Tagliamonte (2018),
o objetivo principal do estudo do tipo painel, ao comparar o comportamento linguístico dos mesmos falantes, ou de um falante específico, em
diferentes etapas da sua vida, é identificar e isolar o efeito da variável
tempo como um “predictor of change to individual´s language as they
age” (lifespan change). É necessário destacar, porém, que, ainda que
este tipo de análise constitua a única forma de obter evidências mais
seguras acerca da interseção entre mudança no indivíduo e mudança
na comunidade, os estudos do tipo painel envolvem dificuldades metodológicas, o que impõe cautela na interpretação dos resultados.122
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Para situar as questões teóricas centrais dos estudos de painel,
retomamos, na seção 2, a interrelação entre mudança na comunidade
e mudança no indivíduo, com ênfase na hipótese de estabilidade após
o período de aquisição da linguagem. Com base em estudos sobre alguns fenômenos variáveis do português, realizados principalmente por
pesquisadores dos grupos PEUL e NURC, com base em amostras de
fala do Rio de Janeiro, gravadas com um intervalo de, aproximadamente, 20 anos, apresentamos argumentos favoráveis à possibilidade de
mudança do sistema linguístico do indivíduo em fases da vida pós-adolescência. Além disso, ilustramos diferentes formas de alinhamento
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Tal empreendimento despertou interesse entre diversos estudiosos de variação e mudança no português brasileiro, principalmente daqueles que já contavam com amostras
estratificadas como é o caso dos projetos PEUL, NURC e VARSUL. (cf, CALLOU; LEITE;
MORAES, 2003; MARTINS; CALLOU, 2002; PAIVA; DUARTE, 2003; ZILLES, 2007)

122

O que pode explicar que, de fato, ainda é escasso o número de projetos/estudos do tipo
painel, como destacado por Sankoff (2019).
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entre os indivíduos e a comunidade de fala e destacamos a dificuldade
de interpretação de certos resultados.
Na seção 3, focalizamos alguns problemas que precisam ser
considerados no estudo de painel e indicam a necessibilidade do controle de outras variáveis, além da variável tempo, na interpretação dos
resultados. Atenção especial é dedicada aos problemas gerados pela
relação assimétrica entre entrevistador-entrevistado e à importância do
controle da variável estilo.

INTERSEÇÃO ENTRE MUDANÇA NA
COMUNIDADE E MUDANÇA NO INDIVÍDUO
Uma inegável contribuição dos estudos sociovariacionistas, iniciados no início dos anos 60, diz respeito à diluição das fronteiras entre
sincronia e diacronia. Opondo-se ao estudo clássico da mudança a
partir da comparação entre dois pontos do tempo, a Sociolinguístiva
Variacionista assume que evidências sincrônicas permitem depreender
mudanças em curso no vernáculo de uma comunidade. Essa postulação se traduz no construto do tempo aparente, baseado no maior uso
de uma variante inovadora por fala
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ntes mais jovens e preservação de formas/variantes mais conservadoras na fala de pessoas mais idosas. Tal formulação admite uma
hipótese de estabilidade dos padrões linguísticos do indivíduo após o
período crítico de aquisição da linguagem, ou seja, após a adolescência, inícío da vida adulta (LENNEBERG, 1976).123

123

De acordo com Johnson e Newport (1989, p. 60), na perspectiva de Lenneberg (1976),
o período crítico da linguagem implica que “language acquisition must occur before the
onset of puberty in order for language to develop fully’.
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Como lembram Wagner e Buschstaller (2018), o construto do
tempo aparente é crucial “to the use of the present to explain the past”,
uma heurística proposta por Labov (1975). Assim, faixas etárias distintas “espelham” diferentes estados da língua ao longo da sua história.
De acordo com essa hipótese, a propagação de uma nova forma linguística se faz, portanto, por transmissão geracional; cada nova geração de falantes avançaria no uso da variante inovadora, embora o
sistema linguístico de cada indivíduo permaneça estável.
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Essa perspectiva tem sido largamente utilizada nos estudos de
variação e mudança e se revelado frutífera na indicação da direcionalidade do sistema linguístico de diferentes comunidades de fala. No
entanto, como já ressaltado por vários autores, mais do que um axioma, tempo aparente é uma hipótese que não necessariamente é confirmada pelas evidências empíricas (LABOV, 1994; CHAMBERS, 2001;
BAILEY et al., 2001; BAILEY, 2002; SANKOFF, 2006b, entre outros).
Evidências do tempo aparente podem subestimar ou superestimar a
taxa de propagação de uma mudança em curso em uma dada comunidade, por duas razões principais. A primeira delas envolve a maior
recorrência de uma variante inovadora em faixas etárias intermediárias,
indicando um padrão de gradação etária (padrão curvilíneo), situação
mais frequente no caso de variação entre variantes prestigiadas e desprestigiadas socialmente. Por pressões externas, ligadas a períodos
distintos da sua vida, como a do mercado linguístico, o falante pode
reduzir suas taxas de uso das variantes estigmatizadas. A segunda diz
respeito ao fato de que indivíduos de faixas etárias mais avançadas
podem, igualmente, participar de uma mudança em curso na comunidade de fala, o que coloca em causa o pressuposto de estabilidade da
gramática do indivíduo na sua vida adulta.
A conjugação de evidências do tempo aparente e do tempo
real, em especial dos estudos do tipo painel e tendência, constitui um
procedimento de análise eficaz para confirmar ou infirmar tendências
depreendidas no tempo aparente. De fato, a partir dos anos 90, um
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número significativo de pesquisas em tempo real tem contribuído para
validar as indicações depreendidas em tempo aparente, confirmando
a implementação progressiva de de algumas mudanças.
Para tomar apenas alguns exemplos, a hipótese de um avanço
da posteriorização do R no francês de Montréal com base em uma
análise em tempo aparente de dados do início dos anos 70 (CLERMONT; CEDERGREN, 1979) é confirmada por Sankoff et al. (2001),
em um estudo da mesma comunidade no ano de 1984. De forma
semelhante, o progresso da supressão da partícula negativa ne no
francês europeu, hipotetizada por Ashby, com base em dados de
1970, se confirma no aumento do índice de apagamento da partícula
em amostra de 1990 (cf. ASHBY, 2001).
No português brasileiro, em que estudos comparativos da mesma comunidade de fala e do indivíduo encontraram significativa expansão desde o início dos anos 90, a hipótese de mudança geracional
(tempo aparente) pôde ser confirmada no que se refere a diversos
fenômenos. Assim, Martins e Callou (2002) ratificam as predições de
uma curva em S na substituição do existencial haver por ter e Callou e
Almeida (2009a, 2009b), o decréscimo no uso de formas do subjuntivo
com base em dados de falantes universitários do Rio de Janeiro.124
De forma semelhante, Oliveira (2006) confirma a expansão do futuro
perifrástico na fala de universitários do Rio de Janeiro e de Salvador.
Mudança geracional é a conclusão também do estudo de Zilles (2007)
acerca da variação entre nós e a gente em Porto Alegre.
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De acordo com Sankoff, podemos dizer que a metodologia sincrônica do tempo aparente constitui uma lente confiável para a recontituição e interpretação de mudanças que já ocorreram no passado.
Nos termos da autora,
124

Os resultados dos autores foram obtidos a partir da comparação entre uma amostra de
dados de falantes cariocas de nível universitário, gravados no início dos anos 70 (Amostra
NURC-70) e replicada no início dos anos 90 (Amostra NURC-90).
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Together, trend and panel studies of the past decade have confirmed the validity and usefulness of apparent time as a powerful
conceptual tool for the identification of language change in progress. Far from misleading us about the existence of change, apparent time generally underestimates the rate of change. (SANKOFF, 2006b, p. 14)

A mudança geracional, como previsto pelo construto do tempo aparente, constitui, entretanto, apenas uma das possibilidades de
interrelação entre mudança no indivíduo e na comunidade. A conjugação entre evidências do tempo aparente e do tempo real, principalmente do tipo painel, conduzem, em princípio, à postulação de quatro
padrões possíveis, como proposto por Labov (1994, p. 83) e retomado
por Sankoff (2006b, p. 5)
Quadro 1 - Padrões de mudança no indivíduo e na comunidade.
Padrão sincrônico

Interpretação

Indivíduo

Comunidade

Flat

1. Estabilidade

Estável

Estável

2. Gradação etária

Instável

Instável

Estável

Instável

Instável

Instável

Aumento ou diminuição
regular da variante invadora
de acordo com a idade
Aumento ou diminuição
regular da variante inovadora
de acordo com a idade
Flat
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3.Mudança
generacional
(tempo aparente)
4. Mudança
communal

Fonte: LABOV, 1994, p. 83.

De fato, a grande maioria dos estudos tem demonstrado que a
estabibilidade da comunidade num intervalo de tempo mais curto é a
situação mais frequente, como é o caso de alguns fenômenos fonético-fonológicos do português falado no Rio de Janeiro. Essas são as
indicações, por exemplo, para (i) a inserção de [j] em coda final prece-
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dida de fricativa palatal ( (paz ~ [pa[j]z); (ii) o alteamento das vogais
médias pretônicas [e] e [o] (CALLOU et al., 2003); (iii) a substituição da
forma de primeira pessoa do plural nós por a gente. (OMENA, 2003).125
De acordo com as possibilidades relacionadas no Quadro 1,
apenas dois padrões prevêem instabilidade no sistema linguístico do
indivíduo: mudança na comunidade como um todo ou gradação etária.
A destacar, porém, que a interpretação de distribuições por faixa etária
como mudança geracional ou gradação etária não é óbvia. De acordo
com Sankoff (2004),
Studies where an apparent time interpretation was invoked
usually focused on those aspects of language least subject to
conscious manipulation or metalinguistic attention on the part of
speakers – phonology rather than lexicon, for example. (SANKOFF, 2004, p. 121)
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A gradação etária, por outro lado,126, se aplica, segundo os termos de Sankoff (2005) a situações em que, geração após geração,
falantes de determinados grupos etários aumentam ou reduzem o uso
de determinadas variantes linguísticas. Nessa perspectiva, a gradação
etária é cíclica, se repetindo a cada geração, na medida em que resulta
de uma acomodação/ajuste do comportamento linguístico dos indivíduos às diferentes exigências que se impõem em fases específicas
da sua vida. (cf. também CESHIRE, 2006). Mais frequentemente, a interpretação de gradação etária envolve situações de variação estável,
com uma redução na fala de jovens adultos de uma variante linguística
socialmente desprestigiada, ou mesmo estigmatizada.127
125

Vale destacar, no entanto, que essa estabilidade parece ser motivada por outros fatores,
como escolaridade, já que o estudo de Lopes (2007) constata um aumento significativo
do uso de a gente entre falantes de nível universitário. Além disso, Zilles (2007), com
base em dados de Porto Alegre, conclui que, embora estável no caso de referente sujeito
genérico, o uso de a gente aumenta sensivelmente com sujeitos específicos.

126

Para uma discussão mais detalhada acerca das diferentes definições de gradação etária,
conferir Wagner (2012a).

127

Um exemplo largamente discutido é o da variação na pronúncia de -ing em inglês para o
qual Labov (2001) identifica um padrão curvilinear de distribuições etárias. com redução
da variante desprestigiada (alveolar) em faixas etárias intermediárias.
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Um ponto importante a destacar é que mudança geracional e
gradação etária não se excluem necessariamente, como mostram, por
exemplo, os estudos de Pope et al. (2007) e Trudgill (1988).128 Pope et
al. replicam, em 2002, a análise do levantamento da vogal do ditongo
[aw] em Martha´s Vineyard, realizado por Labov (1963). Os autores
constatam que o aumento da taxa de levantamento da vogal constatado na comunidade é acompanhado de forma expressiva por falantes
acima de 40 anos. Explicam essa tendência em termos de um ajuste
desses indivíduos ao comportamento da comunidade de fala, na medida em que envelheceram.
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Pelo menos até certo ponto, a interpretação de gradação etária
encontrou amparo no conceito de “mercado linguístico”, proposto por
Bourdieu e Boltansky (1975). Considerando a linguagem como um valor
simbólico, a noção de mercado linguístico pressupõe que, principalmente, nos períodos de maior atividade profissional, os indivíduos aumentem
sua percepção/consciência em relação às variantes consideradas padrão, já que podem constituir um critério de avaliação das “qualidades”
do próprio falante (cf. SANKOFF et al., 1989; CHAMBERS, 2003). Esta é
a explicação proposta, por exemplo, por Blondeau (2006) que identifica
a recuperação do futuro flexionado na fala de um conjunto de 12 indivíduos, no período entre 1971 e 1984. Essa reversão de uma tendência
histórica, a implementação do futuro perifrástico, é mais saliente entre
os falantes mais velhos.129 De acordo com Wagner e Sankoff (2011),
este aumento do futuro perifrástico não é apenas em função da variável
idade: está correlacionado às variáveis sociais e status socioeconômico
dos falantes, o que leva as autoras a concluirem que a reversão da dire128

Labov (1994, p. 97), com base na revisão de diferentes estudos em diferentes comunidades, conclui que “It is possible that age-grading is involved in the mechanism of real-time
change for certain types of linguistic change.”

129

Wagner e Sankoff (2011) destacam que diminui também o número de falantes com uso
categórico da variante perifrástica. Um outro aspecto de interesse é a constatação de
que essa reversão não se limita ao aumento de frequência, mas envolve também uma
extensão da variante flexionada de futuro para as orações afirmativas.
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cionalidade do processo em relação à comunidade constitui um caso de
gradação etária, motivado por pressões do mercado linguístico.
Eckert (1997) levanta, entretanto, algumas objeções a esta explicação de gradação etária, destacando que diversos outros fatores precisam ser considerados na trajetória de vida de cada indivíduo, dentre
eles, as mudanças na sua consciência do valor das formas linguísticas
na construção de uma identidade local ou de grupo, em diferentes
etapas da vida. A autora destaca, ainda, a necessidade de aprofundar
nosso conhecimento acerca dos “estágios de vida (infância, adolescência, jovens adultos etc.) e, mais importante, da transição entre eles.
Uma etapa em particular tem sido examinada com maior atenção, a passagem entre a adolescência e o início da vida adulta, visto
que, não raro, adolescentes aparecem como mais propensos ao uso
de variantes que se afastam do padrão mais aceito pela comunidade.130 Tal comportamento é explicado como uma forma de distanciameno social e linguístico em relação ao ambiente familiar em razão da
necessidade de garantir maior identidade grupal, um alinhamento do
falante com seus pares. (cf., por exemplo, ECKERT, 2004).
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Com um padrão curvilinear, a gradação etária implicaria uma transição entre grupos etários submetidos a pressões sociais distintas. Dessa forma, poder-se-ia esperar que todos os indíviduos alterassem seus
padrões de variação ao mudarem de faixa etária, como, por exemplo, na
transição entre adolescência e fase adulta. Estudos longitudinais mostram, porém, casos em que apenas alguns falantes procedem a esse
ajuste, colocando a necessidade de buscar outras motivações para a
maior maleabilidade de alguns indivíduos em relação a outros.

130

Como mostram alguns estudos, adolescentes se destacam também por apresentarem
o pico de um variante inovadora (cf, por exemplo, TAGLIAMONTE; D’ARCY, 2007, 2009;
WAGNER, 2008).
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Em estudo longitudinal de painel sobre a realização variável
de -ing no inglês, por um grupo de 13 alunas de High Scholl, com
idade entre 17 e 18 anos por ocasião da primeira entrevista, Wagner
(2012b) deixa clara a persistência da variante alveolar estigmatizada
na fala de algumas adolescentes. Dentre as variáveis sociais consideradas pela autora, a análise destaca o tipo de orientação da adolescente em relação ao seu próprio futuro, avaliada a partir do tipo
de instituição (college) que ela almeja para a continuação de sua
formação: local, regional ou nacional. A análise por indivíduo permite
constatar que apenas o grupo orientado para instituições nacionais
reduz de forma significativa seu uso da variante estigmatizada alveolar. No entanto, a persistência da variante alveolar na fala de parte
das falantes não se explica unicamente pela sua menor ‘ambição’
(instituições locais ou regionais), mas envolvem também seu maior
compromisso, laços mais estreitos, com sua comunidade de origem,
em especial com uma rua do bairro irlandês de que são originárias.
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A conjugação entre evidências sincrônicas e diacrônicas, obtidas através de estudos longitudinais, principalmente do tipo painel tem
permitido depreender alterações significativas nos padrões linguísticos
não apenas na transição entre adolescência e fase adulta, como também na fala de falantes adultos ou mesmo de falantes de faixas etárias mais avançadas. Um exemplo bastante claro é a mudança de [r]
apical para [R] dorsal no francês falado em Montréal, detalhadamente
estudada por Sankoff, Blondeau e Charity (2001) e Sankoff e Blondeau
(2007). Os autores constatam que um grupo de falantes adultos aumenta significativamente suas taxas de [R] dorsal, alinhando-se com a
tendência depreendia para a comunidade de fala.
Com base em tais fatos, Sankoff (2004, 2005, 2006b) distingue
entre gradação etária e mudança ao longo da vida (lifespan change),
como retomado no Quadro 2.
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Quadro 2 - Padrões de relação entre indivíduo e comunidade.
Padrão sincrônico

Interpretação

Indivíduo

Comunidade

Flat

1. Estabilidade

Estável

Estável

Distribuição regular com a idade

2a. Gradação etária

Instável

Estável

Distribuição regular com a idade

2b. mudança ao
longo da vida
(lifespan change)

Instável

Instável

Distribuição regular com a idade

3. Mudança geracional (interpretação
tempo aparente)

Estável

Instável

Flat

4. Mudança communal

Instável

Instável

Fonte: Sankoff, 2004, 2005, 2006b.
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A maleabilidade dos padrões linguísticos do indivíduo após a
adolescência/início da vida adulta permite, antes de mais nada, discutir
a distinção entre gradação etária e lifespan change. Diferentemente da
gradação etária, que se repete em cada geração, lifespan change não
é cíclica e só pode ser comprovada através de estudos longitudinais
que permitam comparar registros de fala do indivíduo em diferentes
etapas da sua vida em relação à tendência da comunidade131. Necessariamente, outras questões se colocam. Como destacado acima,
gradação etária é mais frequentemente associada com variações que
envolvem uma variante socialmente prestigiada, susceptível de maior
valor no mercado linguístico. Em que medida o valor social das variantes linguísticas intervém igualmente no alinhamento do indivíduo com
mudanças em curso na comunidade? Uma questão desafiadora, na
medida em que, como salientado por Wagner (2012b, p. 379),

131

Uma outra configuração possível da relação entre indivíduo e comunidade é postulada
por Buchstaller (2006). A partir da análise das formas “be like” e “go”, a autora defende
a existência de um movimento em ondas, que não pode ser caracterizado nem como
mudança geracional nem gradação etária.
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Categorizing a putative change as ‘age-graded’ rather than
‘lifespan change’ would presumably require us to draw a line
between those variables that are especially sensitive to marketplace pressure and those that are not. How and where would
such a line be drawn? Complicating this criterion still further is
the current paucity of panel studies of individuals’ participation
in unremarked-upon ‘change from below’.

No caso de alinhamento do indivíduo com tendências linguísticas em curso na comunidade de fala, duas situações podem ser
atesadas: todos os indivíduos participam da mudança, adotando a
nova variante (mudança comunal), como já previsto no quadro 1, ou
apenas alguns falantes adotam a nova variante em curso de propagação na comunidade132.
A primeira situação pode ser bem exemplificada pela substituição
da preposição a pela preposição para como núcleo dos complementos dativos no português brasileiro (Deu um presente ao papa ~ Deu
um presente para o papa). Como mostra o estudo de Gomes (2003),
num intervalo de 19 anos, o uso da preposição para nesse contexto
salta de 49% para 85% na comunidade de fala do Rio de Janeiro. (cf.
também PAIVA; DUARTE, 2018). Ao que tudo indica, esse aumento é
acompanhado por todos os falantes, como pode ser visto no gráfico 1
que compara o efeito da variável idade nas amostras de1980 e 2000.133
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132

Para Baxter e Cróft (2016, p. 169), a diferente disponibilidade dos falantes para a adoção
de variantes linguísticas depende de sua acomodação ao interlocutor. Segundo o autor,
“Speakers who accommodate more readily to their interlocutors will change more continuously (the centralized pattern), while speakers to accommodate less readily will change
more suddenly, if they change at all (the polarized pattern).

133

Os trabalhos realizados pelos pesquisadores do grupo PEUL consideram duas amostras
estratificadas de fala, gravadas com um intervalo de aproximadamente 20 anos (Amostra
1980 e Amostra 2000), com falantes cariocas de nível fundamental e médio. Embora as
duas amostras possuam extensão distinta (64 falantes em 1980 e 32 falantes em 2000),
elas foram organizadas de acordo com os mesmos parâmetros de gênero, faixa etária e
grau de escolaridade. Além disso, foi possível recontactar 16 dos falantes gravados no
inicio dos anos 80, viabilizando, assim, o estudo de painel de diferentes fenômenos.
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Gráfico 1 - Uso da preposição para como núcleo de
complementos dativos por faixa etária.

Fonte: Adapatado de Gomes (2003, p. 90)

De acordo com o gráfico 1, as distribuições etárias para a primeria sincronia (Amostra 1980) configuram um padrão curvilinear, mais
compatível com uma interpretação de gradação etária. No entanto, na
segunda sincronia (Amostra 2000), observa-se um padrão “flat” das
distribuições etárias, se considerarmos que não chega a haver diferença entre as faixas etárias de 26-49 anos e acima de 50 anos, indicando
que todos os grupos etários participam do aumento no uso da preposição para como núcleo de complementos dativos.
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Uma configuração semelhante é detectada por Scherre e
Naro (2003, 2014) e Naro e Scherre (2015) no que tange ao aumento
das taxas de concordância verbal no Rio de Janeiro. Alinhando-se
à tendência depreendida para a comunidade, a grande maioria dos
16 falantes recontactados aumenta, em maior ou menor grau, seus
índices de concordância.
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Gráfico 2 - Frequência de concordância verbal por falante em 1980 e 2000.

Fonte: PAIVA; DUARTE; GUY (no prelo)
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O mais frequentemente atestado, porém, é que apenas alguns indivíduos adotam a variante em curso de implementação. Uma situação
interessante envolve a reversão de um processo de mudança atestado
em tempo real, como é o caso da supressão da semivogal [j] no ditongo
[ej] na variedade de fala carioca (PAIVA, 2003, PAIVA; DUARTE, 2018).
De acordo com a análise de Paiva (1996), a monotongação de [ej] é um
processo fortemente condicionado pelo contexto fonético seguinte: o
apagamento da semivogal é claramente favorecido quando seguida de
um flap (madeira ~ madera) ou de uma fricativa palatal (queijo ~ quejo).
Uma análise em tempo aparente, com base na amostra de 1980, sugere
uma mudança praticamente concluída nos dois contextos, com índices
de supressão de [j] de 97%, antes do flap e de 93%, antes de fricativa
palatal. Uma análise longitudinal do fenômeno na mesma comunidade
19 anos depois (Amostra 2000) confirma a supressão de [j] antes do
flap como uma mudança praticamente concluída. Aponta, no entanto,
uma reversão do processo no contexto de fricativas palatais, com redução de 10 pontos percentuais na taxa de monotongação de [ej].
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A análise dos falantes recontactados (Tabela 1) permite constatar, porém, acentuada dispersão nas médias e pesos relativos para
cada um dos indivíduos, com alguns deles claramente liderando a reversão na monotongação de [ej] antes de fricativas palatais.
Tabela 1 - Monotongação de [ej] no contexto de fricativas palatais por falante.

Falante em
1980 e 2000

SUMÁRIO

AMOSTRA 198

AMOSTRA 2000

Freq.

PR

Freq.

PR

1-Eri59

21/23= 91%

0,98

55/64= 86%

,67

2-Adr57

13/15=87%

0,94

31/45= 69%

,50

3-Adr63

43/53= 81%

0.51

29/45=64%

,10

4-Fat23

89/107=83%

0,63

54/69= 78%

,27

5-San39

41/46= 89%

0,58

46/69=67%

,36

6-Leo38

31/38=82%

0,67

89/116=77%

,62

7- Lei10

41/54= 76%

0,60

30/34=88%

,75

8-Jup06

36/41=88%

0,78

45/59=76%

,27

9-Dav42

46/67=69%

0,42

44/69= 64%

,42

10-Vas26

102/136=75%

0,37

81/88= 92%

,72

11-Eve43

31/47= 66%

0,45

38/62= 61%

,45

12-Mgl48

69/90= 77%

0,47

63/90=70%

,52

13-Jan03

78/109=72%

0,64

42/55= 76%

,24

14-Nad36

25/31=81%

0,78

46/70=77%

,67

15-Jos35.

25/46= 54%

0,3939

29/48=60%

,57

16-Ago33

65/81=80%

0,57

52/79= 66%

0,30

Fonte: PAIVA; DUARTE (2003, p. 33-34)

Os exemplos retomados até este ponto envolvem a propagação de uma variante na comunidade de fala. É interessante destacar,
no entanto, que mesmo no caso de estabilidade da comunidade, não
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se pode excluir que determinados grupos de falantes que partilham
certas características sociais possam aumentar ou diminuir o uso de
uma determinada variante em curso de implementação, segundo evidências históricas ou do tempo aparente. Um exemplo ilustrativo dessa
situação é o levantamento das vogais médias [e] e [o]. Como mostram
os resultados de Callou; Leite e Moraes (1998), embora um estudo do
tipo tendência não mostre alterações significativas na frequência da
vogal alta na fala de universitários do Rio de Janeiro, no interval de
tempo considerado, falantes de uma faixa etária mais elevada (acima
de 55 anos) passam a apresentar índice mais alto de levantamento da
vogal média anterior [e] na segunda sincronia.

SUMÁRIO

Mesmo no caso de fenômenos com elevado índice de propagação, que podem ser considerados mudanças praticamente concluídas,
podem ser observadas diferenças importantes no comportamento dos
indivíduos. Um exemplo bastante ilustrativo é o da implementação da
forma a gente, em variação com o pronome nós, um fenômeno cujas
raízes remontam ao século XVI (cf. LOPES, 2003, 2007 ; LOPES; BROCARDO, 2016 ; ZILLES, 2005). Como mostra Omena (2003), já largamente espraiado na comunidade de fala carioca no início dos anos 80
(78%), o uso de a gente se mantém estável num intervalo de 19 anos,
com média de 79% no ano de 1999. Apesar dessa estabilidade na comunidade como um todo, há diferenças notáveis no comportamento
linguístico dos indivíduos, principalmente daqueles que se situam nas
faixas etárias pós-período crítico, como se pode observar no gráfico 3:
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Gráfico 3 - Substituição de nós por a gente por falante em 1980 e 2000.

Fonte: OMENA, 2003, p. 74.

SUMÁRIO

De acordo com o gráfico 3, no geral, os falantes mais jovens
(Eri, Adr, AdrL, San e Léo) situados nas faixas entre 7-14 e 15-25 anos,
em 1980, apresentam estabilidade no uso de a gente e apenas a falante Fat aumenta o uso da forma inovadora. O comportamento desses
falantes é coerente com o que se prevê, segundo uma hipótese de
tempo aparente. No entanto, dentre os falantes acima de 26 anos no
início dos anos 80, observa-se ou o aumento de a gente (Vas e Ago) ou,
de forma mais surpreendente, um movimento de recuo no uso dessa
forma, com o incremento das taxas de nós, caso de Jan e Joss, ambos
com idade superior a 50 anos, já em 1980.
Uma questão relevante para a compreensão de mudanças nos
padrões de variação do indivíduo ao longo do tempo diz respeito ao
tipo de mudança (mudança acima ou abaixo do nível de consciên-
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cia): o alinhamento dos indivíduos com a direcionalidade da comunidade de fala é motivado ou independente do status social da variante
em curso de implementação? (cf. PAIVA; DUARTE; GUY, no prelo) A
propagação de a gente pode ser considerada uma mudança abaixo
do nível da consciência, o que colocaria em causa uma explicação
em termos de mercado linguístico.
De forma semelhante, o processo de preenchimento dos sujeitos referenciais no português brasileiro é bastante ilustrativo. Além
de ser um fenômeno encaixado em um conjunto de mudancas progressivas do sistema pronominal do PB, o preenchimento dos sujeitos
referenciais atinge atualmente o ponto mais alto de uma curva em S,
indicando uma mudança quase concluída (cf. DUARTE, 1995, 2000,
2004, 2019) Tal generalização pode ser explicada, pelo menos em parte, pela sua baixa percepção pelos falantes.

SUMÁRIO

Apesar das claras evidências de uma mudança de longo prazo,
um estudo do tipo tendência mostra que, no intervalo de 19 anos, a
taxa de sujeito preenchido permanece estável na comunidade de fala
carioca, com valor próximo de 80% (DUARTE, 2003; PAIVA; DUARTE,
2018; PAIVA; DUARTE; GUY, no prelo). No entanto, alguns poucos falantes, a grande maioria situada em faixas etárias pós-período crítico,
apresentam alterações no seu comportamento linguístico: enquanto
alguns aumentam sua taxa de realização do sujeito, outros a reduzem
ligeiramente, como mostra o gráfico 4:
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Gráfico 4 - Preechimento do sujeito por falante em 1980 e 2000.

Fonte: DUARTE, 2003.

Fenômenos mais recentes como o do uso dos juntivos aí e então
como elementos de organização discursiva, igualmente insensíveis ao
efeito de variáveis sociais e a uma avaliação social, apresentam uma
configuração semelhante. Na análise da variação entre aí e então como
marcador discursivo, Braga (2003) depreende um comportamento bastante diferenciado no conjunto de 16 falantes gravados em 1980 e recontactados em 2000, destacando-se o alinhamento de indivíduos de faixas
etárias mais elevadas (acima de 50 anos) com o crescente aumento do
uso de então em funções para a retomada ou fechamento de tópico.
SUMÁRIO

Pelo que vimos até este ponto, o estudo de painel constititui
uma metodologia indispensável para repensar a relação indivíduo-comunidade. Acumulam-se evidências desfavoráveis a uma hipótese de
fixação dos padrões linguísticos do indivíduo ao longo da sua vida e,
por consequência, à existência de um período crítico. A constatação
de mudança nos padrões linguísticos do indivíduo ao longo de sua
vida conduz a outras questões cruciais: que aspectos da gramática do
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indivíduo sofrem ou podem sofrer alterações ao longo do seu percurso
de vida, as razões pelas quais essas mudanças ocorrem, ou seja, suas
motivações, a forma como elas ocorrem e as explicações possíveis
para o maior alinhamento de alguns indivíduos com a direcionalidade da comunidade de fala. Respostas convincentes a essas questões
requerem, porém, considerar que a verificação do comportamento linguístico do indivíduo ao longo do seu percurso de vida coloca não apenas problemas teóricos como também desafios metodológicos não
facilmente superáveis, se levarmos em conta os diversificados fatores
que têm de se levados em conta em análises longitudinais do tipo painel. Alguns desses aspectos são focalizados na seção seguinte.

PROBLEMAS E NOVAS PERSPECTIVAS
Como têm mostrado diversos trabalhos, um dos problemas do
estudo de painel diz respeito à comparabilidade dos registros de fala
do mesmo falante em pontos diferentes do tempo. Uma primeira dificuldade decorre, naturalmente, do que Cukor-Avila e Bailey (2018)
denominam lacuna temporal (gap effect134), ou seja, as consequências
naturais da falta de contato com os falantes/entrevistados no intervalo
de tempo que separa as duas entrevistas.

SUMÁRIO

Podemos considerar que um ponto forte dos estudos do tipo
painel, principalmente daqueles que se baseiam em entevistas sociolinguísticas, é a relação de herança entre a primeira (G1) e a segunda gravação (G2) que, via de regra, obedecem ao mesmo protocolo,
como é o caso de muitos dos estudos retomados na seção anterior.

134

A importância do intervalo temporal em estudos do tipo painel fica clara, por exemplo, no
estudo de Cukor-Avila e Bailey (2018). Como mostram os autores, o uso de variantes não
padrão como supressão da cópula na variedade de inglês falada em Springville se reduz
sensivelmente em entrevistas obtidas após um maior espaço de tempo.
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No entanto, principalmente no caso do survey panel, as gravações
são realizadas em pontos do tempo bastante afastados, compreendendo muitas vezes um intervalo de 10 a 20 anos. Uma consequência previsível desse distanciamento temporal é a ausência de informações mais
precisas acerca de possíveis mudanças no contexto socioeconômico do
falante, nas suas redes de relações e possível engajamento em comunidades de prática, assim como das possíveis mudanças nas suas posições ideológicas na medida em que avancou em idade. Dessa forma,
torna-se mais difícil a depreensão do efeito de fatores relacionados à sua
percepção e avaliação de variantes linguísticas e de outras motivações
que possam explicar alterações nos seus padrões linguísticos.
O gap effect ganha maior dimensão no caso, não raro, de as
entrevistas serem conduzidas por entrevistadores distintos, podendo
acarretar importantes diferenças no grau de formalidade dos registros
obtidos para cada ponto do tempo, o que compromete sua comparabilidade. Como destacam Cukor-Avila e Bailey (2018, p. 184), “methodological comparability is not an issue in panel surveys if the same researchers do the interviewing, thought different interviewers, protocols
or interviews contexts can create problematic results”.
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Sem dúvida, uma das fontes possíveis de variação na fala do
entrevistado é a identidade do entrevistador (RICKFORD; MACNAIRK-KNOX, 1994). Aspectos tão diferenciados como idade, posição na
hierarquia social, sexo, raça e mesmo local de realização da entrevista
intervêm no sentido de possibilitar maior ou menor aproximação entre entrevistador e entrevistado e, consequentemente, maior ou menor
monitoramento do discurso pelo entrevistado. Compromete-se, assim
o objetivo principal que é o acesso ao vernáculo.
Como ressaltam Wagner e Tagliamonte (2018), a maior ou menor aproximação entre entrevistador e entrevistado possui um efeito
positivo no grau de formalidade de entrevistas obtidas em momentos
distintos. Através da comparação, o uso de be like por um grupo de
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66 falantes gravados 2 ou 3 vezes em um intervalo de tempo de 7 anos
(2005-2012) e o uso por uma falante gravada 11 vezes pelo mesmo
entrevistador (no intervalo entre 2002 e 2016) deixa claro que o contato
mais frequente entre falante e entrevistador no segundo caso se traduz em mudanças no comportamento linguístico do falante, com um
aumento significativo do uso de be like.
Evidentemente, uma via de solução do gap effect é o estudo
etnográfico que, através de um acompanhamento contínuo, garante
maior aproximação e familiaridade entre entrevistador e entrevistado.
Esse acompanhamento permite identificar, retomando os termos de
Eckert (1997, p. 167) “the life experiences that give age meaning” e
relativizar o efeito de macrocategorias sociais como idade ou nível
de escolaridade. Como mostram, por exemplo, os estudos de Eckert
(2004, 2009), a utilização de métodos etnográficos é eficaz na compreensão de grupos que se inserem em etapas específicas, como,
por exemplo, a adolescência ou na transição entre elas. Como se
pode esperar, ainda que possível no caso de estudos concentrados
em indivíduos específicos ou em um grupo reduzido de falantes, esse
acompanhamento continuado encontra obstáculos dificilmente superáveis no estudo de um grupo maior de falantes (survey panel)135. Outras possibilidades de superar a ‘barreira’ inevitável entre entrevistado
e entrevistador e garantir um contato continuado se tornaram possíveis com o desenvolvimento/aperfeiçoamento das mídias digitais. (cf,
WAGNER; TAGLIAMONTE, 2018)
SUMÁRIO

Outro aspecto a considerar no estudo de painel diz respeito ao
fato bem conhecido de que qualquer falante apresenta variação de estilo, adaptando-se às múltiplas circunstâncias externas que influenciam
os atos comunicativos (LABOV, 1964, 1966, 1972, 1994; ECKERT; RICKFORD, 2001, entre outros). Essa variação intraindividual se reflete, ne135

Para a aplicação de métodos etnográficos no estudo da mudança no indivíduo, ver, por
exemplo, Tetreault (2018).
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cessariamente, na escolha, consciente ou não, de variantes linguísticas
que melhor se adequem à especificidade de cada situação comunicativo-interacional e a uma avaliação das expectativas do destinatário.
Uma dificuldade, e mesmo um problema nem sempre resolvível em muitos casos, é distinguir entre variações de estilo e efetivas
mudanças nos padrões linguísticos do indivíduo. Em que medida diferenças identificadas na fala de um indivíduo em dois pontos do tempo
podem ser atribuídas unicamente ao efeito da variável tempo? Como
já mostram as evidências obtidas por diversos estudos, os indivíduos
passam a dominar um espectro maior de registros de fala, ao longo
da sua vida (LABOV, 1972; SANKOFF, 2004; RENN E MICHAEL, 2009).
Assim, diferenças no comportamento linguístico do indivíduo ao longo
do tempo não seriam um reflexo do aumento da sua habilidade de
transitar entre diferentes registros de fala?
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Estas questões ganham maior importância na situação de entrevistas sociolinguísticas, principalmente se conduzidas por entrevistadores distintos que, na grande maioria dos casos, além de não
pertencerem ao círculo de relações do entrevistado, conduzem os
tópicos de conversação e buscam a elicitação de uma diversidade de
formas linguísticas, Embora a meta da entrevista sociolinguística seja
o vernáculo, o protocolo prevê, na sua formulação original, a obtenção de um continuum de estilos de fala. Como mostram Gregersen,
Jensen e Torben (2018), não se pode excluir, no entanto, a concentração de uma das entrevistas em um único registro de fala, ou a
ausência de trechos representativos de estilos de fala que criam as
condições necessárias para a ocorrência de uma determinda variante
linguística. Nesse caso, tomar a ausência ou redução dessa variante
como indicador de mudança na fala do indivíduo ao longo do tempo
pode ser precipitado ou mesmo um equívoco136.
136

Para tomar um exemplo simples, a não elicitação de uma narrativa em uma entrevista
acarreta, necessariamente, a redução do uso de formas perfectivas.
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É necessário, portanto, garantir a comparabilidade dos registros
de fala obtidos em pontos distintos do tempo quanto à diversidade de
estilos de fala. Gregersen et al. (2018) propõem o controle de uma variável que denominam “Discourse context analysis”, que conjuga seis
dimensões diferentes (enunciação, ato de fala, evento de fala, gênero,
interação, tipo de atividade). Um resultado relevante do estudo dos
autores é o de que, ao longo do tempo, mudanças no indivíduo podem
envolver o deslocamento de uma variante linguística de um determinado gênero para outro.
Em síntese, podemos dizer, retomando Wagner (2012b, p. 182) que
it is hard to conceive of an ideal panel study (…) in which style is
thoroughly accounted for, ethnographic depth is attained, large
numbers of people are recorded, and a wide life span portion is
examined.

Dado, no entanto, o interesse desse tipo de estudo, essas dificuldades, longe de desanimarem, devem e têm constituído um desafio
para os interessados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

SUMÁRIO

Os fatos discutidos ao longo deste artigo não consituem argumentos para um ‘abandono’ do construto do tempo aparente, considerando, principalmente, sua contribuição para a depreensão da direcionalidade de mudanças historicamente bem documentadas. Apontam,
entretanto, a necessidade de ‘refinamento’ do pressuposto central que
subjaz à metodogia baseada em distribuições regulares por grupos
etários distintos, como já alertava Labov (2006 [1966]).
Diferentes trabalhos em tempo real, em especial do tipo painel,
vêm permitindo depreender evidências robustas de maleabilidade dos
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padrões de variação do indivíduo após o período crítico de aquisição
da linguagem. Tal constatação deixa claro que a complexa interseção
entre indivíduo e comunidade ultrapassa os padrões de mudança geracional e gradação etária. Destaca-se, assim, não só o ganho teórico
como também empírico da conjugação de evidências sincrônicas com
as que só podem ser obtidas através de estudos longitudinais, tanto da
comunidade como do indivíduo.
Como evidenciado nos trabalhos retomados nas seções anteriores, o estudo de painel constitui a via mais segura para a depreensão de estabilidade ou mudança nos padrões linguísticos do indivíduo
e tem trazido inegáveis contribuições para a discussão de questões
cruciais envolvendo a flexibilidade da gramática de falantes adultos e
das motivações subjacentes à maior maleabilidade dos falantes que
adotam variantes em curso de implementação na comunidade de fala.
A flexibilidade do indivíduo é reconhecida sem maiores controvérsias no nível lexical, admitindo-se incorporação contínua, ou perda,
de itens lexicais, ao longo do tempo. Estudos longitudinais controlados
têm permitido, ainda, trazer à luz a maior extensão dessa maleabilidade, mostrando que falantes adultos podem adotar novas variantes de
variáveis em diferentes níveis da gramática, não se limitando a fenômenos considerados mais periféricos.

SUMÁRIO

O acúmulo gradativo de evidências de que falantes adultos e
mesmo mais idosos, como observado em alguns exemplos retomados
neste artigo, alteram seus padrões de variação ao longo do tempo
coloca em destaque a relatividade do fator tempo e deixam clara a
importância da construção da identidade durante a trajetória de vida
do indivíduo. Como tem ressaltado diversos autores, idade, ultrapassando seu sentido cronológico, constitui, na verdade, um processo
complexo e individualizado. Como ressaltam Pichler et al. (inédito, p.
4) “the experience of ageing is shaped by unique historical events un-
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folding during individuals’ lifetimes (e.g. Bengtson et al. 2005; Mayer;
Wagner, 1993), and by the specific cultural contexts in which they live”.
Dessa forma, o agrupamento de falantes em grupos etários,
procedimento mais usual das análises variacionistas do tipo painel,
obscurece as diferenças entre a ‘história’ de cada indivíduo. Esta
questão é ainda mais relevante para os grupos etários mais idosos,
momento da vida em que a questão da identidade pode se ver limitada por outros fatores.
Numa perspectiva como a defendida pelos Modelos Baseados
no Uso (cf. KEMMER; BARLOW, 1999; BYBEE, 2010), mudanças/adaptações do comportamento linguístico do indivíduo ao longo do tempo
são esperadas, se considerarmos que a gramática do indivíduo é dinâmica, moldada pelas experiências de uso de cada falante e, portanto, constantemente emergente (HOPPER, 1987; BYBEE, 2010). Assim,
cada experiência de uso vivenciada pelo indivíduo, cada instância de
uma variante contribui para reorganizar os padrões linguísticos variáveis incorporados pelo falante e alterar o sistema incorporado durante
o período aquisitivo. Como sugere Tomasello (1999, p. 513), language
use is a result of participating in social and communicative interactions
with other persons understood intentionally.

SUMÁRIO

Como a trajetória de vida de cada falante é única, embora possa
refletir características mais gerais de cada fase, as experiências comunicativas também se particularizam para cada indivíduo, o que poderia
explicar o diferente comportamento de um grupo de falantes em relação à direcionalidade da comunidade de fala.
As questões que podem ser respondidas a partir do estudo do
uso linguístico do indivíduo ao longo da sua vida são múltiplas e instigantes. Entretanto, para que os resultados sejam confiáveis, é necessária atenção especial à possível interferência da relação entrevistador-entrevistado e da variável estilo.
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POSFÁCIO

ELA É UMA LIÇÃO
Não será um posfácio. Ou o será apenas por sua posição ulterior. Talvez devesse começar esse breve texto com tais advertências.
Assim, deixaria claro que não se fará aqui nenhum balanço dos estudos enfeixados no volume nem sequer o esboço do percurso intelectual da homenageada. Será, então, o quê? Do que tratará? Qual a
função desse não-posfácio em posição de posfácio? E essa pretensa
falsa introdução consiste apenas em desperdício retórico?
Caberia aos membros da comissão editorial justificar a razão
do convite a um professor “vizinho” para encerrar uma reunião de ensaios que o devolvem à condição de aluno, iniciante e curioso. Julgo
que desejaram a colaboração de um texto menos técnico, ou ainda,
não acadêmico.
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Demoro-me um pouco nesse ponto. Tornou-se comum elogiar
determinados “gestos” intelectuais ou pedagógicos como não acadêmicos, o que bastante compreensível. A caracterização vem da oposição óbvia ao acadêmico, compreendido então como algo enrijecido
pelo convencionalismo. Mas, é curioso, ao adjetivo “rígido” poder-se-ia
somar o seu oposto, “flácido”, porquanto a contradição dá a ver um
duplo caráter. Digamos que, nesse sentido, acadêmico seria mais ou
menos isso: aquilo cujo significante é rígido e cujo significado é flácido.
Assim, reconhecemos o acadêmico – seja o escritor ou o seu escrito,
seja o conferencista ou o seu palavreado – quando a ação parece limitada, pois o gesto cumpre tão só o roteiro restrito da repetição; então,
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a pose, destituída de vitalidade, substitui a inteligência acesa da performance; com isso, a dificuldade típica das abordagens complexas
reduz-se ao falatório penoso e hostil do treinamento; enfim, o que seria
rigor não é mais que a insensibilidade das regras.
Imagino que os editores deste volume desejaram, por justiça,
situar a homenageada num lugar bem distante desse quadro.
Mas como falar de Maria Eugenia Lammoglia Duarte separando-a de sua vida acadêmica? Procuro linhas claras e justas para seu retrato, mas o perfil logo se confunde com seu entorno. Para usar termos
caros à pintura, poderia dizer que a figura não se distingue do fundo,
como na arte moderna. A retratada obriga, portanto, que se faça dela
uma representação não acadêmica, ou ainda, antiacadêmica, tamanho é o seu envolvimento com o contexto universitário.
Antes que tais comentários soem desmedidos e confusos, observo que Maria Eugenia – trato-a assim e aqui não faria de outro modo
– é o exemplo acabado da vida acadêmica, o que nos obriga a restaurar o sentido mais alto do termo – academia.
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Dele emerge, antes de tudo, a imagem de uma construção coletiva. Considero, no entanto, que quanto mais distinto dentro da coletividade for o sujeito – e com ele as ideias e as ações que encerra e
que dele não se diferenciam – mais qualidades ele terá para fazer forte
a rede de saberes que edifica na companhia de seus pares. Mas se
a excelência da academia depende da singularidade radical de cada
colaborador, sua solidez se dá na medida em que todas as diferenças se dissolvem numa espécie de arquitetura geral, coletiva. Essa
complexa interdependência, que aviva tanto o êxito particular quanto
as dinâmicas socializantes, opõe-se a tudo o que se quer impingir ao
mundo acadêmico – ao termo acadêmico – como expressão de um
agrupamento dependente do anonimato, descomunal, deformado por
aquela dupla deficiência: rigidez (onde se esperava a flexibilidade) e
flacidez (onde se presumia o vigor).
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Alcançar, no dia a dia da universidade, algum equilíbrio, ou pelo
menos a melhor proporção entre forças que reivindicam seus contrários a fim de se tornarem mais ativas, é uma espécie de saber que parece nos desafiar sem trégua. A academia não é uma entidade abstrata
e/ou totalizante, e nem será correto que a encaremos como entidade
física, como um lugar do qual fazemos parte. Ela se faz no chão da
prática diária, define-se no exame e no juízo contínuos, demanda critérios, conceitos, mas também a apreensão direta e imediata, o desejo
e o lampejo. Nesse processo, em que todos somos sujeitos e objetos,
academia e acadêmicos resultam de planos e de negligências; de ânimos e de desgostos; de prazeres e de pesares.
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Eis uns poucos traços que apanhei para figurar o quadro em que
Maria Eugénia se move exemplarmente. É assim que a reconhecemos.
Encontrá-la, ainda que de passagem – ela parece apressada, mas o
certo é que está sempre envolvida, está sempre em ação – resulta em
conversas cujos temas são bancas, ensaios, orientações, simpósios,
reuniões, pesquisas. Mas tudo vibra com intensidade. Nomes e temas
passeiam entre siglas, relatórios, prazos, mas a breve narrativa – ela já
não parece ter pressa – tem, digo sem exagero, algo de aventura, pois
os fatos vêm aquecidos da sorte, do acaso, mesmo do perigo, alguns
distinguidos pelo afago ou pela reprovação. Nada nessa fala, porém,
é excessivo ou desordenado, e, antes, as muitas informações transcorrem sempre legíveis, e há uma brisa suave no modo como ela sorri
após se dizer preocupada com os rumos de algum problema urgente
envolvendo bolsistas, congressos etc.
Quanto a mim, costumo aproveitar qualquer encontro para lhe
fazer perguntas que ela me responde com ânimo indisfarçável, atentando para certas diferenças no português falado no Brasil, em Portugal, em países africanos, ou para a posição estrutural do sujeito em
sentenças impessoais, coisas assim, sem jamais esquecer de registrar
o nome de algum orientando – brilhante! ela diz –, sem nunca esquecer
de sorrir. E rápido desliza para algum compromisso.
526

Maria Eugenia, sempre tão delicada e generosa, sempre tão
sólida, faz ver que a vida acadêmica pode ter saúde. Quando a ouço
– sobre qualquer assunto –, quando a vejo, quando a leio – ainda que
numa mensagem de e-mail institucional –, vivo perfeitamente uma experiência que merece ser chamada de ensino superior.
Eucanaã Ferraz
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