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APRESENTAÇÃO
Na presente obra intitulada O falar culto fortalezense em foco,
trazemos a produção realizada nos últimos dois anos por membros do
Laboratório de Pesquisas Sociolinguísticas do Ceará – LAPESCE. As
pesquisas apresentadas neste livro resultam de estudos sociolinguísticos sobre a fala de graduados fortalezenses, realizadas graças ao
trabalho e incentivo à pesquisa científica, iniciados décadas atrás, por
professores universitários que trouxeram a sociolinguística para o Ceará e incentivaram seus alunos — alguns desses, se transformaram, da
mesma forma, em professores universitários — a constituírem bancos
de dados de fala, também com ajuda maciça de alunos de graduação
e de alguns alunos da pós-graduação.
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Posto isso, podemos dizer que cada pesquisa desta coletânea é resultado do fazer científico de várias mãos. Mãos diversas
que foram: das aulas ministradas, das reuniões via Google Meet, à
escrita dos resultados, passando pela coleta de dados — que exige
mais mãos, ainda! — análises estatísticas, e culminando na produção escrita deste livro. Esse é um dos objetivos do LAPESCE1, que é
reunir pesquisas e congregar pesquisadores sociolinguistas através
de bancos de dados já constituídos e a serem constituídos. O LAPESCE é coordenado pela Profa. Aluiza Alves de Araújo e conta com a
participação de vários estudiosos, muitos deles, membros do Grupo
de Estudos e Pesquisas Sociolinguísticas de Fortaleza-CE — SOCIOFOR2 e liderado pela mesma professora.

1 Criado de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 1532/2019 do Conselho Universitário — CONSU,
de 04 de novembro de 2019 da Universidade Estadual do Ceará – UECE.
2 Criado pela RESOLUÇÃO Nº 4507/2020 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão —
CEPE, de 03 de fevereiro de 2020 da Universidade Estadual do Ceará – UECE.
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Assim, em várias pesquisas o leitor vai encontrar a autoria partilhada com a professora coordenadora do laboratório, que orienta
grande parte das pesquisas aqui trazidas, assim como, mais de
dois autores por pesquisa e mais de uma pesquisa por autor, pois
o esforço aqui realizado foi feito em mutirão.
Embora não tenhamos as mais favoráveis condições de incentivo
à pesquisa no Brasil, e estejamos, ainda, em plena pandemia gerada
pela Covid-19, a herança sociolinguística cearense pôde, através do laboratório, juntar vários pesquisadores e professores, tanto de educação
básica quanto de nível superior, tanto nacionais quanto estrangeiros, em
um fazer conjunto da pesquisa variacionista sobre a fala fortalezense.
Conseguinte, contamos, nesta publicação, com pesquisas inéditas em tempo real e em tempo aparente, a partir da análise sociolinguística da fala de indivíduos tidos cultos da cidade de Fortaleza-CE,
extraída de gravações do Projeto Descrição do Português Oral Culto
de Fortaleza – PORCUFORT com suas Fase I e Fase II realizadas no
início da década de 1990 e final da década de 2010, respectivamente.
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Dessa maneira, para que o leitor se familiarize com a proposta
trazida por nós nesta empreitada, os dois primeiros capítulos desta
publicação expõem um panorama atual dos estudos sociolinguísticos realizados no Ceará e uma breve apresentação e descrição do
PORCUFORT, em suas duas fases. Os capítulos 3, 4, 5, 6 e 7 tratam
de pesquisas em tempo real de curta duração, ou seja, utilizando
dados de ambas as fases do projeto, enquanto que os capítulos 8,
9, 10, e 12, refere-se a pesquisas em tempo aparente da década
de 1990, com dados do Fase I, sendo, algumas delas, recortes de
pesquisas oriundas de mestrado e doutorado; por último, o capítulo
11 se trata a uma pesquisa em tempo aparente, mas do final da
década de 2010, com dados do Fase II.
Vejamos uma pequena mostra de cada pesquisa.
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O primeiro capítulo desta coletânea, intitulado Panorama dos
estudos sociolinguísticos no Ceará, de autoria de Hugo Leonardo
Gomes dos Santos, Rakel Beserra de Macêdo Viana e Aluiza Alves de
Araújo, apresenta um panorama atual dos estudos sociolinguísticos
desenvolvidos no estado do Ceará. Para isso, os autores pesquisaram em sites de faculdades e universidades, no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, além de contato direto com professores
universitários sobre os respectivos bancos de dados sob sua tutela
e informações ainda não publicadas. Dessa maneira, identificaram
quais universidades têm a disciplina de sociolinguística no currículo, assim como, quais são os programas de pós-graduação cearenses, as linhas de pesquisas desenvolvidas, os professores que
lideram essas linhas, os grupos de pesquisa em sociolinguística
atuantes no Ceará e os diferentes bancos de dados sediados nas
universidades cearenses, suas constituições e suas características.
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Em O banco de dados do Projeto Descrição do Português Oral
Culto de Fortaleza-CE, segundo capítulo, de autoria de Lorena da Silva Rodrigues, Hugo Leonardo Gomes dos Santos e Rakel Beserra de
Macêdo Viana, vemos o contexto de realização do Projeto Descrição
do Português Oral Culto de Fortaleza-CE — PORCUFORT, em suas
duas fases: Fase I criado na década 1990 e Fase II no final da década de 2010. Nessa contextualização, os autores abordaram algumas
transformações pelas quais a cidade de Fortaleza passou entre as décadas de 1990 e 2010, baseados em dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística — IBGE e do Instituto de Pesquisa e Estratégia
Econômica do Ceará — IPECE, focando no crescimento populacional,
na distribuição de renda e na escolarização da população. Apresentam
as características do banco de dados, o perfil dos informantes e suas
características sociais, assim como a estratificação e distribuição dos
informantes. Cada fase do projeto é apresentada separadamente, ressaltando também, para a Fase I, a produtividade do banco e, para a
Fase II, o status de revisão dos inquéritos, ainda em processo.
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Nosso terceiro capítulo, intitulado O uso de artigo definido
diante de prenomes simples no falar culto fortalezense: uma
pesquisa em tempo real, das professoras Dayane Bezerra de Souza, Leticia Freitas Alves e Aluiza Alves de Araújo, analisa o uso do
artigo definido diante de prenomes simples, em tempo real de curta
duração (1990 e 2010), com o recorte de 12 inquéritos de cada fase
do banco de dados, com inquéritos do tipo Diálogo entre Informante
e Documentador - DID, totalizando uma amostra de 24 entrevistas
sociolinguísticas. Os dados de cada fase foram rodados separadamente, sendo testadas variáveis linguísticas e extralinguísticas, com
o auxílio do GoldVarb X. Como resultado encontrado, a presença do
artigo definido prevaleceu tanto na fase I (62,5%) quanto na fase II
(68,6%). As autoras concluíram a pesquisa afirmando que o uso do
artigo definido diante de prenomes simples, na fala culta de Fortaleza, representa um caso de variação estável.
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Já os autores Cassio Murilio Alves de Lavor, Fabiana dos Santos
Lima e Aline Maria Pinguinha França Bazenga estudaram, em tempo
real de curta duração, os verbos botar e colocar, no capítulo intitulado
A variação dos verbos botar e colocar no falar culto fortalezense:
um estudo em tempo real. Neste trabalho, os autores analisaram o
comportamento variável dos verbos botar e colocar, na fala culta do
fortalezense, com base na fala de 24 informantes, oriundos do tipo de
registro DID (Diálogo entre Informante e Documentador) da Fase I e
Fase II do PORCUFORT. Como programa estatístico, usaram o GoldVarb X que apresentou 180 ocorrências (52,2% para botar) apenas
com a Fase I do banco de dados, já, na segunda fase, verificaram 186
ocorrências (59,7% para botar). A conclusão da pesquisa revela que
o fenômeno estudado é um caso de variação estável.
O capítulo Nós e a gente no falar culto de Fortaleza: variação
ou mudança linguística? de autoria de Maylle Lima Freitas, Lorena da
Silva Rodrigues e Hugo Leonardo Gomes dos Santos, analisa o encaixa-
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mento da forma inovadora a gente no sistema linguístico e social de Fortaleza-CE e uma provável mudança linguística a favor dessa forma. Os
autores utilizaram o software estatístico RStudio para análise dos dados
e elaboração dos testes estatísticos e modelos de regressão logística.
Os dados mostram o avanço da variante a gente devido a maior implementação da forma na década mais recente (1990 = 62%, 2010 = 82%),
bem como se trata da forma predominante no falar das faixas-etárias
mais jovens. Como conclusão do estudo, os pesquisadores apoiam a
hipótese de mudança em curso, reforçada pela ampliação do uso da
forma pronominal a gente em diversos estratos linguísticos e sociais.
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Nosso sexto capítulo é A monotongação do ditongo [ey] em
tempo real no falar culto de Fortaleza-CE, dos professores Brenda
Kathellen Melo de Almeida, Aluiza Alves de Araújo e Wiron de Araújo
Holanda. Nessa pesquisa, os autores investigam a monotongação
do ditongo [ey], que se caracteriza pela perda do glide do ditongo,
como em brasileiro >> brasilero. A pesquisa foi constituída a partir
de uma amostra de 18 informantes provenientes do PORCUFORT,
sendo 09 informantes da Fase I, da década de 1990, e 09 informantes
da Fase II, da década de 2000. Os dados coletados foram codificados e submetidos à análise do programa computacional GoldVarb
X, que apresentou, na década de 1990, 1.354 ocorrências sendo a
maior parte de manutenção (57,4%), e na década de 2010, chegou a
um total de 2.676 dados, também com a maior frequência referente à
manutenção do ditongo (67,8%). Nesta análise em tempo real, os autores verificaram que o fenômeno não se encontra em um processo
de mudança linguística, mas, sim, em uma variação estável.
O capítulo sétimo, As negativas pós verbais no falar culto de
Fortaleza-CE: uma análise em dois tempos, de Ana Carine Maia de
Oliveira Moreira e Jéssica Coêlho Franklin dos Santos, aborda o uso das
negativas sentenciais, especificamente, as variantes pós e pré-verbais,
no falar culto de Fortaleza-CE. O objetivo é verificar, em tempo real,
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qual variante é mais produtiva na nossa amostra e também analisar
quais fatores linguísticos e/ou extralinguísticos influenciam no uso da
negativa pós-verbal. A partir de um recorte no quadro geral do banco
de dados PORCUFORT Fase I e II, foram selecionados 12 informantes
para a composição da nossa amostra. Os resultados a que as autoras chegaram apontam que as negativas pré-verbais tendem a ser
mais usadas que as negativas pós-verbais na década de 2010, pois
os poucos dados extraídos da amostra de 1990 (170) não levaram o
programa computacional a concluir a análise da Fase I.
Em A variação de /z / em coda no falar culto de Fortaleza,
de autoria de Ana Germana Pontes Rodrigues, Brenda Kathellen Melo
de Almeida e Aluiza Alves de Araújo, foi investigada a variação de /S/
em coda antecedendo o fonema /d/, sendo representado como /z /,
na fala culta dos fortalezenses, como ocorre em “desde” ~ “de[]de”
e “atravé(i)s dele” ~ “atravé(i)[] dele”. Para tanto, selecionaram uma
amostra de 18 inquéritos do tipo DID (Diálogo entre Informante e Documentador) provenientes da amostra I do PORCUFORT. Os dados
foram coletados e analisados estatisticamente com o auxílio do programa GoldVarb X que chegou a 340 ocorrências, sendo 29,70% de
manutenção [z ], 45,59% de glotalização [h] e 24,71% de apagamento
[O]. Como conclusão, os resultados indicaram indícios de que o fenômeno analisado se encontra em variação estável na fala fortalezense.
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O nono capítulo, intitulado O abaixamento da vogal /o/ pretônica no falar culto de Fortaleza, tem as professoras Brenda Kathellen Melo de Almeida, Maria Lidiane de Sousa Pereira, Rakel Beserra de
Macêdo Viana e Aluiza Alves de Araújo como autoras. Nesse capítulo,
as autoras analisam o abaixamento da vogal /O/ pretônica através de
duas variantes: (i) a manutenção, em que o timbre da vogal permanece fechado, como em [bo’laʃɐ] e (ii) o abaixamento, no qual a vogal é
pronunciada com o timbre aberto, como em [bɔ’laʃɐ]. Para isso, selecionaram uma amostra de fala composta por 34 informantes, que
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levou à coleta de 2.335 ocorrências que foram submetidas à análise
estatística do programa GoldVarb X, apresentando 52% dos casos de
vogal aberta. Com isso, as autoras verificaram que, na amostra de fala
analisada, o abaixamento da pretônica /O/ é um fenômeno de variação
linguística bastante produtivo e em variação estável.
Em décimo, o capítulo O papel de fatores extralinguísticos sobre a variação na concordância verbal de 3ªPP no falar culto fortalezense, é de autoria de Maria Lidiane de Sousa Pereira e Aluiza Alves
de Araújo. Neste capítulo, as autoras construíram uma amostra da Fase
I do PORCUFORT para testar a atuação de fatores extralinguísticos
sobre a realização das variantes com e sem marcas padronizadas de
CV na 3pp. Com o auxílio do GoldVarb X, as autoras chegaram a um
total de 1.421 casos de variação na CV com a 3pp, dos quais 76,5%
são de manutenção da concordância. Como resultados, as autoras encontraram a variante com marcação formal de CV ocorrendo com uma
frequência numérica bem maior do que a variante sem marcação formal de CV na 3pp e que o fenômeno se encontra em variação estável.
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Nosso penúltimo capítulo, intitulado O apagamento da dental /d/ no morfema de gerúndio na fala culta fortalezense, tem
autoria de Tânia Gabriella Pinheiro Sombra, Dayane Bezerra de Souza
e Aluiza Alves de Araújo. Este texto analisa a realização do apagamento da dental /d/ no morfema de gerúndio como em “comendo” ~
“comeno”, em dados de 12 informantes da Fase II do PORCUFORT
e analisados através do GoldVarb X. De um modo geral, a frequência
de apagamento da dental no contexto em estudo é suplantada pela
manutenção, com valor de 26,6% e 73,4%, respectivamente. Embora
a faixa etária tenha apresentado favorecimento da variável inovadora,
as autoras afirmam que ainda não há indícios suficientes de que o
fenômeno se trate de uma mudança em progresso.
Por último, mas não menos importante, o décimo segundo capítulo desta coletânea intitula-se Tu e você no falar culto de Fortale-
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za: variação, mudança linguística e polidez, com autoria de Tatiane
de Araújo Almeida Studart Guimarães, Maylle Lima Freitas e Aluiza Alves de Araújo. Nele, as autoras descrevem e analisam a variação pronominal na função de sujeito tu/você no falar culto de Fortaleza-CE,
com o auxílio do programa GoldVarb X e uma amostra constituída
por 18 informantes do PORCUFORT Fase I. Através das 654 ocorrências, distribuídas entre as seguintes variantes: tu (16,1% dos dados),
você (56,3% dos dados), cê (22,90%) e o senhor (4,7%), as autoras
decidiram amalgamar os dados do você e cê, ficado com um total
de 623 dados, sendo 16,9% para o tu e 83,1% para o você. Os resultados gerais desta pesquisa apresentam indícios de uma mudança
em curso, pois, na variação tu/você, o pronome tu apresentou uma
maior probabilidade de uso na faixa etária mais jovem; já o pronome
conservador você predominou na faixa etária mais velha.
Desejamos a você uma leitura proveitosa. Além disso, esperamos que as pesquisas aqui realizadas possam se tornar referência
para os próximos estudos linguísticos do português brasileiro.
Rakel Beserra de Macêdo Viana,
Julho de 2021.
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Capítulo 1

1

Panorama dos estudos
sociolinguísticos no Ceará

Hugo Leonardo Gomes dos Santos (PPGL-UFC/SME-Fortaleza)
Rakel Beserra de Macêdo Viana (PosLA-UECE/SEDUC-CE)
Aluiza Alves de Araújo (UECE)

Hugo Leonardo Gomes dos Santos (PPGL-UFC/SME-Fortaleza)
Rakel Beserra de Macêdo Viana (PosLA-UECE/SEDUC-CE)
Aluiza Alves de Araújo (UECE)

PANORAMA DOS ESTUDOS
SOCIOLINGUÍSTICOS NO CEARÁ
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.834.20-54

INTRODUÇÃO
Toda pesquisa e todo processo de desenvolvimento científico
precisam necessariamente partir do conhecimento já estabelecido na
área a respeito do fenômeno que se quer investigar. Portanto, avançar
em um campo científico significa também conhecer o terreno e mapear
os caminhos percorridos.
É com essa intenção, de conhecer o terreno e mapear os
caminhos percorridos, que escrevemos o presente capítulo, que é fruto
da palestra intitulada A situação atual dos estudos sociolinguísticos do
Ceará, conferida na abertura do V FELCE, em setembro de 2020. Nosso objetivo é, deste modo, apresentar um panorama dos estudos sociolinguísticos desenvolvidos no Ceará, com foco na atualidade.
A Sociolinguística Variacionista (WEINREICH; LABOV; HERZOG,
2006; LABOV, 1966, 1994, 2001, 2006, 2008, 2010), tida, hoje, como
uma das áreas de estudos linguísticos com amplo desenvolvimento
no Brasil, busca investigar as relações que se estabelecem entre a linguagem e a sociedade, uma vez que “estão ligadas entre si de modo
inquestionável. Mais do que isso, podemos afirmar que essa relação é
a base da constituição do ser humano” (ALKMIN, 2001, p. 21).
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Essa investigação entre a linguagem, sociedade e suas relações se dá via diferentes perspectivas, como a análise de fenômenos
variáveis e seu encaixamento nas estruturas sociais e linguísticas, ou
como a discussão de políticas educacionais e de políticas linguísticas
(CALVET, 2002). Dessa maneira, a Sociolinguística investiga a teia extremamente complexa de relações sociais nas quais se evidenciam
tensões de poder refletidas nas línguas, pois, como bem nos diz Gnerre (1985, p. 4, aspas no original), “uma variedade linguística ‘vale’ o
que ‘valem’ na sociedade os seus falantes, isto é, como reflexo do poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais”.
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Posto isso, reconhecida como área de profícua produção nas
ciências da linguagem, a Sociolinguística adentrou na academia brasileira enquanto disciplina e pesquisa nas graduações de Letras na
década de 1970, como nos conta Scherre (1996), Votre, Roncarati
e Nascimento (2008), Mota e Silva (2019), com o impulso dado aos
estudos sociolinguísticos do português brasileiro através dos professores Nelson Rossi e Anthony Naro, a partir da criação dos Projetos
NURC em 1969, assim como pela ministração da disciplina de Teoria
da Variação na pós-graduação da UFRJ em 1975, e a colaboração
na criação do Projeto PEUL na década de 1980. Essas iniciativas
contribuíram para a formação de vários pesquisadores no país, a
criação de diversos grupos de pesquisa, assim como, a constituição
de bancos de dados de fala e, assim, levar ao restante do país uma
das mais recentes áreas de pesquisa da linguística.
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No Ceará, temos notícia da sociolinguística nas universidades
desde a década de 1990, com a inclusão da disciplina na grade curricular dos cursos de Letras, inicialmente como disciplina optativa e
posteriormente como obrigatória. Ao realizarmos uma breve pesquisa nas faculdades ou universidades que dispõe de graduação em
Letras no estado (tanto bacharelado quanto licenciatura), encontramos 6 Instituições de Ensino Superior – IES públicas com o curso
presencial, que são a Universidade Estadual do Ceará – UECE, a
Universidade Federal do Ceará – UFC, a Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, a Universidade
Vale do Acaraú – UVA, a Universidade Regional do Cariri – URCA e o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE.
Para além dessas instituições, encontramos mais 32 faculdades particulares que ofertam o curso de Letras de modo semipresencial e a
distância. Nessas últimas, não conseguimos verificar se a disciplina
de Sociolinguística é ofertada na grade curricular.
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Dessa maneira, percebendo a quantidade de dados que poderíamos juntar neste cenário, estabelecemos algumas questões norteadoras para direcionar nosso olhar e ajudar a construir um panorama
dos estudos sociolinguísticos em nosso estado. As perguntas foram:
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1.

Nos programas de pós-graduação cearenses, quais as linhas de
pesquisa em que os estudos sociolinguísticos são contemplados?

2.

Ainda sobre os programas de pós-graduação, quais os projetos
de pesquisa que envolvem a Sociolinguística?

3.

Quais os grupos de pesquisa e quais os laboratórios cearenses
que se dedicam aos estudos variacionistas?

4.

Quais os bancos de dados de fala sediados nas universidades
cearenses?

Para melhor situar o leitor, este texto se encontra dividido em
quatro seções. Na próxima seção, focaremos nos programas de
pós-graduação cearenses, apresentando dados referentes às duas
primeiras questões apresentadas. Na terceira seção, apresentamos
os grupos de pesquisa em sociolinguística atuantes no Ceará, trazendo informações relacionadas à terceira questão. Na quarta seção, apresentamos os diferentes bancos de dados sediados nas
universidades cearenses, suas constituições e suas características.
Por fim, apresentamos nossas considerações finais seguidas pelas
referências dos trabalhos citados.
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A SOCIOLINGUÍSTICA NOS PROGRAMAS
DE PÓS-GRADUAÇÃO: LINHAS E PROJETOS
Inicialmente, focaremos nos programas de pós-graduação
das universidades cearenses. São quatro os programas aqui abordados: Programa de Pós-graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará (PPGLIN/UFC); Programa de Pós-graduação
em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará (PosLA/
UECE); Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (PPGLin/UNILAB); e Programa de Pós-graduação em Letras
da Universidade Regional do Cariri (PPGL/URCA). Embora existam
outros programas de pós-graduação relacionados aos estudos de
linguagem nas universidades cearenses, estes programas foram selecionados devido a existência, em sua estrutura, de linhas de pesquisa e de projetos que envolvem diretamente a Sociolinguística.

Programa de Pós-graduação em Linguística da
Universidade Federal do Ceará (PPGLIN/UFC)
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O PPGLIN da UFC, fundado em 1993, tem conceito 5 e atua
na formação de mestres e doutores na área de Linguística. O programa conta com 35 docentes pesquisadores, sendo 30 permanentes, 4
colaboradores e 1 visitante (PPGLIN, [s. d.]). O programa desenvolve
suas atividades de ensino e de pesquisa no âmbito de quatro linhas
de pesquisa: (1) Aquisição, Desenvolvimento e Processamento da Linguagem; (2) Descrição e Análise Linguística; (3) Práticas Discursivas e
Estratégias de Textualização; e (4) Linguística Aplicada3.

3 Mais informações em: https://ppgl.ufc.br/pt/.
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Os estudos em Sociolinguística são desenvolvidos no seio da
segunda linha de pesquisa, Descrição e Análise Linguística, que abarca pesquisas sobre “[...] questões e problemas de natureza fonológica,
morfológica, morfossintática, lexicológica, lexicográfica, sintático-semântica e pragmático-discursiva, com base em corpora orais e escritos
em língua portuguesa” (PPGLIN, [s.d.]). Destacamos, então, a atuação
de cinco docentes com seus atuais projetos de pesquisa no Quadro 1:
Quadro 1 – Projetos de pesquisa em Sociolinguística e afins do PPGLIN/UFC.
Coordenador(a)

Projeto de pesquisa

Vigência

Profa. Dra. Hebe
Macedo de Carvalho

• O uso variável das formas nós/a
gente no falar de Fortaleza (fase II)

2020 – Atual

Profa. Dra. Maria do
Socorro Silva Aragão

• Resgatando a linguagem de escritores nordestinos
• Tesouro do léxico patrimonial galego e português: Brasil
• Atlas Linguístico do Brasil - ALiB

2014 – Atual
2009 – Atual
2001 – Atual

Profa. Dra. Maria
Elias Soares

• Variação e processamento da fala e do discurso: análises e implicações (PROFALA)

2012 – Atual

Profa. Dra.
Márluce Coan

• A emergência de tempos passados
compostos em galego-português:
gramaticalização e variação
• ?Haver/ter? mais particípio na lírica profana galego-portuguesa: indícios de emergência da forma composta de antepretérito

2021 – Atual
2020 – Atual

Prof. Dr. Valdecy
de Oliveira Pontes

• Análise sociolinguística das formas
de tratamento de segunda pessoa
do singular nas variedades do espanhol peninsular: etapa I (Valência)
• A função conjuntiva em diacronia:
análise variacionista entre pretérito
mais-que-perfeito simples do indicativo
e pretérito imperfeito do subjuntivo

2020 – Atual
2019 – Atual
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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Vamos agora para o segundo programa selecionado: o PosLA.

Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada
da Universidade Estadual do Ceará (PosLA/UECE)
O programa de Linguística Aplicada da UECE surgiu em 1998
com o nome de Curso de Mestrado Acadêmico em Linguística Aplicada, reunindo pesquisa em torno da língua inglesa e da língua
francesa. Em 2011, foi reformulado para elaboração do curso de
doutorado, passando efetivamente a ser denominado Programa de
Pós-graduação em Linguística Aplicada (PosLA, [s.d.]). O curso tem
conceito 5 e atua na formação de mestres e doutores.
O programa conta com 22 docentes pesquisadores, sendo 20
permanentes e 2 colaboradores (PosLA, [s. d.]). O programa desenvolve suas atividades de ensino e de pesquisa no âmbito de três linhas
de pesquisa: (1) Linguagem, Tecnologia e Ensino; (2) Multilinguagem,
Cognição e Interação; e (3) Estudos Críticos da Linguagem4.
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No âmbito do PosLA, a Sociolinguística encontra espaço na
segunda linha de pesquisa, Multilinguagem, Cognição e Interação,
que compreende investigações acerca de: i) processos de aprendizagem e desenvolvimento da língua (materna ou adicionais); tradução; ii) produção e interpretação de sentidos e seus efeitos para
diferentes usuários da linguagem em situações concretas de uso; variação e mudança de regras de uso (PosLA, [s.d.]). Destacamos, então, a atuação de uma docente com seus atuais projetos de pesquisa
desenvolvidos na perspectiva variacionista, como mostra o Quadro 2:

4 Mais informações em: http://www.uece.br/posla/
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Quadro 2 – Projetos de pesquisa em Sociolinguística do PosLA/UECE
Coordenadora

Profa. Dra. Aluiza
Alves de Araújo

Projeto de pesquisa
• Variação linguística de aspectos lexicais e
morfossintáticos do falar de Fortaleza-CE
• Descrição do Português Oral Culto de Fortaleza - PORCUFORT (Fase
II): uma pesquisa em tempo real5

Vigência

2019 – Atual
2018 – Atual

Fonte: Elaborado pelos autores.

Vamos agora para o terceiro programa selecionado: o PPGLin
da UNILAB.

Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem
da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-brasileira (PPGLin/UNILAB)
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O programa de Estudos da Linguagem da UNILAB surgiu em
2019. O programa se propõe a dar espaço a pesquisas envolvendo
(1) práticas discursivas socialmente situadas, (2) processos de produção de texto e de sentido, em suas dimensões subjetiva, social,
histórica e ideológica e (3) linguagens verbais e não verbais (PPGLin,
[s.d.]). O curso, por ser recente, ainda não possui conceito.
O programa conta com 11 docentes pesquisadores, sendo 10
permanentes e 1 colaborador (PPGLin, [s. d.]). Em relação às linhas
de pesquisa, as atividades do programa são desenvolvidas em duas
linhas: (1) Linguagem: diversidade e políticas linguísticas; e (2) Linguagem: práticas textuais-discursivas6.
5 Projeto contemplado no ano de 2018 pelo Edital de fomento à pesquisa do CNPq, a Chamada Universal MCTI/CNPq Nº 28/2018, sob o processo 405357/2018-4 (ARAÚJO, 2018).
6 Mais informações em: http://ppglin.unilab.edu.br/.
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A Sociolinguística encontra espaço na primeira linha de pesquisa, Linguagem: diversidade e políticas linguísticas, que abrange
pesquisas sobre a diversidade linguística da comunidade lusófona,
em especial, no Brasil e nos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), e os processos de variação e mudança nas diversas
variedades da língua portuguesa (PPGLin, [s.d.]). Destacamos, então, a atuação de dois docentes com seus atuais projetos de pesquisa no Quadro 1:
Quadro 3 – Projetos de pesquisa em Sociolinguística do PPGLin/UNILAB.
Coordenador(a)
Prof. Dr. Fábio
Fernandes Torres

Projeto de pesquisa
• Multifuncionalidade das orações gerundivas: o caso das
circunstanciais temporais

Vigência
2019 – Atual

Fonte: Elaborado pelos autores.

Vamos agora para o quarto programa selecionado: o PPGL
da URCA.

Programa de Pós-graduação em Letras da
Universidade Regional do Cariri (PPGL/URCA)
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Assim como o programa da UNILAB, o programa de Letras
da URCA também foi fundado em 2019 e não possui conceito pela
CAPES. O programa se propõe a desenvolver pesquisas na área de
concentração Linguagem e Cultura, assim, abrange investigações
sobre a linguagem em seus aspectos culturais, históricos, sociais e
identitários, tomando como foco de análise os fenômenos linguísticos
e as práticas discursivas (PPGL, [s.d.]).
O programa conta com 14 docentes (PPGLin, [s.d.]). Em relação
às linhas de pesquisa, as atividades do programa são desenvolvidas

28

em duas linhas: (1) Língua, Discurso e Identidade; e (2) Poéticas da
palavra, Cultura e Sociedade7.
A Sociolinguística encontra espaço na primeira linha de pesquisa, Língua, Discurso e Identidade, que concentra pesquisas focadas em
descrição linguística, em processos de interação e em mecanismos de
produção de sentidos (PPGL, [s.d.]). Destacamos, então, a atuação de
uma docente com seu atual projeto de pesquisa no Quadro 4:
Quadro 4 – Projetos de pesquisa em Sociolinguística do PPGL/URCA.
Coordenador(a)
Profa. Dra. Maria
Elias Soares

Projeto de pesquisa
• Variação e processamento da fala e do discurso: análises e implicações (PROFALA)

Vigência
2012 – Atual

Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir desse levantamento, é possível destacar que os projetos apontados tratam da variação linguística em diferentes níveis
e com enfoques diversos. Também é necessário destacar a atuação da Profa. Dra. Maria Elias Soares em diferentes programas. No
entanto, o desenvolvimento das pesquisas não acontece apenas
através dos cursos de mestrado e doutorado, mas principalmente
através dos grupos de pesquisa, tópico da próxima seção.

S U MÁR IO

7 Mais informações em: http://www.urca.br/ppgl/
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OS GRUPOS DE PESQUISA: REDES
DE PESQUISA E DE TRABALHO
A respeito da terceira questão norteadora, Quais os grupos de
pesquisa e quais os laboratórios cearenses que se dedicam aos estudos variacionistas?, apresentamos a seguinte linha do tempo :
Figura 1 – Linha do tempo dos grupos de pesquisa
de Sociolinguística cearenses

Fonte: Elaborada pelos autores.

Vejamos, a seguir, os grupos de pesquisa cearenses.

Projeto Variação e Processamento da Fala e do
Discurso: Análises e Aplicações - PROFALA

S U MÁR IO

O primeiro grupo de pesquisa em Sociolinguística destacado
aqui é o PROFALA – Projeto Variação e Processamento da Fala e do
Discurso: Análises e Aplicações, criado em 2011 na UFC. Atualmente, o grupo é coordenado pelas professoras doutoras Maria Elias
Soares e Maria do Socorro Silva de Aragão. O grupo conta com 15
membros entre pesquisadores e estudantes.
O grupo PROFALA propõe o desenvolvimento de pesquisas
que objetivem à descrição do português sob diferentes enfoques. Para
tanto, o PROFALA destaca a necessidade da utilização de corpora,
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constituído de amostras de fala, para análise das variações fonéticas,
léxicas, morfossintáticas, semânticas e discursivas e sua aplicação ao
ensino-aprendizagem de língua portuguesa e de línguas estrangeiras.
Com isso, disponibiliza três bancos de dados: dois referentes ao
português falado no Ceará (DSC e ELOC) e um do português africano
e do Timor-Leste (PALOP) para auxiliar estudos da fala e do discurso
em diferentes perspectivas teóricas. Abordaremos as características
desses corpora na próxima seção.

Núcleo de Estudos Linguísticos do Cariri - NELC
Em 2004, o NELC – Núcleo de Estudos Linguísticos do Cariri foi
fundado na URCA. Este grupo é coordenado pelos professores doutores Sandra Espínola dos Anjos e Thiago Gil Lessa Alves. O NELC
conta com quatro membros.
O grupo NELC realiza discussões e investigações sobre temas
relacionados à análise e à descrição dos fenômenos linguísticos, em
especial, do português falado e escrito na região do Cariri cearense.
Assim, as pesquisas do grupo tratam da caracterização do português
em uso nessa região, contribuindo para o mapeamento sociolinguístico do português brasileiro.
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Grupo de Pesquisas Sociolinguísticas
do Ceará - SOCIOLIN-CE
O SOCIOLIN-CE - Grupo de Pesquisas Sociolinguísticas do
Ceará surgiu em 2009 na UFC. É coordenado pelas professoras doutoras Márluce Coan e Hebe Macedo de Carvalho e conta com 41 pesquisadores e estudantes.
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O grupo atua no Estado do Ceará e tem por objetivo o desenvolvimento de pesquisas em três linhas, a saber: (1) variação e mudança,
com base na Sociolinguística Quantitativa, (2) ensino de língua materna, na perspectiva da Sociolinguística Educacional, e (3) descrição e
análise linguísticas, a partir da correlação entre Sociolinguística e Funcionalismo, pelo viés Sociofuncionalista. As pesquisas do grupo têm
contribuído para o desenvolvimento de políticas educacionais, para a
formação docente e para a elaboração de materiais didáticos.

Grupo de Estudos Linguísticos Interdisciplinares - GELI
No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Crateús, em 2012, o GELI - Grupo de Estudos Linguísticos
Interdisciplinares foi fundado. Os coordenadores do grupo são o Prof. Dr.
Expedito Wellington Chaves Costa e Prof. Ms. Francisco Ferreira de Souza.
O GELI tem 25 pesquisadores e estudantes, atuando em seis
linhas de pesquisa, sendo que, dentre estas, há uma linha de pesquisa
em Sociolinguística Variacionista, coordenada pelo Prof. Ms. Francisco
Ferreira de Souza, que conta com quatro membros.
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Pesquisas Sociofuncionalistas em Línguas
Estrangeiras - SOCIOLIN-LE
Em 2014, surge um braço do SOCIOLIN-CE voltado para as
pesquisas envolvendo línguas estrangeiras, o SOCIOLIN-LE – Pesquisas Sociofuncionalistas em Línguas Estrangeiras. Este grupo tem
por coordenadores a Profa. Dra. Márluce Coan e o Prof. Dr. Valdecy
de Oliveira Pontes, além de contar com mais 30 membros, entre pesquisadores e estudantes.
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O SOCIOLIN-LE atua em quatro linhas: (1) Sociofuncionalismo, (2) Sociolinguística Educacional, (3) Sociolinguística e Tradução
e (4) Linguística Histórica. A proposta do grupo é descrever e analisar fenômenos em variação, quer em uma língua particular, quer em
perspectiva comparativa entre línguas estrangeiras ou com a língua
portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento de políticas linguísticas e para a elaboração de materiais didáticos.

Grupo De Estudos e Pesquisas Sociolinguísticas
das Variedades Lusófonas - SOCIOLUSO
O SOCIOLUSO – Grupo De Estudos e Pesquisas Sociolinguísticas das Variedades Lusófonas foi fundado em 2016 na UNILAB. Conta
com 11 membros, o grupo é coordenado pelo Prof. Dr. Fábio Fernandes Torres e pela Profa. Dra. Izabel Larissa Lucena Silva.
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O grupo tem como objetivo o desenvolvimento de pesquisas sobre fenômenos variáveis da língua portuguesa em espaços lusófonos,
focando em temas relacionados à variação e à mudança linguística, à
descrição e à análise de fenômenos linguísticos das variedades do Português e ao ensino de Português como língua materna e como segunda
língua/língua estrangeira. O grupo também pretende atuar na constituição de corpora das variedades do Português e na contribuição para a
promoção de políticas educacionais e de formação de professores.

Grupo de Estudos Francês/Português Língua
Estrangeira e Materna - GREFPLEM
O GREFPLEM – Grupo de Estudos Francês/Português Língua
Estrangeira e Materna, sediado na Universidade Estadual Vale do
Acaraú (UEVA), foi fundado em 2018. Os coordenadores são a Profa.
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Dra. Alexandra Maria de Castro e Santos Araújo e o Prof. Dr. João
Paulo Eufrázio de Lima. O GREFPLEM conta com 14 membros, entre
pesquisadores e estudantes.
O grupo atua no desenvolvimento de pesquisas nas áreas de
Sociofuncionalismo, Sociolinguística Educacional e Linguística Histórica. As investigações do grupo contribuem para descrever e analisar
fenômenos em variação e para o desenvolvimento de políticas linguísticas e educacionais.

Grupo de Estudos e Pesquisas Sociolinguísticas
de Fortaleza-CE - SOCIOFOR
O último grupo desta lista, o SOCIOFOR – Grupo de Estudos e
Pesquisas Sociolinguísticas de Fortaleza-CE, foi criado pela Resolução
Nº 4507/2020 de 03 de fevereiro de 2020 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão — CEPE da Universidade Estadual do Ceará – UECE.
É coordenado pela Profa. Dra. Aluiza Alves de Araújo e conta com 14
pesquisadores e estudantes.
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O SOCIOFOR reúne investigações no âmbito da Sociolinguística Variacionista, focando em fenômenos variáveis provenientes de
três corpora de língua falada de Fortaleza-CE (PORCUFORT Fase I,
Fase II e NORPOFOR). Relacionado ao SOCIOFOR, há um laboratório: o Laboratório de Pesquisas Sociolinguísticas do Ceará (LAPESCE), criado em 2020, também coordenado pela Profa. Dra. Aluiza
Alves de Araújo, com 24 pesquisadores e estudantes.
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Laboratório de Pesquisas Sociolinguísticas
do Ceará - LAPESCE
O LAPESCE foi idealizado para promover a formação de pesquisadores e fomentar a pesquisa e a produção acadêmica em Sociolinguística, criado de acordo com a Resolução Nº 1532/2019 de
04 de novembro de 2019, do Conselho Universitário — CONSU da
Universidade Estadual do Ceará – UECE. Já em 2020, o laboratório
promoveu um evento online: os Seminários do LAPESCE, que consistiu em seminários quinzenais entre os meses de julho e novembro, que
apresentavam panoramas a respeito de variáveis sociais e linguísticas
bastante produtivas em diferentes pesquisas, envolvendo fenômenos
variáveis em nível fonético, morfossintático e discursivo.
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Outras atividades desenvolvidas pelo LAPESCE foram: um encontro entre alunos do IFCE de Baturité e os integrantes do LAPESCE, o 1º Fórum do LAPESCE, em fevereiro de 2020; a realização de
um curso de introdução à estatística com o programa R, em agosto
de 2020; e a formação de 12 grupos de estudos com fenômenos
variáveis para análise em tempo real, com o uso do PORCUFORT
Fase I e Fase II, visando a produção do presente livro. Nos planos do
LAPESCE ainda estão (1) a realização de um curso sobre o pacote
estatístico Goldvarb X e (2) a realização de entrevistas com membros
experientes da área, para falar sobre a vida acadêmica e como conciliar academia com vida pessoal, as Entrevistas do LAPESCE.
Depois desse panorama pelos grupos de pesquisa, é importante destacar que, embora estejam sediados em instituições diferentes, estes grupos de pesquisa formam uma rede de trabalhos,
compartilhando experiências e informações. Alguns coordenadores
de grupos mais jovens, inclusive, foram orientados por pesquisadores que coordenam outros grupos.
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O resultado dessas redes de trabalho pode ser percebido na
produtividade da área. Fizemos um levantamento das produções dos
professores citados e encontramos mais de 1.600 produções acadêmicas relacionadas à área de Sociolinguística, distribuídas entre
artigos de periódicos, livros e capítulos de livros, orientações de trabalhos de final de cursos (graduação, especialização, mestrado e
doutorado), conforme ilustrado no Gráfico 1, a partir de dados retirados do currículo lattes dos professores de graduação e pós-graduação das universidades públicas anteriormente citados, como coordenadores de grupos de pesquisa, grupos de estudos e laboratório.
Gráfico 1 – Produção dos professores de
Sociolinguística do Ceará (1971-2021).

Gráfico 1 – Produção dos professores de Sociolinguística do Ceará (1971-2021)
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Orientações Concluídas de Doutorado
Trabalhos Publicados em Anais de Evento
Resumos Publicados em Anais de Eventos

113
39
73

Artigos Completos Publicados em Periódicos
Livro ou Capítulo

287
145

Apresentações de trabalho
Trabalhos Técnicos
Outras
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223
351
368

Fonte: elaborado pelos autores.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Essa produtividade também é fruto dos diversos corpora sediados nas universidades cearenses. Então, vamos para a próxima seção.
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OS BANCOS DE DADOS:
VARIEDADES EM FOCO
A respeito dos bancos de dados cearenses, foco da nossa quarta pergunta norteadora, apresentamos uma linha do tempo, como fizemos com os grupos de pesquisa:
Figura 2 – Linha do tempo dos bancos de dados cearenses.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na Figura 2, apresentamos a distribuição ao longo do tempo dos
corpora sediados nas universidades cearenses. Dentre os sete bancos
de dados apresentados, trataremos de cinco nesta seção: DSC, ELOC,
NORPOFOR, TORRES e PALOP. Os bancos de dados referentes ao
projeto PORCUFORT – Fase I e PORCUFORT – Fase II serão abordados com maior detalhamento e profundidade no capítulo seguinte.
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Esses bancos foram elaborados seguindo as orientações da
perspectiva variacionista, mas cada um foi idealizado para buscar respostas a questões de pesquisa específicas. A estratificação desses
bancos levou em conta diversos aspectos sociais de suas amostras
que se assemelham, ou se diferem.
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De maneira geral, as variáveis sociais mais tradicionais, sexo8,
faixa etária e escolaridade, são contempladas com algumas especificidades em cada banco. Por exemplo, o arranjo das faixas etárias
pode divergir em cada banco, mas a variável em si está presente
na estratificação. O mesmo acontece com a escolaridade que, às
vezes, aparece como os segmentos da educação básica e às vezes
é codificada em termos de anos de estudo. Dessa forma, ao longo
dessa exposição, vamos comentar as variáveis da estratificação que
são específicas de cada banco.

Projeto Dialetos Sociais Cearenses - DSC
O primeiro banco trata-se de uma fala de Fortaleza da década
de 1980, o projeto DSC – Dialetos Sociais Cearenses9, coordenado
pela Profa. Dra. Cláudia Nívia Roncarati de Souza, em sua primeira
fase, e pelas professoras Maria do Socorro Silva de Aragão e Maria
Elias Soares, em sua segunda fase.
O objetivo principal do banco é oferecer não só material de pesquisa da melhor qualidade, colhido com todas as normas técnicas de
pesquisa de campo, mas, também, material que permite comparações
em nível diatópico, diastrático e diafásico.
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A amostra do projeto foi elaborada sob a perspectiva variacionista, abrangendo onze bairros de Fortaleza e contemplando as variáveis
sociais sexo (masculino ou feminino), faixa etária (I - 10 a 11 anos, II - 14 a
15 anos, III - 18 a 25 anos e IV - 37 a 43 anos), escolaridade (analfabeto,
primário, ginásio e 2º grau) e classe social (Classe B e Classe C).
8 Importante salientar que, das variáveis sociais estratificadas nos bancos de dados, o sexo
refere-se somente à característica biológica dos informantes informada pelos mesmos no
momento do preenchimento da ficha social, antes da entrevista.
9 Conferir Relatório Final apresentado à FINEP – CONV. 41.85.0655.00, em dezembro de 1988.
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A respeito da estratificação do DSC, cabe aqui uma breve explanação sobre a variável classe social. Para ser considerado como
pertencente à classe B ou C, o informante deveria ter as seguintes
características:
Quadro 5 – Características dos fatores da variável classe social no DSC.
Classe B

Classe C

ter casa própria confortável

não ter casa própria

ter carro

não ter carro

ler jornal ou revista

não ler jornal ou revista

ter alguma atividade intelectual

não ter atividade intelectual

ter renda familiar acima de
5 salários-mínimos

ter renda familiar de até 3 salários-mínimos

Fonte: elaborado com base em Aragão e Soares (1996, p. 8-9).

A partir dessas características, os informantes eram selecionados e caracterizados como pertencentes a determinada classe social.
Vale destacar, ainda, que o salário-mínimo oscilou entre 804 e 3.600
cruzados no período de 1986 a 1987. Dessa forma, a classe B apresentaria o dobro da renda familiar da classe C.
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Estavam previstas, inicialmente, 72 entrevistas. Entretanto, os
problemas e as dificuldades de desenvolvimento da coleta de dados
impediram a realização do projeto na íntegra. A amostra foi reduzida
para 23 entrevistas, no entanto, apenas 18 destas estão disponíveis na
publicação A linguagem falada em Fortaleza: diálogos entre informantes
e documentadores – materiais para estudo (ARAGÃO; SOARES, 1996).
As entrevistas foram realizadas nos anos de 1986 e 1987, somando
aproximadamente 18 horas de gravação.
O Quadro 6 apresenta a distribuição dos informantes do DSC.
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Quadro 6 – Distribuição de informantes do DSC.
Classe social

Faixa etária

1

III - 18 a 25

2

3

1

1
1

2

1

-

1

4

2

1

2

3

2ª Grau

Gin.

Analf.

2ª Grau

Gin.

1

1
-

Mulheres

1

IV - 37 a 43
-

Prim.

Analf.

2ª Grau

Homens

1

II - 14 a 15

Totais

Gin.

Analf.

I - 10 a 11

Prim.

Mulheres
2ª Grau

Gin.

Prim.

Grau de Instrução

Homens
Analf.

Sexo

C

Prim.

B

-

-

5

1

2

-

1

1

1
1

3

9

1
6

9
18

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Aragão e Soares (1996, p. 9).

Como é possível observar, a amostra do DSC é bastante heterogênea e precisa ser organizada de forma a permitir a constituição de
perfis sociais para a geração de dados e para as análises. Partiremos
para o segundo banco, o ELOC.
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Projeto Estudo da Língua Oral do Cariri - ELOC
O ELOC – Estudo da Língua Oral do Cariri também é conhecido
como o Projeto Português Não-Padrão do Ceará – Amostra Cariri e, em
alguns trabalhos, como Amostra Cariri. Trata-se de um banco de dados
de fala de informantes sem escolarização, de informantes com educação básica e de informantes com nível superior das zonas urbana e
rural da região do Cariri cearense.
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O objetivo principal do projeto foi implantar um sistema baseado em tecnologia da informação para análises e aplicações à língua
falada e ao discurso.
A região do Cariri fica situada no sul do Estado do Ceará. Na
Figura 3 representamos as cidades da região de onde os informantes
do banco de dados ELOC são provenientes.
Figura 3 – Linha do tempo dos bancos de dados cearenses.
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Fonte: retirada da página do projeto disponível em: https://profala.ufc.br/pt/
estudos-da-lingua-oral-do-cariri/dados-das-cidades/, acesso em: 08 jul. 2021.

O ELOC está sediado na Universidade Federal do Ceará sob
a tutela da Profa. Dra. Maria Elias Soares no âmbito do projeto PROFALA. O banco está estratificado a partir das variáveis sociais sexo
(masculino ou feminino), faixa etária (I - 15 a 25 anos, II - 26 a 49 anos
e III - 50 anos ou mais), escolaridade (0, 1 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 11
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anos e mais de 11 anos) e zona (urbana e rural). O banco conta com
185 entrevistas realizadas em 1998, totalizando 85 horas de gravação.
A respeito da variável zona, apesar da diferenciação necessária
entre as zonas urbana e rural, a região do Cariri apresenta características geográficas e demográficas que indicam uma aproximação
(física, social, cultural e linguística) entre essas zonas, conforme Seraine (1972). Dessa forma, é possível, a depender do fenômeno, propor
amostras que desconsiderem essa variável.
A seguir, no Quadro 7, apresentamos a distribuição dos informantes do ELOC.
Quadro 7 – Distribuição de informantes do ELOC.
Sexo
Homens
Zona

Urbana
I

Escolaridade
em anos

Faixa etária

II

III

I

Totais

Urbana

II

III

I

II

III

Rural
I

II

III

0

2

6

2

3

2

2

1

4

1

2

1

2

1a4

5

10

7

3

3

4

2

5

6

4

3

1

5a8

3

7

2

4

2

2

3

5

1

3

3

1

9 a 11

4

9

3

4

2

5

1

7

4

2

3

2

11 ou +

2

5

-

1

-

2

-

4

4

2

1

1

9

15

7

25 16 13 11

7

16 37 14 15
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Mulheres

Rural

67

39

48

106

31
79

185
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do site: https://profala.
ufc.br/pt/estudos-da-lingua-oral-do-cariri/corpus-do-projeto-ceara/.

Como é possível observar, a amostra do ELOC é bastante heterogênea, assim, também é necessário que o pesquisador proponha
um arranjo para permitir a constituição de perfis sociais para a geração de dados e para as análises.
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Projeto Norma Oral do Português Popular
de Fortaleza - NORPOFOR
Sobre o terceiro banco de dados, o NORPOFOR – Norma Oral
do Português Popular de Fortaleza, trata-se de uma amostra dos anos
2000, de fala de pessoas com escolaridade básica. Esse banco de
dados está sediado na Universidade Estadual do Ceará sob a tutela
da Profa. Dra. Aluiza Alves de Araújo.
O projeto foi idealizado pela professora Aluiza Alves de Araújo
e pelo professor Kilpatrick Müller Campelo, contando com o apoio
da professora Socorro Abreu e de dois bolsistas de Iniciação Científica - IC da UECE e um bolsista da Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP. O Projeto não
recebeu nenhum ajuda de custo para equipamentos, sendo custeados pelos próprios pesquisadores.
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Essa amostra abrange setenta bairros de Fortaleza, contemplando as variáveis sociais sexo (masculino e feminino), faixa etária
(I - 15 a 25 anos, II - 26 a 49 anos e III - 50 anos ou mais), escolaridade
(A - 0 a 4 anos, B - 5 a 8 anos e C - 9 a 11 anos) e tipo de registro (DID
- Diálogo entre Informante e Documentador, D2 - Diálogo entre Dois
Informantes e EF - Elocução Formal). Objetivo do projeto foi organizar
um banco de dados da variedade urbana popular falada pelos fortalezenses, pois já havia um banco de dados de fala fortalezense, mas
apenas de falantes graduados, o PORCUFORT Fase I.
A variável tipo de registro permite controlar o grau de monitoramento do informante. O grau de monitoramento entre os tipos de
registro pode ser descrito, em ordem crescente, como D2 < DID < EF,
sendo o D2 o menos monitorado e o EF o mais monitorado.
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As gravações foram realizadas entre os anos de 2003 e 2006,
totalizando 196 informantes, distribuídos conforme o Quadro 8:
Quadro 8 – Estratificação do NORPOFOR.
Sexo
Masculino
Registro

DID

D2

EF

DID

D2

EF

A

B C A

B C

A

B

C

A

B

C

A

B C

A

B

C

I
15 a 25

5

4

5

4

4

5

2

2

4

4

5

4

2

5

5

-

-

2

II
26 a 49

4

5

5

4

4

4

4

2

4

5

5

5

4

5

5

-

5

3

III
5
50 ou +

6

5

3

3

4

3

2

1

4

5

4

4

5

4

1

1

1

14 15 15 11 11 13 9

6

9 13 15 13 10 15 14 1

6

6

Escolaridade

Faixa etária

Feminino

Totais

44

35

24

41

103

39

13

93
196

Fonte: adaptado de Araújo, Viana e Pereira (2018, p. 22).
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Como é possível observar, o NORPOFOR apresenta a maior
quantidade de informantes dentre os bancos de dados apresentados
nesta seção e abrangência de tipos de registro, possibilitando olhares
diferenciados para os fenômenos de acordo com o registro utilizado.

Banco de dados TORRES
O banco de dados que estamos denominando de TORRES foi
compilado pelo Prof. Dr. Fábio Fernandes Torres para a sua pesquisa
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de mestrado (TORRES, 2009). Trata-se de uma amostra de fala de Fortaleza de 2009, ou seja, seu objetivo principal foi o de analisar as construções de futuro e o fenômeno do gerundismo na fala fortalezense.
O banco foi estratificado de acordo com as variáveis sociais sexo
(masculino ou feminino), faixa etária (I - 20 a 30 anos e II – acima de
40 anos) e profissão (operador de telemarketing, vendedor e professor).
Embora a escolaridade não tenha sido uma variável controlada na estratificação, há informantes com escolaridade básica, os vendedores e operadores de telemarketing, e com escolaridade superior, os professores.
A variável profissão foi constituída devido ao objeto de pesquisa se tratar de expressões de futuro — que surge em menor quantidade nas narrativas pessoais, ou seja, nas entrevistas sociolinguísticas que buscam a diminuição do paradoxo do observador (LABOV,
2008) —, e do fenômeno do gerundismo, o que levou o autor a analisar a fala de indivíduos de duas profissões que usam muito esse tipo
de expressão, assim como, uma profissão que prima o máximo pela
norma padrão da língua: o professor. Aqui, o autor buscou professores que não tivessem formação em letras (TORRES, 2009). Dessa
maneira, o autor viu a necessidade da constituição de um novo corpus, pois os já existentes não abrangiam essas necessidades.
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O banco conta com 53 inquéritos que se configuram como
entrevistas que versavam sobre assuntos específicos da atualidade
que instigassem a opinião dos indivíduos, assim como expressões
relacionadas ao tempo futuro. O Quadro 9 apresenta a distribuição
dos informantes do banco TORRES.

45

Quadro 9 – Distribuição de informantes do TORRES.
Profissão
Operador de
telemarketing

Faixa etária

Sexo

Vendedor

Educador

Masc.

Fem.

Masc.

Fem.

Masc.

Fem.

20 a 30 anos

5

3

5

5

5

5

40 anos
ou +

1

4

5

5

5

5

6

7

10

10

10

10

Totais

13

20

20

53
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Torres (2009).

Como é possível observar, a amostra TORRES apresenta regularidade e é possível propor amostras de pesquisa com 3 a 5 informantes
por célula. A dificuldade se apresenta na tentativa de incorporar os
operadores de telemarketing da segunda faixa etária.

Banco de dados dos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa - PALOP
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O banco de dados PALOP – Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa está inserido no projeto PROFALA e se trata de uma amostra de fala de informantes universitários de origem africana. O banco
se encontra sediado na UFC sob a tutela da Profa. Dra. Maria Elias
Soares. Foi constituído em 2012 e tem 119 inquéritos.
O projeto tem por objetivo maior constituir e disponibilizar um
banco de dados de entrevistas com falantes oriundos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (os PALOP) e do Timor-Leste e,
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desse modo, possibilitar pesquisas sobre o português falado nesses
países, sob a perspectiva dos aspectos fonético-lexicais, morfossintáticos, semântico-pragmáticos e discursivos da língua portuguesa, numa
visão sociolinguística, geolinguística e discursiva.
Sobre a estratificação do banco, a amostra foi estratificada
contemplando as variáveis sociais sexo (masculino ou feminino), tempo no Brasil (menos de 6 meses e mais de 6 meses) e país de origem
(Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor Leste).
A utilização do tempo de chegada ao Brasil como variável de
análise, possibilita estudos comparativos relacionados ao contato com
outras variedades da língua e a acomodação dialetal.
O Quadro 10 apresenta a distribuição dos informantes do PALOP.
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Tempo no
Brasil

Sexo

Totais

Timor Leste

Moçambique

São Tomé e
Príncipe

Guiné-Bissau

Angola

Cabo Verde

Quadro 10 – Distribuição de informantes do PALOP.

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Até 6
meses

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Mais de
6 meses

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

20

20

20

20

19

20

119

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do site: https://
profala.ufc.br/pt/o-portugues-falado-nos-paises-africanos-de-linguaoficial-portuguesa-palop-e-no-timor-leste/corpus-do-projeto/.
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Como é possível observar, o banco PALOP apresenta regularidade de forma, possibilitando a proposição de amostras com 3, 4 ou
5 informantes por célula.
Por último, mas não menos importante, o PORCUFORT e suas
amostras em tempo real.

Projeto Descrição do Português Oral Culto de
Fortaleza – PORCUFORT Fase I e Fase II
O PORCUFORT, em suas duas fases de coleta de dados, a primeira, na década de 1990, e a segunda, no final da década de 2010,
representa, até o momento, o único banco de dados cearense com
amostras que permitem estudos em tempo real do tipo tendência.
Em suma, o objetivo principal, na fase I, foi organizar um banco
de dados da variedade urbana culta falada pelos fortalezenses. Na
Fase II, além do objetivo atingido na Fase I, pretende-se elaborar uma
amostra que permita análises em tempo real de curta duração e em
tempo aparente do final da década de 2010.
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A Fase I foi idealizada e coordenada no período de 1993 a 1995
pelo Prof. Dr. José Lemos Monteiro (à época, professor da Universidade Estadual do Ceará - UECE), hoje aposentado. O projeto foi contemplado com 02 bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, porém todo o material utilizado nas gravações foi custeado pelo próprio coordenador.
Atualmente, a amostra da Fase I encontra-se totalmente transcrita e
digitalizada, estando sob a tutela da Profa. Dra. Aluiza Alves de Araújo,
docente da UECE e coordenadora da Fase II do PORCUFORT.
A amostra da segunda fase, idealizada e coordenada pela Profa. Dra. Aluiza Alves de Araújo, procurou fornecer aos pesquisadores
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em sociolinguística a possibilidade de estudos em tempo real do tipo
tendência, além da amostra em tempo aparente, haja vista a amostra
II ter sido constituída depois de 25 anos da coleta da primeira amostra. Na fase II, o projeto obteve o auxílio de seis bolsistas — uma
bolsa do Projeto Universal, um bolsa FUNCAP e quatro bolsas IC
—, além da ajuda de custo fornecida pelo Edital de fomento à pesquisa do CNPq no ano de 2018 (Chamada Universal MCTI/CNPq Nº
28/2018, sob o processo 405357/2018-4) (ARAÚJO, 2018).
Essas duas fases abrangem sessenta e quatro bairros de Fortaleza, contemplando, em ambas as amostras, as variáveis sociais sexo
(masculino e feminino), faixa etária (I - 22 a 35 anos, II - 36 a 55 anos e III
- 56 anos ou mais) e tipo de registro (DID - Diálogo entre Informante e Documentador, D2 - Diálogo entre Dois Informantes e EF - Elocução Formal).
Além disso, os informantes apresentam o seguinte perfil: são
residentes em Fortaleza, com graduação completa, filhos de pais fortalezenses ou cearenses que foram criados na capital desde a infância,
e que não se ausentaram de Fortaleza por muito tempo.
O Quadro 10 apresenta a estratificação das duas amostras do
banco de dados PORCUFORT.
Quadro 10 – Distribuição de informantes do PORCUFORT Fase I e Fase II.
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Fase I

Fase II

SEXO

SEXO

Masculino

Masculino

Masculino

TIPO DE REGISTRO
Faixa etária
I
(22 a 35
anos)

DID D2
6

4

EF DID D2
3

4

8

Feminino

TIPO DE REGISTRO
EF DID D2
4

6

4

EF DID D2 EF
6

6

6

6

49

II
(36 a 55
anos)

6

4

5

5

4

3

6

6

6

6

7

6

III
(56 anos
acima)

6

3

2

3

3

0

7

6

6

6

7

2

18

12

10

12

14

07

19

16

18

18

20

14

Totais

73

105

Fonte: Elaborado pelos autores.

Resumindo nossa exposição desta seção, apresentamos no
Quadro 12 as principais características dos bancos de dados expostos
de acordo com a época de constituição, levando, também em consideração as duas fases do PORCUFORT.
Quadro 12 – Características dos bancos de dados cearenses.
Banco de
dados

Período

IES

Localidade

Nº10

Variedade

Estratificação

DSC

1986-87

UFC

Fortaleza-CE

18

Popular

Sexo
Faixa etária
Escolaridade
Classe social

PORCUFORT I

1993-95

UECE

Fortaleza-CE

73

Culta

Sexo
Faixa etária
Tipo de registro

185

Popular
e Culta

Sexo
Faixa etária
Escolaridade
Zona

Popular

Sexo
Faixa etária
Escolaridade
Tipo de registro

S U MÁR IO
ELOC

NORPOFOR

1998

2003-06

UFC

UECE

Cariri/CE

Fortaleza-CE

196

10 Número de informantes em cada corpus.
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TORRES

2009

UNILAB

Fortaleza-CE

53

Popular
e Culta

Sexo
Faixa etária
Profissão

PALOP

2012

UFC

PALOP

119

Culta

Sexo
Tempo no Brasil
País de origem

PORCUFORT II

2018-20

UECE

Fortaleza-CE

105

Culta

Sexo
Faixa etária
Tipo de registro

Fonte: Elaborado pelos autores.

A diversidade dos bancos de dados apresentados se deve à
grande força dispensada pelos professores cearenses que procuram,
muitas vezes, com pouco ou nenhum recurso, constituir bancos de
dados, ampliando o conhecimento que se tem sobre o falar cearense
e criando condições favoráveis para o desenvolvimento de novos pesquisadores na academia.
Ademais, essa diversidade se deve à heterogeneidade linguística, propriedade de todas as línguas naturais, e à própria diversidade do
português brasileiro, que é uma língua que se constitui a partir da atuação de forças de diversas origens, Europa, América e África (NARO;
SCHERRE, 2007). Sobre esse aspecto, Mollica (2007) aponta que
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[...] não é qualquer país que tem o privilégio de reunir tamanha multiplicidade linguística em níveis tão diferentes. Guardamos uma riqueza enorme com uma biodiversidade invejável. Seja do ponto de vista geográfico, cultural, climático,
seja em muitos outros aspectos, a nação brasileira possui tal
complexidade, que ainda não a descreveu nem a conheceu
em profundidade. (MOLLICA, 2007, p. 25).

No próprio estado, podemos constatar essa multiplicidade relatada por Mollica (2007), basta que busquemos as inúmeras pesquisas
de diversos fenômenos nesses corpora e seus resultados encontrados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que nosso objetivo principal com este capítulo
foi atingido, pois tratava-se de apresentar ao leitor, um breve panorama dos estudos sociolinguísticos no Ceará desenvolvidos por
professores e alunos dos programas de pós-graduação em linguística de universidades públicas cearenses.
Salientamos, ainda, a maior parte desses projetos não obteve
financiamento de qualquer natureza que não seja a disponibilidade
e recursos próprios de cada pesquisador e colaborador em fazer
acontecer cada iniciativa aqui apresentada.
Trazemos, portanto, respostas a perguntas sobre as pesquisas em sociolinguística desenvolvidas no estado, sobre os programas de pós-graduação, sobre grupos de pesquisa, laboratório e
bancos de dados de fala. Dessa maneira, apresentamos aos pesquisadores o muito que se tem feito com o pouco de recurso que se
dispõe por essas bandas de cá do Brasil.
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O BANCO DE DADOS DO PROJETO DESCRIÇÃO
DO PORTUGUÊS ORAL CULTO DE FORTALEZA-CE
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.834.55-80

INTRODUÇÃO
Em nosso país, a construção de bancos de dados reais de linguagem falada é essencial tanto para a documentação das mais diversas
realidades linguísticas quanto para a compreensão das forças linguísticas e extralinguísticas/sociais que as condicionam. Afinal, somente por
meio do conhecimento empírico da diversidade linguística brasileira, é
que podemos buscar combater os muitos preconceitos gerados – sem
base científica, evidentemente – frente às diferenças linguísticas.
Nesse contexto, o projeto Norma Linguística Urbana Culta
(NURC) (OLIVEIRA JR., 2019) da década de 1970, configura-se
como um marco importante para a Sociolinguística brasileira, inspirando o desenvolvimento de bancos de dados por todo o Brasil. O
Projeto Descrição do Português Oral Culto de Fortaleza-CE (PORCUFORT) (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018), cuja organização se
deu na década de 1990 sob a orientação do Prof. Dr. José Lemos
Monteiro na Universidade Estadual do Ceará, é um desses bancos. É importante destacar que, aqui, o termo culto é usado sem
nenhuma intenção de sinalizar a suposta superioridade que, historicamente, tem sido atribuída à norma culta sobre as demais normas
linguísticas, como por exemplo, a norma popular (FARACO, 2008).
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A partir desse banco, foram realizadas inúmeras pesquisas que
se utilizaram do construto do tempo aparente (LABOV, 2008; PAIVA;
DUARTE, 2012) para investigar a tendência da variação de fenômenos
de ordem fonológica, morfossintática e semântico-discursiva. Passados vinte anos da coleta das primeiras entrevistas do PORCUFORT,
espaço temporal exigido pela perspectiva sociolinguística para análises em tempo real de curta duração (LABOV, 2008; PAIVA; DUARTE,
2012), surgiu a necessidade de se produzir um novo banco de dados
de fala representativa da variedade culta de Fortaleza-CE que, de fato,
retratasse os usos linguísticos feitos por estes falantes.
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A elaboração da segunda fase do Projeto PORCUFORT, então, abre espaço para a realização tanto de novos estudos em tempo aparente que buscam descrever a atual realidade linguística dos
falantes fortalezenses tidos como cultos, com base nos dados coletados na fase II, quanto de estudos em tempo real do tipo tendência
a partir de dados das duas fases do projeto.
Diante desse cenário, nosso objetivo neste capítulo é apresentar ao
leitor as principais características do projeto PORCUFORT em suas duas fases. Para tanto, organizamos o presente trabalho em cinco seções. Na próxima seção, abordamos algumas transformações pelas quais a cidade de
Fortaleza passou entre as décadas de 1990 e 2010. Em seguida, apresentamos as características do banco de dados, a distribuição dos informantes
e suas características sociais, sendo o PORCUFORT - Fase I abordado na
seção 3 e o PORCUFORT - Fase II, na seção 4. Por fim, temos nossas considerações finais seguidas das referências aos trabalhos citados.

FORTALEZA: A COMUNIDADE
DE FALA E SUAS TRANSFORMAÇÕES
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O conceito de comunidade de fala é apresentado por Labov
(2008) como um grupo de falantes que compartilha as mesmas normas em relação aos usos da língua. Isso não significa, contudo, que
os membros do grupo empregam sempre as mesmas formas linguísticas, mas sim, que eles apresentam percepções e avaliações
comuns sobre os usos da língua.
Os informantes das duas fases do PORCUFORT residem na cidade de Fortaleza e compartilharam as transformações pelas quais a cidade
passou. Então, é interessante compreendermos o cenário em que eles
estão inseridos e identificar aspectos socioeconômicos da população fortalezense que podem nos ajudar a compreender essa comunidade.
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A cidade de Fortaleza, capital do Ceará, é atualmente a 5ª
maior capital do Brasil em população (IPECE, 2012d), com pouco mais de 2,6 milhões de habitantes estimados em 2020 (IBGE,
2020). A área total do município é de 314.930 km2 e está dividida em
doze regiões administrativas, as Secretarias Executivas Regionais
de I a XII, responsáveis pela administração de demandas locais.
Fortaleza apresenta 119 bairros, vários destes, como Parangaba e
Messejana, foram vilas separadas ou mesmo municípios antigos
incorporados ao território da capital devido à expansão dos limites
de Fortaleza (PREFEITURA DE FORTALEZA, [s.d.]).
Os limites do município são: o Oceano Atlântico, ao norte; Maracanaú, Itaitinga e Pacatuba, ao sul; Caucaia, a oeste; e Eusébio e
Aquiraz, a leste. A posição geográfica da cidade de Fortaleza pode ser
observada no Mapa 1, a seguir.
Mapa 1 – Mapa geopolítico da cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil.
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Fonte: Araújo, Lima Neto e Becker (2016, p. 216).

58

A posição geográfica de Fortaleza é tida como privilegiada por
se tratar de um dos pontos de menor distância do país para cidades
como Miami (5.566 km) e Lisboa (5 608 km). De acordo com a Prefeitura de Fortaleza [s.d.], a posição geográfica privilegiada da cidade
a transformou no principal ponto de transferência de dados de alto
tráfego do Brasil e da América Latina para o restante do mundo.
Esse perfil moderno da cidade está marcado em nossa história. Participamos da Confederação do Equador, em 1824, movimento
revolucionário separatista e republicano nordestino que foi sufocado
pelo Império, tendo seus líderes locais, Pessoa Anta, Azevedo Bolão,
Feliciano Carapinima, Francisco Ibiapina e Padre Mororó, fuzilados
no Passeio Público (GIRÃO, 1984; COSTA, 2017). Em 1881, ocorreu
o levante popular liderado por Francisco José do Nascimento, mais
conhecido como Dragão do Mar, contra o tráfico de escravos, resultando no decreto da abolição da escravatura no território cearense
em 25 de março de 1884, 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea
(GIRÃO, 1984; COSTA, 2017).
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O movimento literário da Padaria Espiritual, em 1892, e a Academia Cearense de Letras, fundada em 1894, são mostras de como o cenário cultural de Fortaleza estava adiantado, antecedendo a criação da
Academia Brasileira de Letras, em 1897 (GIRÃO, 1984; COSTA, 2017).
Essas agremiações literárias discutiram e anteciparam ideias que ganharam força e notoriedade nacional no movimento modernista de 1922.
Em 1922, como forma de protesto, os fortalezenses elegeram
como vereador um bode, o bode ioiô (GIRÃO, 1983). O bode era uma
figura conhecida na Praça do Ferreira, centro cultural da cidade à época. A fama do bode o transformou em mascote da cidade, em 2008,
e em samba-enredo de escolas de samba cariocas no Carnaval de
2019, revelando assim o espírito irônico e brincalhão do nosso povo.
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Esses episódios lançam luz sobre a vocação inovadora e moderna da cidade também chamada de “Terra da Luz”. Desse apelido, também se pode inferir a presença marcante do sol e de altas temperaturas. O clima tropical da cidade costuma chegar à média de 35º C. Essas
temperaturas elevadas marcam outro episódio interessante da história
da cidade, a vaia ao sol. Em 30 de janeiro de 1942, várias pessoas que
estavam na Praça do Ferreira dirigiram uma vaia ao sol que apareceu
naquele dia nublado, afastando a chance de chover (LIMA, 1997), comprovando a tese de que o povo cearense é muito espirituoso.
Como se trata de uma cidade litorânea, Fortaleza apresenta 34
km de orla marítima dividida em várias praias. Essa combinação de sol
e praia levou o poeta Paula Ney a chamar a cidade de “Loira desposada do sol”. Algumas dessas praias são famosas, como a Praia do
Futuro, cenário e título de filme estrelado por Wagner Moura, como o
Mucuripe, cantado por Amelinha, Belchior e Fagner, como o Titanzinho,
local de prática de surfe que deu ao Brasil a tetracampeã Tita Tavares,
ou como a Sabiaguaba, alvo recente de investimentos imobiliários. É
também esse litoral que marca o nascimento da cidade com a chegada, na Barra do Ceará, de Pero Coelho de Sousa, fundador da primeira
fortificação do município, o Fortim de São Tiago (GIRÃO, 1982).
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Essa primeira fortificação marcou a primeira tentativa portuguesa de colonizar a região, em 1603, não obteve êxito devido à
seca de 1605 e à resistência indígena. Já em 1613, Martim Soares
Moreno empreende a segunda tentativa de dominação da região, recuperando e ampliando o forte de Pero Coelho, rebatizado de Fortim
de São Sebastião. Essa fortificação durou mais que a primeira, mas
não resistiu a uma revolta dos nativos (GIRÃO, 1982).
Em 1649, a segunda tentativa dos holandeses de se estabelecer na região, o comandante Matias Beck ordenou a construção do
Forte Schoonenborch, às margens do riacho Pajeú. Esse forte passou
para a administração portuguesa em 1654, sendo rebatizado como
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Forte de Nossa Senhora de Assunção (Figura 1), passando esta santa a ser a padroeira da localidade (GIRÃO, 1982). O povoado do forte
foi elevado à vila, em 13 de abril de 1726, tornando-se centro político
da Capitania do Ceará, e, posteriormente, em 1823, a vila foi elevada
à cidade, por D. Pedro I (GIRÃO, 1984; COSTA, 2017).
Figura 1 – Imagem atual do Forte de Nossa Senhora de Assunção.

Fonte: site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan). Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/
pagina/detalhes/1835/. Acesso em: 15 jun. 2021.
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Ao longo de sua história, Fortaleza passou por vários ciclos
econômicos. Inicialmente, a economia girava em torno da pecuária e
do charque, mas foi durante o século XIX, com a Revolução Industrial,
que Fortaleza entrou no ciclo do algodão e passa a receber inúmeros
retirantes fugindo das secas constantes (GIRÃO, 1984). Esse fluxo
migratório se manteve, ao longo dos anos. Dessa forma, a constituição da população da cidade sempre apresenta uma quantidade considerável de imigrantes vindos do interior do estado. É muito provável
que a dificuldade de encontrar informantes fortalezenses que sejam
filhos de pais também nascidos na cidade se deva a esse fluxo.
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Nesse período, devido ao crescimento da cidade, Silva Paulet
e Adolfo Herbster desempenham papel importante no ordenamento e
planejamento urbano (COSTA, 2017). Atualmente, as principais fontes
econômicas da cidade estão no comércio e no turismo.
Esse planejamento criou, no início do século XX, uma cidade
dividida em duas partes: a porção a oeste do Centro, a parte rica da
cidade onde moravam as pessoas que tinham melhores condições
financeiras; e a porção a leste do Centro, a parte periférica onde
moravam as famílias com menos condições financeiras (ARAÚJO;
CARLEIAL, 2003). No entanto, ainda de acordo com Araújo e Carleial (2003), as famílias abastadas foram se movimentando para o
leste, levando à expansão da cidade nesse sentido e modificando
a configuração da distribuição espacial da renda na cidade, a partir
dos anos de 1970. Atualmente, essa divisão da cidade em duas
regiões é questionável, uma vez que pobres e ricos coexistem no
espaço urbano de Fortaleza (ARAÚJO; CARLEIAL, 2003).
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Focando no período em que as fases do Projeto PORCUFORT foram compiladas, nas décadas de 1990 e final de 2010,
a cidade tem passado por inúmeras transformações. Na tentativa
de resumir e sistematizar algumas dessas transformações, apresentaremos dados referentes aos censos demográficos realizados
durante o período, nos anos de 1991 (IBGE, 1991) e 2010 (IPECE,
2012a, 2012b, 2012c, 2012d). Focaremos em três aspectos: (1) a
quantidade de habitantes e a proporção entre homens e mulheres,
(2) distribuição espacial da renda pessoal nos últimos anos e (3)
nos índices de analfabetismo e escolaridade.
Em relação ao primeiro aspecto, a Tabela 1 mostra a variação
da quantidade de habitantes de Fortaleza e a proporção, ao longo das
quatro décadas que compreendem o período em estudo.
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Tabela 1 – População de Fortaleza entre 1990 e 2010.
1991

2010

Homens

1.086.438 (47,09%)

1.147.918 (46,81%)

Mulheres

1.220.579 (52,91%)

1.304.267 (53,19%)

Totais

2.307.017

2.452.185

Fonte: Elaborado pelos autores com base em IBGE (1991) e IPECE (2012d).

Sobre os dados da Tabela 1, é interessante destacar que, embora ocorra variação na quantidade absoluta de habitantes da cidade, a
proporção entre os sexos se mantém, praticamente, a mesma.
Sobre o segundo aspecto, a distribuição espacial da renda no
município de Fortaleza, os dados do IPECE (2012b), a partir de dados
do Censo de 2010, ressaltam o cenário descrito por Araújo e Carleial
(2003). Dos dez bairros que apresentam maiores taxas de pessoas com
renda pessoal entre R$ 2.000,00 e R$ 3.659,54, nove encontram-se no
lado leste da cidade. Por outro lado, dos dez bairros com menores taxas
de renda média pessoal, seis estão situados na parte oeste da cidade.
Essas informações podem ser visualizadas no Mapa 2, a seguir:
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Mapa 2 – Distribuição de renda pessoal pelos bairros de Fortaleza.

Fonte: IPECE (2012b, p. 4).
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No Mapa 2, é possível observar o deslocamento das famílias
abastadas para o leste. No entanto, como as autoras ressaltam, os
bairros não se configuram como espaços homogêneos, e diferentes
realidades sociais habitam o mesmo espaço. As “ilhas de pobreza”
citadas por Araújo e Carleial (2003) também podem ser observadas
no Mapa 3 sobre a distribuição das taxas de analfabetismo pelos
bairros de Fortaleza.
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Mapa 3 – Distribuição do analfabetismo pelos bairros de Fortaleza.
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Fonte: IPECE (2012a, p. 6).

Ao compararmos os Mapas 2 e 3, é possível observar dois aspectos. Primeiro, há uma relação entre a distribuição da renda e a escolarização, ressaltada inclusive pelos dados do IPECE (2012a). Segundo, as ilhas de pobreza também se manifestam em nível de bairro,
pois é possível observar locais com baixas taxas de escolarização e de
renda pessoal em meio a bairros com índices melhores.
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Em relação ao terceiro aspecto, compusemos a Tabela 2, a
seguir:
Tabela 2 – Níveis de escolaridade da população
de Fortaleza entre 1991 e 2010.
1991

2010

< 1 ano

23,85%

Analfabetismo

6,64%

1 a 3 anos

17,04%

Fundamental
incompleto

36,89%

4 a 7 anos
8 a 10 anos

25,92%
11,61%

Fundamental completo

16,28%

11 a 14 anos

14,97%

Médio

32,93%

15 anos ou +

6,61%

Superior

13,55%

Fonte: Elaborado pelos autores com base em IBGE (1991) e IPECE (2012c).

É importante ressaltar que o Censo 1991 considerou apenas
os chefes de domicílio que somavam 496.631 habitantes da cidade,
correspondendo a 21,53% da população da época. Outro detalhe que
precisamos destacar é a ausência de dados referentes ao Censo 2000.
Infelizmente, a discriminação dos níveis de escolaridade da população fortalezense não foi encontrada em IBGE (2001) nem em IPECE
(2012c). Vale, no entanto, destacar que se observa uma redução dos
índices de analfabetismo e um crescente número de graduados.
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A partir desses dados históricos, sociais e culturais, podemos
perceber a riqueza e a diversidade da comunidade de fala em estudo.
As transformações pelas quais a população fortalezense vem passando nos levam a refletir sobre como essas mudanças sociais podem ter
influenciado o sistema linguístico dessa comunidade, em especial, as
relações entre as formas verbais em foco em nossa pesquisa, uma vez
que as pesquisas da área mostram que essa é uma variável sensível à
escolaridade, por exemplo.
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AMOSTRA E PERFIL DOS INFORMANTES
DO CORPUS DO PORCUFORT - FASE I
A primeira amostra do PORCUFORT já foi descrita em trabalhos anteriores como Araújo (2000), Araújo, Viana e Pereira (2018),
além das diversas teses, dissertações, artigos e capítulos que utilizaram o corpus ao longo do tempo. Desse modo, esta seção retoma informações sobre a estratificação social dos informantes, não
exaustivamente, para fins comparativos no que se refere à segunda
fase do projeto, a qual obedece aos mesmos critérios na seleção
de seus informantes.
Conforme dito anteriormente, a primeira fase do Projeto PORCUFORT foi coletada entre os anos de 1993 e 1996 sob a coordenação do Prof. Dr. José Lemos Monteiro, vinculado, à época, à
Universidade Estadual do Ceará. O projeto visava à organização de
um corpus, nos moldes do NURC, com dados da variedade urbana
culta da língua portuguesa falada na capital cearense (ARAÚJO;
VIANA; PEREIRA, 2018).
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O banco de dados é constituído por 73 entrevistas, nas quais
os informantes estão estratificados por: sexo11 (masculino e feminino), faixa etária (faixa I - 22 a 35 anos, faixa II - 36 a 55 anos e faixa
III - a partir dos 56 anos) e tipo de registro (Diálogo entre Informante e
Documentador: DID, Diálogo entre Dois Documentadores: D2 e Elocução Formal: EF). O número de informantes por células pode ser
observado no quadro a seguir:

11 Destacamos aqui, no que se refere às discussões atuais sobre a variável sexo/gênero, que
no corpus a seleção de informantes controlou o sexo biológico, de forma binária (masculino/feminino). Como esse foi o procedimento adotado na década de 1990, usou-se o
mesmo parâmetro nas gravações da segunda amostra.
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Quadro 1 - Estratificação dos informantes do PORCUFORT – Fase I.
SEXO
Masculino

Feminino

TIPO DE REGISTRO
Faixa etária

DID

D2

EF

DID

D2

EF

I
(22 a 35 anos)

6

4

3

4

8

4

II
(36 a 55 anos)

6

4

5

5

4

3

III
(56 anos
acima)

6

3

2

3

3

0

Total

18

12

10

12

14

07

Fonte: Araújo, Viana e Pereira (2018, p. 182).

Além da estratificação social apresentada no Quadro I, os informantes partilham ainda as seguintes características: são naturais de
Fortaleza e mantêm residência fixa na cidade; os seus pais são fortalezenses ou, no máximo, com os pais cearenses; têm como nível de
escolaridade o ensino superior e, caso já tenham vivido fora da capital
cearense, que isso não tenha sido por mais de seis meses.
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Aqui uma observação deve ser feita: dentre essas características, ser filho de pais fortalezenses é aquela que causou maior dificuldade aos pesquisadores de ambas as amostras. Como já comentamos
incialmente, a população fortalezense é composta historicamente por
um grande e contínuo fluxo migratório vindo, principalmente, do interior do estado, dessa forma, a constituição de ambas as amostras
teve esse critério como principal dificuldade na busca de informantes.
As dificuldades em encontrar informantes com essa estratificação se
acentuava ainda mais quando se buscava por pessoas com nível superior completo na década de 1990.
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Dessa maneira, o número de informante por célula pretendido
inicialmente era de cinco informantes, porém, Araújo, Viana e Pereira (2018) explicam que, devido ao contexto sócio-histórico, era difícil encontrar pessoas mais velhas com nível superior àquela época
e que entrasse no perfil proposto. Por esse motivo, conforme apresentado no Quadro 1, podemos observar que há uma célula (sexo
feminino, EF, faixa etária III) vazia, isto é, com nenhum informante;
e uma outra célula (sexo masculino, EF, faixa etária III) com apenas
dois entrevistados. As demais possuem o número de informantes
entre três e oito. Conforme veremos a seguir, a segunda amostra,
coletada duas décadas depois, reflete o acesso de um maior número de pessoas ao ensino superior nesse intervalo de tempo.
Um outro ponto que chamamos a atenção no perfil de informante da amostra é a distribuição dos sujeitos por bairros da capital
cearense. Conforme o Gráfico 1, apresentado a seguir, 58,9% dos
entrevistados pertenciam aos bairros mais centrais da cidade, que
apresentam os maiores índices de educação, longevidade e renda. Outra mudança que podemos contrastar na segunda amostra,
também ligada a um maior acesso das camadas populares, é a
possibilidade de deslocamento geográfico dos falantes da norma
culta de Fortaleza, conforme será apresentado na próxima seção.
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Gráfico
por bairros
bairros no
noPORCUFORT
PORCUFORT Fase
FaseII.
Gráfico11- -Distribuição
Distribuiçãodos
dos informantes
informantes por

19,20%;

21,90%;

58,90%;

Aldeota, Parquelândia, Meireles, Papicu, Centro, Fátima e Dionísio Torres.
Benfica, Cidade dos Funcionários, Jardim Iracema, Messejana, Monte
Castela, Quitino Cunha, São João do Tauape, Varjota.
Aeroporto, Álvaro Weyne, Antônio Bezerra, Barra do Ceará, Bela Vista,
Cajazeiras, Carlito Pamplona, Jacarecanga, Jarrdim das Oliverias, Lagoa
Redonda, Parque São José, Piedade, Pio XXIII e São Gerardo.
Fonte: adaptado de Araújo, Viana e Pereira (2018, p. 180).

Fonte: adaptado de Araújo, Viana e Pereira (2018, p. 180).

Atualmente, o banco de dados encontra-se aos cuidados da
professora Dr.a Aluiza Alves de Araújo, pesquisadora do Programa de
Pós-graduação em Linguística Aplicada - PosLA da UECE e coordenadora do Laboratório de Pesquisas Sociolinguísticas do Ceará - LAPESCE, vinculado a essa mesma universidade. As entrevistas foram
digitalizadas, transcritas e revisadas, somando um total de quarenta e
cinco horas, cinquenta minutos e quarenta segundos.
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Ao longo de mais de duas décadas à disposição de pesquisadores, o banco de dados do projeto PORCUFORT, na sua primeira
fase, já forneceu material para estudos sobre a norma culta de falantes fortalezenses para diversas universidades, além da Universidade
Estadual do Ceará. Araújo, Viana e Pereira (2018) citam as seguintes
universidades: Universidade Federal do Ceará – UFC, Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB,
Universidade de São Paulo – USP e Universidade de Brasília – UnB.
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Podemos incluir nessa lista a Arizona State University – ASU (GRADOVILLE, 2015), University of California (Berkeley) (BRATKIEVICH, 2006),
The University of New Mexico (SILVEIRA, 2012) e a Universität Viadrina
(Frankfurt/Oder) (JUNGBLUTH, 2005).
Dentro desse contexto, até a publicação deste capítulo, foram
publicados 78 trabalhos acadêmicos, a partir do corpus do Projeto,
sendo 07 teses, 18 dissertações, 21 artigos científicos, 21 capítulos
de livros, 02 livros específicos de pesquisas sobre a fala culta fortalezense – mais 03 livros que contêm trabalhos com os mesmos dados
– e, 06 trabalhos em anais de eventos.
A partir desse rico material e da diversa produção científica feita
a partir dele, o Projeto PORCUFORT entrou em sua segunda fase no
final da primeira década dos anos 2000 com o objetivo de permitir
a elaboração de fotografias sociolinguísticas, atualizadas, da variedade linguística em foco, bem como viabilizar a realização de estudos
sociolinguísticos em tempo real, através de estudos de tendência, na
comunidade de fala examinada. A seção a seguir descreve a segunda
fase do Projeto Descrição do Português Oral Culto de Fortaleza-CE.

AMOSTRA E PERFIL DOS INFORMANTES
DO CORPUS DO PORCUFORT - FASE II
S U MÁR IO
A elaboração da segunda fase do Projeto PORCUFORT está
inserida no contexto da pesquisa sociolinguística no Brasil, que tem
como finalidade abrir espaço para a realização de novas pesquisas
que busquem descrever, do modo mais fiel possível, a atual realidade
linguística dos falantes fortalezenses tidos como cultos. A ideia de uma
nova amostra com dados mais recentes de norma culta da capital cearense justifica-se, uma vez que, em nosso país, a construção de novos
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bancos de dados reais de linguagem falada nos parece essencial, para
a documentação das mais diversas realidades linguísticas ao lado das
forças linguísticas e extralinguísticas/sociais que as condicionam.
Nessa perspectiva, esse projeto foi contemplado pelo Edital
de fomento à pesquisa do CNPq, a Chamada Universal MCTI/CNPq
Nº 28/2018, sob o processo 405357/2018-4 (ARAÚJO, 2018), o que
pode viabilizar melhores condições de coleta e tratamento dos dados, pois o valor fomentado serviu para compra de equipamentos e
pagamento de bolsistas12.
Conforme explicitado anteriormente, o projeto teve como um
de seus objetivos possibilitar investigações de fenômenos variáveis
em tempo real, a partir de estudos de tendência. Portanto, a amostra considerou os mesmos fatores sociais na primeira amostra do
banco de dados. Desse modo, iniciado em 2018, o PORCUFORT
- Fase II, atualmente, composto por 105 informantes, distribuídos
em 87 inquéritos (somando um total de 84 horas, 47 minutos e 47
segundos), e estratificados conforme o Quadro 2.
Quadro 2 - Estratificação dos informantes do PORCUFORT – Fase II.
SEXO
Masculino

Feminino
TIPO DE REGISTRO
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Faixa etária

DID

D2

EF

DID

D2

EF

I
(22 a 35
anos)

6

4

6

6

6

6

12 O valor total destinado ao projeto foi de R$ 13.081,68, sendo desse montante: R$
7.654,98 de capital, destinado a compra de material como gravadores, fones de ouvido,
computador, etc.; R$ 626,70 de custeio, destinado a serviços como serviço de manutenção de equipamentos, serviços gráficos como xerox, etc.; e R$ 4.800,00 de bolsa para
alunos de graduação como modalidade de Iniciação Científica.
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II
(36 a 55
anos)

6

6

6

6

7

6

III
(56 anos
acima)

7

6

6

6

7

2

Total

19

16

18

18

20

14

Fonte: Elaborado pelos autores.

Assim, como na fase inicial do Projeto, pretendeu-se formar
18 perfis com 5 informantes por célula, formando um total de 90 informantes. O Quadro 3, elaborado por Araújo, Viana e Pereira (2018)
detalha os perfis para a constituição do banco de dados nas duas
amostras do Projeto PORCUFORT.
Quadro 3 - Perfis sociolinguísticos do PORCUFORT.
Tipo de
registro

Sexo

Masculino
DID
Feminino
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Masculino
D2
Feminino

Faixa etária

Perfil
sociolinguístico

I

DM1

II

DM2

III

DM3

I

DF1

II

DF2

III

DF3

I

D2M1

II

D2M2

III

D2M3

I

D2F1

II

D2F2

III

D2F3
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Masculino
EF
Feminino

I

EM1

II

EM2

III

EM3

I

EF1

II

EF2

III

EF3

18 perfis x 5 = 90 informantes
Fonte: Araújo, Viana e Pereira (2018, p. 184).

Com o mesmo perfil da amostra Fase I – graduados (licenciatura/bacharelado), fortalezenses, filhos de ambos os pais também
fortalezenses, residentes em Fortaleza, sem terem se ausentado da
capital –, a segunda fase encontrou as mesmas dificuldades: é difícil
encontrar pessoas filhas de fortalezenses natos na capital; o ensino
superior ainda não é de acesso a todos.
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Nesse ponto, a amostra I encontrou grandes dificuldades para
completar a amostra, assim, o projeto abriu mais o critério: pais cearenses que tivessem vindo para Fortaleza ainda crianças. Com essa
diferença no perfil, o projeto pode avançar, contendo, então, menos
da metade dos informantes com ambos os pais fortalezenses (48,6%)
sendo, estes pais, naturais de outro município do Ceará.
Nessa perspectiva, como na amostra anterior, os organizadores da amostra II do banco de dados não conseguiram completar
o número mínimo de informantes planejado incialmente; essa dificuldade permaneceu na célula EF, feminino, faixa 3 que, na Fase I,
não contém nenhum informante e, na Fase II, é a célula com menor
número de informantes: apenas 02.
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Diferente do que se pode observar na primeira amostra, apenas duas células da segunda fase não apresentam cinco informantes,
Diálogo entre Dois Informantes homens da faixa etária I, com quatro
entrevistas, e Elocuções Formais de mulheres da terceira faixa etária,
com apenas duas entrevistas. Isso se deu por causa da pandemia de
Covid–19 que impossibilitou a gravação de entrevistas e de situações
de Elocução Formal nos anos de 2020 e 2021.
Desse modo, o Gráfico 2 mostra o tratamento dos dados, considerando-se o total atual de gravações (87 entrevistas), de inquéritos
transcritos (87 entrevistas) e de inquéritos revisados (49 entrevistas).
Gráfico 2 - Tratamento dos dados do PORCUFORT II.

S U MÁR IO
Fonte: Elaborado pelos autores.

Cabe destacar que todo o tratamento dos dados foi executado por
voluntários, alunos da graduação em Letras da Universidade Estadual do
Ceará. Participaram do processo 55 documentadores, 44 transcritores e 11
revisores. As normas de transcrição do Projeto PORCUFORT (Fases I e II),
baseadas nas adotadas por Castilho e Pretti (1986), foram realizadas por
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bolsistas de iniciação científica e universitários voluntários do curso de graduação em Letras da UECE. Salientamos que mesmo concluído o processo de coleta, ainda há revisões sendo realizadas no tratamento dos dados.
Conforme apresentado, a comunidade de fala a qual os dados pertencem mudou ao longo do tempo. Em comparação com a
primeira fase do Projeto, vimos, no Gráfico 1, que os entrevistados
se concentravam em bairros da região com o maior IDH. Tal qual observamos no que se refere à quantidade de informantes nas células
da segunda fase do Projeto, a democratização do acesso ao ensino superior13 também pode ser vista na distribuição dos informantes
geograficamente na cidade de Fortaleza, como aponta o Mapa 4.
Mapa 4 – Distribuição dos informantes por região no PORCUFORT II.
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Fonte: Elaborada pelos autores.
13 Cabe salientar que, para preservar os critérios utilizados no PORCUFORT Fase I, os informantes não poderiam ter cursado graduação a distância ou semipresencial, uma vez que
essas modalidades não foram contempladas na primeira amostra por simplesmente não
existirem a época. Além disso, apenas os participantes da terceira faixa etária, na Fase II,
poderiam ser formados em Letras, devido suas licenciaturas não terem contemplado a
disciplina de Sociolinguística na grade curricular.
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O Mapa 4 ilustra que os entrevistados na segunda fase do
PORCUFORT distribuem-se geograficamente por toda a cidade de
Fortaleza. Destacamos que a Secretaria Regional 3 (SR3) é a localidade com o maior número de informantes na amostra, os bairros da
região são habitados pela população da classe econômica C. Isso
reflete a mudança educacional em camadas populares, significando um novo perfil socioeconômico dos falantes da norma tida como
culta da capital cearense. Diante desse contexto, os trabalhos que
venham a ser desenvolvidos utilizando os bancos de dados do Projeto PORCUFORT têm o desafio de explorar em suas análises se a
mudança na comunidade se reflete na língua.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Acreditamos cumprir nosso objetivo com este capítulo, apresentando ao leitor as principais características do projeto PORCUFORT
em suas duas fases, para que este possa preparar-se para a leitura dos capítulos seguintes que, utilizando dados de fala de falantes
graduados desta capital nordestina, pesquisaram diversos fenômenos
linguísticos em tempo aparente e em tempo real, pesquisas essas,
provenientes de trabalhos acadêmicos recém concluídos, como teses
e dissertações, assim como, pesquisas recentes e desenvolvidas apenas para o propósito de publicação desta coletânea de artigos.
Ressaltamos, ainda, que este livro é produto do Laboratório de
Pesquisas sociolinguísticas do Ceará – LAPESCE, da Universidade
Estadual do Ceará – UECE, que se compõe de pesquisadores não
apenas da universidade sede, com objetivo de realizar pesquisas sociolinguísticas com bancos de dados já constituídos e constituição de
novos bancos de dados de fala cearense.
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Dessa maneira, o leitor visualizará neste livro, trabalhos realizados com vários autores e vários autores em mais de uma pesquisa,
pois todos os trabalhos realizados pelos sociolinguistas do LAPESCE
são produzido por várias mãos: mãos que coletam dados, mãos que
codificam dados, mãos que buscam a revisão de literatura – ou estado
da arte –, dos fenômenos estudados, mãos que escrevem a primeira
versão do texto, mãos que trabalham com programas estatísticos e
fazem as análises e discussão dos dados, mãos que revisam o texto
e mãos que revisam toda a pesquisa que passa novamente por todas
as mãos para ser revisado pela última vez e finalizado.
Tanto as pesquisas como os dados do PORCUFORT não se esgotam aqui! O LAPESCE, os fenômenos e os bancos de dados muito
ainda têm por desenvolver para que cada vez mais possamos contribuir com um grande e genuíno retrato sociolinguístico cearense.
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O USO DE ARTIGO DEFINIDO DIANTE
DE PRENOMES SIMPLES NO FALAR
CULTO FORTALEZENSE:

uma pesquisa em tempo real
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.834.81-104

INTRODUÇÃO
Os estudos empreendidos por Saussure (2012), no início do
século XX, deram origem à Linguística enquanto ciência e estabeleceram como objeto de análise a língua (langue), deixando de lado a fala
(parole). A justificativa utilizada para a exclusão era a crença de que
esta seria um jeito próprio de o falante utilizar aquela, o que a tornava
pessoal, caótica, ou seja, impossível de ser sistematizada. Saussure
valorizava também o estudo sincrônico, uma vez que, para ele, o falante não tinha consciência do estado diacrônico da língua.
No entanto, na década de 1960, com o oficial nascimento da Sociolinguística e com a publicação de Fundamentos empíricos para uma
teoria da mudança linguística (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006),
os estudos da linguística histórica (ou diacrônica) se remodelaram. A
Sociolinguística, contrariando pressupostos anteriores advindos das
teorias estruturais, lança novas bases teórico-práticas, levando em
consideração, principalmente, o fato de que a língua é um sistema
variável, mutável, heterogêneo e ordenado e que é possível, de fato,
estudar a mudança linguística em comunidades contemporâneas.
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A partir das reflexões mencionadas anteriormente, decidimos
investigar o que ocorreu com o fenômeno da presença do artigo definido diante de prenomes simples, comparando a fala culta dos fortalezenses em dois recortes temporais: o primeiro na década de 1990 e
o segundo na década de 2010. Realizamos esse trabalho por meio do
Projeto Descrição do Português Oral Culto de Fortaleza-CE - PORCUFORT - fases I e II, conforme os demais capítulos desse livro.
Para uma compreensão do fenômeno em estudo, é importante
sabermos que, historicamente, o latim clássico não possuía artigos, vindo a incorporar essa classe apenas nos últimos anos de vida do latim
vulgar, sendo os definidos gerados a partir dos pronomes demonstra-
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tivos illu, illa (COUTINHO, 1976, p. 251). Segundo Rocha Lima (2011),
os artigos da língua portuguesa são partículas que originalmente antecedem o substantivo e, mesmo quando acompanham outras classes
de palavras, passam a substantivá-las. Sua função, na maior parte dos
casos, é demarcar o gênero e o número do substantivo. Atualmente, dividem-se em definidos (o, os, a, as) e indefinidos (um, uns, uma, umas).
Quando se trata do uso de artigos definidos, sabemos que
uma de suas realizações é diante de nomes próprios. De acordo com
Amaral (2011), a classe dos nomes próprios é bastante heterogênea
e de difícil categorização, fazendo parte deles os antropônimos, ou
seja, os nomes de pessoas. Segundo Castro (2007), o uso de artigo
definido diante de antropônimos é expletivo, pois não agrega valor
semântico, apenas estilístico, uma vez que o próprio antropônimo
já carrega as ideias de gênero e número14. Por causa disso, a regra
geral estabelece que, diante de nome de pessoas, não deve haver
artigo (BECHARA, 2009; CUNHA; CINTRA, 2008).
No entanto, o que vemos, frequentemente, inclusive nesses
mesmos gramáticos, é o reconhecimento de situações em que o uso
de artigos definidos frente a antropônimos se realiza, como podemos
ver nos dados abaixo retirados dos bancos em estudo:
Presença:
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1.

chegou o R. lá (PORCUFORT, DID, 20, fase I)

2.

ela fez amizade com a A. (PORCUFORT, DID, 50, fase II)

Ausência:
1.

quando (Ø) A. escreveu A Política… (PORCUFORT, DID, 10, fase I)

14 Assim, exemplos como: (1) A Joana comprou o livro. / (2) Ø Joana comprou o livro são
semanticamente proporcionais.
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2.

quando (Ø) S. foi pra faculdade... (PORCUFORT, DID, 4, fase II)

Dessa forma, percebemos que, com o mesmo valor de verdade,
é possível optar pela presença ou pela ausência do artigo definido diante de antropônimos. No entanto, a proposta desse trabalho é o estudo
da presença/ausência do artigo definido frente a um tipo específico de
antropônimos: os prenomes simples. Entende-se por prenome simples
o primeiro nome, utilizado antes do sobrenome (AMARAL, 2011), como
em “Maria”, retirado do nome completo “Maria Silva da Costa”15. Isso
posto, os demais tipos de antropônimos, como prenome composto,
apelidos e sobrenomes foram excluídos dessa investigação.
Outras pesquisas acerca desse fenômeno já foram desenvolvidas no português brasileiro (PB), como a de Amaral (2004; 2007),
Mendes (2009), Pereira (2017) e a de Sedrins, Pereira e Silva (2017).
Ressaltamos também o trabalho de Souza, Alves e Araújo (2020)
que traz uma análise sobre a presença do artigo definido em uma
comunidade de fala popular fortalezense.
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A partir das reflexões acima, propomo-nos a trabalhar o uso de
artigo definido diante de prenomes simples no falar culto fortalezense
em tempo real de curta duração (1990-2010). Dessa forma, motivaram nossa investigação os seguintes questionamentos: a) Qual a variante mais frequente em cada uma das duas décadas: presença ou
ausência do artigo? b) Quais variáveis linguísticas e extralinguísticas
impulsionam a presença do artigo diante de antropônimos na amostra de 1990 e na amostra de 2010? c) Quais mudanças ocorreram
acerca do uso de artigo definido diante de prenomes simples no falar
culto fortalezense ao compararmos os dois recortes temporais em
estudo? d) Em qual estágio de variação encontra-se esse fenômeno
atualmente: estável, mudança em progresso ou implementada?

15 Exemplo fictício apresentado para fins de ilustração.
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Baseado na literatura acerca do fenômeno, formulamos as seguintes hipóteses para o PORCUFORT fases I e II: a) A presença do
artigo frente a prenomes simples se sobrepõe à ausência; b) A variável
sexo não é produtiva; c) Na variável faixa etária, a segunda faixa (36
a 55 anos) é aliada à presença do artigo; d) Na variável tipo de preposição, contextos preposicionados, especialmente com preposições
aglutinadoras (como de, em), são favorecedores à realização do artigo
definido diante de prenomes simples; e) Em status informacional, o
fator novo propicia o uso do artigo definido no contexto em estudo; f)
Em proximidade, quanto mais próximo do informante, maior é a utilização do artigo definido; g) Em citação, o fator sem citação favorece o
licenciamento do artigo definido nesse contexto; h) Na variável título, a
presença é favorável à realização do artigo definido.
Na sequência, apresentamos alguns trabalhos que foram essenciais na construção desse artigo, uma vez que nos forneceram subsídios
para a elaboração do envelope de variação e das hipóteses levantadas.

REVISÃO DE LITERATURA
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Muitos são os trabalhos que se detêm acerca da investigação
sobre a presença do artigo definido diante de antropônimos. Abaixo, elencamos três desses estudos relevantes para a construção
da nossa pesquisa: Amaral (2007), Sedrins, Pereira e Silva (2017) e
Souza, Alves e Araújo (2020).
Primeiramente, temos o estudo de Amaral (2007) sobre o fator intimidade, frequentemente apontado nas gramáticas normativas
(BECHARA, 2009; CUNHA; CINTRA, 2008) como favorecedor para o
uso do artigo definido diante de antropônimos. O estudo do artigo
se realizou em três cidades de Minas Gerais: Campanha, Minas No-
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vas e Paracatu, esta retirada do corpus por não ter apresentado o
fator intimidade como relevante. O autor constatou que o fator intimidade não está, necessariamente, ligado ao uso do artigo. De fato,
em Minas Novas, observou-se uma propensão à ausência do artigo
quando o informante citava alguém de seu contato próximo (0.42).
Já em Campanha, a intimidade era um fator condicionador do licenciamento do artigo definido (0.58). Para Amaral (2007), o uso desse
artigo está diretamente ligado ao padrão da comunidade de fala, ou
seja, se a comunidade mantiver a presença do artigo como variante
mais utilizada, isso indicia que, para pessoas próximas, o falante irá,
preferencialmente, optar pelo uso do artigo. Seguindo o mesmo padrão, em comunidades que desfavorecem o uso do artigo definido,
o aparecimento deste será frequentemente relacionado às pessoas
com quem o informante mantém um relacionamento mais íntimo. É
importante ressaltar que Amaral (2007) também observou que a utilização de título junto a antropônimo nem sempre está associada a
uma demarcação de distanciamento ou aproximação com o referente.
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Em segundo lugar, destacamos o artigo de Sedrins, Pereira e
Silva (2017) que trata a relação da variável função sintática sobre o
licenciamento do artigo definido diante de pronomes possessivos
pré-nominais e diante de antropônimos, em duas cidades do sertão
de Pernambuco, Carnaíba e Serra Talhada. Como o nosso trabalho
analisa apenas o segundo contexto (antropônimos), nos detemos
nesse aspecto. Na pesquisa, foram selecionados para compor o
corpus 48 informantes, 24 de cada cidade. Nas amostras de Carnaíba e de Serra Talhada, o programa computacional GoldVarb X indicou as seguintes variáveis como relevantes no contexto de antropônimos: tipo de preposição, função sintática, SN isolado, referência
do antropônimo, exatamente na mesma sequência de importância
em ambas. Observa-se que, mesmo em se tratando de rodadas distintas, o programa selecionou as mesmas variáveis em sequências
idênticas nas duas comunidades.
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Os autores (SEDRINS; PEREIRA; SILVA, 2017) chegaram à conclusão de que Carnaíba e Serra Talhada privilegiam a ausência do artigo. No entanto, após diversas análises acerca da função sintática,
descobriram que, verdadeiramente, não é ela que licencia o uso do artigo definido, mas sim o tipo de preposição existente naquele contexto.
Por fim, temos a pesquisa realizada por Souza, Alves e Araújo
(2020) na comunidade de fala popular de Fortaleza, Ceará. O estudo foi
realizado por meio de dados do NORPOFOR (Projeto Norma Oral do Português Popular de Fortaleza-CE), um banco de fala que objetiva representar a variedade popular dos fortalezenses, que possuíam nenhuma
escolaridade ou, no máximo, a conclusão do Ensino Médio (ARAÚJO;
VIANA; PEREIRA, 2018). O enfoque das autoras foi, exclusivamente, a
análise dos prenomes simples. Foram testadas dez variáveis, das quais
oito foram selecionadas como relevantes pelo programa computacional
GoldVarb X, sendo elas, por ordem de relevância: proximidade, título,
tipo de preposição, escolaridade, quantidade de palavras do sintagma
nominal, citação, status informacional e gênero do informante.
Souza, Alves e Araújo (2020) constataram, durante as análises,
que a comunidade em estudo privilegia o uso do artigo (56,3%). As
autoras chamam a atenção ao fato de que os fatores extralinguísticos
foram significativos para a realização do fenômeno investigado, algo
que não havia sido constatado em trabalhos anteriores.
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Comparativamente, as três pesquisas se complementam na formação de um quadro geral de variáveis linguísticas e extralinguísticas
que pressionam o fenômeno da presença/ausência de artigo definido
diante de prenomes simples. Por meio de Amaral (2007), pudemos
observar como o fator intimidade deve ser analisado quando tratamos
de antropônimos, uma vez que essa variável é sugestionada desde a
gramática normativa, mostrando-se bastante significativa nos estudos
sociolinguísticos. Quanto à pesquisa de Sedrins, Pereira e Silva (2017),
chamou-nos a atenção os fatores linguísticos, sobretudo o fato de que
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o tipo de preposição licencia o aparecimento do artigo, sobrepondo-se à função sintática, variável foco do estudo. Finalmente, a pesquisa
de Souza, Alves e Araújo (2020), diferente das anteriores, se deu na
mesma localidade de nossa atual investigação (Fortaleza). A pesquisa das autoras, por ter apresentado um elevado número de variáveis
selecionadas, despertou-nos o interesse de compreender como esse
fenômeno se dá na fala culta fortalezense.
Dessa forma, a partir da revisão de literatura acima descrita,
selecionamos as variáveis por nós utilizadas para analisar a presença/ausência de artigo definido diante de prenomes simples na fala
culta de Fortaleza, só que agora em tempo real. Com a conclusão
dessa seção, passamos à metodologia, em que apresentamos a
amostra, as variáveis controladas, linguísticas e extralinguísticas, e
os procedimentos da coleta de dados.

METODOLOGIA

Amostra
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Para a presente investigação, definimos dois informantes por
célula, do banco de dados PORCUFORT, retirados, de forma igualitária, do tipo de entrevista Diálogo entre Informante e Documentador
- DID. Essa definição resultou no total de vinte e quatro informantes
selecionados, sendo doze pertencentes à fase I (1990) e doze à fase II
(2010) do PORCUFORT, como mostrado no quadro 1:
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Quadro 1- Distribuição de informantes do PORCUFORT na nossa amostra.
Sexo
Sexo

Masculino

Feminino

Década do
registro

Fase
I - 1990

Fase II
- 2010

Fase
I - 1990

Fase II
- 2010

I (22 a 35
anos)

2

2

2

2

II (36 a 55
anos)

2

2

2

2

III (a partir
de 56 anos)

2

2

2

2

Total

24
Fonte: Capítulo 2 desta obra e Araújo (2018).

Conforme observado acima, obedecemos à estratificação do
PORCUFORT, excetuando os tipos de registro Diálogo entre Dois Informantes (D2) e Elocução Formal (EF), restringindo a pesquisa apenas ao DID, como dito anteriormente. Essa escolha metodológica
advém do propósito de situarmo-nos no meio termo da formalidade,
descartando os extremos.
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Apresentamos, a seguir, três elementos basilares para a estruturação da pesquisa: as variáveis testadas, os procedimentos de coleta e o programa estatístico GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE;
SMITH, 2005).
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VARIÁVEIS CONTROLADAS

Variável dependente
A realização variável do artigo definido diante de prenomes simples no falar culto fortalezense. Assumimos como variantes, a presença e a ausência de artigo diante de prenomes.

Variáveis independentes
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Para a montagem de nosso envelope de variação, tomamos por
base os estudos apresentados na seção 2 (AMARAL, 2007; SEDRINS;
PEREIRA; SILVA, 2017; SOUZA; ALVES; ARAÚJO, 2020). Escolhemos
as variáveis linguísticas e extralinguísticas que supomos estarem pressionando a realização do fenômeno em estudo. Primeiramente, apresentamos as variáveis linguísticas, a saber: tipo de preposição (a, de,
com, por, para, em e sem preposição), status informacional (novo e
dado)16, citação (sem citação e com citação) e título (presença de título e ausência de título). Em segundo lugar, explicitamos as variáveis
sociais: sexo (feminino e masculino), faixa etária (22-35 anos, 36-55
anos, 56 anos em diante), proximidade (próximo/íntimo do informante,
conhecido do informante, conhecido nacional ou internacionalmente).

16 Apesar de termos desprezado os minutos de 0 a 10:00 para a coleta, eles foram levados
em consideração para classificar uma ocorrência na variável status informacional como
novo ou dado, uma vez que o prenome simples já pode ter surgido nos minutos iniciais,
configurando-se assim como dado.
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Coleta de dados e programa estatístico
Com a finalidade de obter uma coleta de dados que obedecesse ao rigor científico, estabelecemos alguns parâmetros para
sua realização. Primeiramente, determinamos que, de cada inquérito, seriam escutados 40 minutos, iniciando no minuto 10 e seguindo
até o 50. Optamos por essa escolha para padronizar o tempo de
escuta de cada uma das duas amostras dos bancos de dados, uma
vez que o PORCUFORT fase I possui inquéritos menores, enquanto
a fase II possui áudios de maior extensão. Dessa forma, decidimos
por esse recorte para que o tempo de coleta fosse o mesmo nos
dois bancos. Em segundo lugar, separamos a coleta em dois arquivos, um referente à fase I e outro à fase II do PORCUFORT.
Na sequência, realizamos a audição dos 24 inquéritos, ao mesmo
tempo em que acompanhamos a transcrição17, e registramos, em uma
planilha do Excel, cada uma das ocorrências, com a sua respectiva minutagem. Posterior à coleta, fizemos a codificação dos dados, utilizando
letras, números e símbolos (GUY; ZILLES, 2007). Transferimos os códigos
para o bloco de notas e salvamos os dois documentos no formato .tkn.
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Para o processamento dos dados, utilizamos o programa computacional GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). O
referido programa estatístico, uma adaptação do VARBRUL, permite
trabalhar com dados em variação, fornecendo frequências e pesos relativos. Segundo Guy e Zilles (2007, p. 15), ele:

17 Nas transcrições, especialmente do PORCUFORT fase II, alguns nomes próprios, principalmente de pessoas relacionadas ao informante, foram transcritos apenas com a primeira
letra maiúscula do nome. Assim, em um caso hipotético de termos um registro “B.”, não
havia como identificar se se tratava de um prenome simples, como Bruna, ou de um sobrenome, como Braga. Dessa forma, fez-se necessária a audição de todos os 24 inquéritos
para garantir o rigor da coleta.

91

É um conjunto de programas computacionais de análise multivariada especificamente estruturado para acomodar dados de
variação sociolinguística. A análise se chama ‘multivariada’ porque permite investigar situações em que a variável linguística
em estudo é influenciada por vários elementos do contexto, ou
seja, múltiplas variáveis independentes.

É importante ressaltar também que a variação linguística não
deve ser estudada exclusivamente de forma qualitativa, mas também
de forma quantitativa, pois esta possibilita a apreensão de sua sistematicidade, de seu encaixamento no sistema e de seu possível direcionamento à mudança linguística (GUY; ZILLES, 2007).
Na próxima seção, apresentamos os dados obtidos a partir das
rodadas realizadas pelo GoldVarb X, juntamente às análises elaboradas. Evidenciamos que a interpretação do linguista é essencial para a
compreensão da variação em estudo, uma vez que o programa fornece apenas valores estatísticos.

ANÁLISE DE DADOS

Fase I (década de 1990)
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De acordo com o que já foi apontado na seção anterior, o
fator de aplicação adotado nessa pesquisa é a presença do artigo
definido diante de prenomes simples. Dessa forma, para o processamento de dados da fase I, inserimos o arquivo .tkn, no programa
estatístico. Obtivemos um total de 120 ocorrências de prenomes
simples, sendo 75 para a presença do artigo definido e 45 para a
ausência, resultando, assim, em uma frequência de 62.5% e 37.5%,
respectivamente, como podemos observar no gráfico 1:
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Gráfico 1 - Frequência de presença do artigo definido
diante de prenomes simples no PORCUFORT fase I.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Entre os fatores do tipo de preposição, o GoldVarb X identificou 3 nocautes, sendo eles: a, com e para. Da mesma forma
em que ocorreu na pesquisa de Souza, Alves e Araújo (2020), os
contextos preposicionados que foram nocauteados privilegiaram a
presença do artigo definido diante de prenomes simples, cinco dos
seis dados licenciaram o uso. Os nocautes foram resolvidos desprezando-se esses seis dados apenas na variável tipo de preposição, mas utilizando-os nas demais variáveis.
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Com a resolução dos nocautes, os dados foram processados,
resultando na escolha do run 7 como o melhor para análise da presença
do artigo na década de 90, com input de 0,626 e significância = 0,000.
Nessa rodada, apenas a variável citação foi selecionada como relevante
para o licenciamento do artigo definido diante de prenomes simples.
A variável citação diz respeito a dois contextos específicos: um
em que o entrevistado cita, de forma direta, o discurso de terceiros,
assumindo a voz do outro, nesse caso, chamado com citação, e outro em que o informante utiliza sua voz, no seu próprio lugar de fala,
categorizado como sem citação (SOUZA; ALVES; ARAÚJO, 2020).
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Essa variável foi bastante significativa no trabalho de Souza, Alves e
Araújo (2020), mas as autoras fizeram uma ressalva sobre o fato de
que os dados com citação, em geral, traziam o prenome simples na
função sintática de vocativo, função essa que, naturalmente, repele
o uso do artigo definido (AMARAL, 2004). Vejamos a tabela com os
resultados obtidos em nosso trabalho:
Tabela 1 - Atuação da variável Citação sobre a presença do artigo
definido diante de prenomes simples no PORCUFORT fase I.
Fator

Aplica/Total

%

Sem citação

71/101

70.3

Com citação

4/19

21.1

P.R.

Ilustração

0,586

“era a própria W. né?”
(PORCUFORT, DID, 12, fase I)

0,138

“R. é isso R. é aquilo”
(PORCUFORT, DID, 20, fase I)

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Conforme visto acima, o fator sem citação favoreceu a presença do artigo frente a prenomes simples (0,586), já com citação inibiu
o uso do artigo definido (0,138). Os resultados corroboram as expectativas que tínhamos acerca dessa variável e, assim como apresentado por Souza, Alves e Araújo (2020), observamos que os dados
levantados no fator com citação também exerciam, majoritariamente,
a função sintática de vocativo.
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Ao examinarmos o peso relativo de sem citação, vemos que, por
mais que esteja acima da neutralidade, ainda não representa um número tão expressivo. Dessa forma, talvez seja importante, no futuro, realizar
uma rodada apenas com os dados sem citação para verificarmos como
a amostra reage apresentando apenas ocorrências dessa natureza.
Em seguida, verifiquemos os resultados obtidos para a rodada
da década de 2010.
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FASE II (DÉCADA DE 2010)
Na sequência, processamos o arquivo .tkn relativo à segunda
fase do PORCUFORT, obtendo um total de 226 ocorrências de prenomes simples, desses, 155 utilizaram o artigo definido (68.6%) e 71 não
utilizaram (31.4%), conforme o gráfico 2 abaixo:
Gráfico 2 - Frequência de presença do artigo definido diante
de prenomes simples no PORCUFORT fase II.

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Assim como na fase I, foram identificados nocautes para tipo
de preposição, sendo 4, no total, para os fatores com, a, em e por.
Onze dos doze dados nocauteados privilegiaram a presença do artigo definido, da mesma forma como ocorreu na análise da fase anterior. O run selecionado pelo GoldVarb X foi o 16, que possui input de
0,711 e significância = 0,024. Nessa fase, foram selecionadas três
variáveis, na seguinte ordem de relevância: faixa etária, proximidade
e citação. A seguir, apresentamos nossa interpretação para os resultados obtidos para cada uma destas três variáveis.
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a.

Faixa etária

A variável faixa etária foi seccionada de acordo com a divisão do
próprio banco de dados. Assim, trabalhamos com três fatores, sendo
eles: faixa I (22-35 anos), faixa II (36-55 anos) e faixa III (56 anos em
diante). Sabemos que as investigações sobre a mudança na língua
podem ocorrer na perspectiva do tempo aparente (sincronia). Assim,
observa-se como o fenômeno linguístico se realiza entre as faixas etárias, em um recorte temporal, ou seja, “trata-se (...) de uma análise
sincrônica de natureza não longitudinal, que permite levantar hipóteses
acerca da direcionalidade de variantes concorrentes e o curso e implementação de uma inovação linguística” (PAIVA, 2016, p. 26). Dessa
forma, a importância da variável se relaciona ao fato de que, mesmo
em um recorte síncrono, podemos observar se há algum indício de
mudança. Observemos a tabela a seguir:
Tabela 2 - Atuação da variável Faixa etária sobre a presença do
artigo definido diante de prenomes simples PORCUFORT fase II.
Fator

Aplica/Total

%

P.R.

Faixa II (36-55 anos)

18/22

81.8

0,803

Faixa III (56 em diante)

109/151

72.2

0,504

Faixa I (22-35 anos)

28/53

52.8

0,348

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Conforme vimos acima, a faixa II (0,803) favorece a presença
do artigo definido diante de prenomes simples, enquanto a faixa I
(0,348) inibe esse fenômeno. Quanto à faixa III (0,504), pode-se dizer
que se comporta de forma neutra.
Como dito acima, sabemos que a análise da variável faixa etária
é bastante relevante para examinar o direcionamento de um fenômeno. De forma geral, ao observarmos que a faixa I se comporta como
favorecedora e a faixa III como inibidora, identificamos aí uma possível
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mudança em progresso. Os mais jovens, naturalmente, sucederão os
indivíduos das faixas etárias seguintes, implementando, paulatinamente, os seus usos linguísticos (PAIVA; DUARTE, 2003).
No entanto, a tabela 2 nos mostra um padrão diferente: a faixa
etária I, ao invés de favorecer a regra variável, está inibindo o uso do
artigo definido diante de prenomes simples, enquanto a II é a favorecedora do fenômeno. Dessa forma, o que a análise dos dados indica
é que a variação se encontra estável.
Outra perspectiva de investigação é o tempo real (diacronia),
possível para esse estudo devido ao fato de estarmos trabalhando
com duas fases de um mesmo banco de dados, obtendo uma visão
panorâmica da presença do artigo definido frente a prenomes simples.
Como defendia Labov (2008[1972]), ao estudarmos um fenômeno por
meio do tempo real, podemos, efetivamente, identificar o curso de uma
mudança. Contudo, ao aplicarmos essa ideia à nossa investigação e
compararmos os resultados das duas fases do PORCUFORT, concluímos que o uso do artigo definido no contexto em estudo, no falar culto
de Fortaleza, não indicia uma mudança. Afinal, o PORCUFORT fase I
não selecionou essa variável como relevante, e o PORCUFORT fase II
a selecionou, mas sem sinalizar uma mudança em progresso. De fato,
parece que temos aqui um caso de variação estável, corroborando,
assim, a hipótese levantada no início da pesquisa.
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b.

Proximidade

A variável proximidade é constantemente avaliada nos estudos
realizados sobre antropônimos. Entendemos por proximidade a relação
mantida entre informante e pessoa citada. Assim, estabelecemos três
fatores para essa variável, conforme Pereira (2017), pois seus critérios
pareceram mais aplicáveis à comunidade de fala culta fortalezense,
sendo eles: próximo/íntimo do informante, conhecido do informante,
conhecido nacional/internacionalmente, como apresenta a tabela 3:
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Tabela 3 - Atuação da variável Proximidade sobre a presença do
artigo definido diante de prenomes simples PORCUFORT fase II.
Fator

Aplica/Total

%

P.R.

Ilustração

74.3

0,596

“os dois netos mais queridos
que sou eu e S.” (PORCUFORT, DID, 4, fase II)

Próximo/íntimo
do informante

139/187

Conhecido
nacional/internacionalmente

9/12

75

0,248

“do C. eu gosto muito” (PORCUFORT, DID, 37, fase II)

Conhecido do
informante

7/27

25.9

0,100

“inclusive a B., a B., amiga
das meninas foi” (PORCUFORT, DID, 50, fase II)

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Na tabela acima, constatamos que o fator próximo/íntimo do
informante é favorável à realização do artigo definido (0,596), enquanto conhecido nacional/internacionalmente e conhecido do informante
desfavorecem seu uso (0,248 e 0,100, respectivamente).
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Amaral (2007), como já mencionado na seção 2, analisou a intimidade18 em três cidades mineiras e concluiu que a relação mantida
entre informante e pessoa citada é determinante para estabelecer o
uso ou a ausência de artigo diante desse contexto. Na perspectiva do
autor, a comunidade de fala tende a aplicar seu padrão para as pessoas mais próximas. Isso é exatamente o que percebemos nos dados
do PORCUFORT fase II, pois a comunidade de fala culta fortalezense
utiliza mais frequentemente o artigo diante de prenomes simples, assim aplicando essa regra às pessoas mais próximas.
No entanto, ao fim da coleta, atentamos para o fato de que há
um outro nível de proximidade que pode estar interferindo no uso do
artigo definido diante de prenomes simples: a proximidade entre infor18 O que Amaral (2007) denominou intimidade equivale à variável proximidade em nosso trabalho.
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mante e documentador. Geralmente, se informante e documentador
se conhecem, mesmo que de forma superficial e sem convívio, o informante tende a falar de assuntos mais íntimos, o que, naturalmente,
propicia o aparecimento de prenomes simples. Quando ambos são
completamente desconhecidos, os temas debatidos durante a entrevista versam mais sobre assuntos genéricos, como política, esporte,
cultura, o que torna o tópico discursivo mais impessoal, inibindo o aparecimento de prenomes simples, a menos que sejam de pessoas famosas nacional/internacionalmente. Mesmo quando os entrevistados
tratam de assuntos pessoais, utilizam, para se referirem às pessoas
mais próximas, títulos, como mãe, pai, tia, avó, sem nomeá-las.
Desse modo, por mais que essa variável tenha se comportado
no PORCUFORT fase II conforme o esperado, ou seja, aplicando o uso
do artigo às pessoas mais próximas, pensamos serem necessárias,
nos nossos próximos trabalhos, as inclusões de outras variáveis, como
tópico discursivo e proximidade entre documentador e entrevistado,
para termos uma análise mais detalhada sobre o fenômeno em estudo.
c.

Citação

Do mesmo modo que na fase I, o fator citação foi considerado relevante também na fase II para o licenciamento do artigo definido, só que
agora de forma ainda mais demarcada. Analisemos a tabela abaixo:
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Tabela 4 - Atuação da variável Citação sobre a presença do
artigo diante de prenomes simples no PORCUFORT fase II.
Fator

Aplica/Total

%

P.R.

Ilustração

Sem citação

150/192

78.1

0,621

“e a C. ela era muito estudiosa”
(PORCUFORT, DID, 28, fase II)

Com citação

5/34

14.7

0,057

“era sempre a M.” (PORCUFORT, DID, 4, fase II)

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Enquanto sem citação apresenta peso relativo de 0,621, indicando a predileção do uso do artigo definido, com citação mostra-se fator
altamente inibidor do fenômeno em análise, com peso relativo de 0,057.
Esses números mostram que, ao longo de duas décadas, esse fator reafirmou a sua relevância e se estabeleceu de forma ainda mais delineada,
uma vez que os pesos relativos sofreram alteração, de 0,586 para 0,621
(com citação) e de 0,138 para 0,057 (sem citação). Os valores denotam
que o favorecimento e a inibição se consolidaram, pois houve a diminuição do peso relativo para este e o aumento para aquele.
Da mesma forma que observado em Souza, Alves e Araújo (2020)
e também na fase I do PORCUFORT, verificamos as ocorrências e, em
sua grande maioria, os prenomes simples que apareciam em citações
exerciam a função sintática de vocativo que se configura como um contexto categórico para a ausência do artigo (AMARAL, 2004). Achamos
prudente fazer uma pesquisa mais acurada, talvez excluindo do corpus
todas as ocorrências de nomes próprios que apareçam na função sintática de vocativo, pois, nesse contexto, o fenômeno não se encontra em
variação. Talvez, com essa nova delimitação, outras facetas da realização
do artigo definido frente a prenomes simples possam ser evidenciadas,
fornecendo-nos um panorama mais detalhado acerca desse fenômeno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
S U MÁR IO
O presente trabalho investigou o comportamento do artigo definido diante de prenomes simples na fala culta fortalezense. A pesquisa
foi realizada por meio da escuta de inquéritos do tipo DID retirados do
PORCUFORT fases I e II, o que nos garantiu uma análise em tempo
real de curta duração.
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Acerca do que foi pesquisado, fazem-se necessárias algumas
considerações: primeiramente, percebemos que, diferente da pesquisa
realizada por Souza, Alves e Araújo (2020), possivelmente, uma delimitação mais ampla, que abrangesse os antropônimos de uma forma geral,
fosse mais produtiva na análise do fenômeno. Isso pode ser observado a
partir da coleta do PORCUFORT fase I, em que os informantes dificilmente
citavam prenomes simples que designam pessoas de convívio próximo.
Em segundo lugar, notamos uma maior dificuldade por parte
dos informantes da década de 1990 em falar de temas mais pessoais,
provavelmente advinda da falta de proximidade com o documentador.
Dessa forma, poderia ter sido mais efetivo o trabalho com o tipo de
inquérito D2 - Diálogo entre Dois Informantes, por se tratar de uma
conversa entre duas pessoas íntimas, o que favoreceria, assim, um
ambiente mais propício ao aparecimento de uma maior quantidade de
dados para uma análise mais acurada.
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Nos últimos vinte anos, as tecnologias tornaram-se mais acessíveis. Um gravador, na década de 1990, não fazia parte do cotidiano
de grande parte das pessoas, assim, era relativamente difícil que os
indivíduos ficassem à vontade em meio à situação de gravação. Em
2010, essa realidade já está bastante distinta, pois, por meio de celulares, aplicativos e redes sociais, a população em geral já normalizou
essa atividade, tornando-a parte de seu dia a dia. Comprovamos isso
através da escuta e comparação das gravações das duas fases do
PORCUFORT - os indivíduos que fizeram parte da fase II do corpus já se
mostraram mais desinibidos em situação de entrevista sociolinguística.
Acerca dos resultados da nossa pesquisa, ressaltam-se alguns
aspectos. Inicialmente, observamos um aumento discreto da frequência de uso de artigo definido frente a prenomes simples de 62,5% para
68,6%. Em seguida, é importante pontuar que a escolha de variáveis
operadas pelo GoldVarb X constituiu uma surpresa para nós. Esperávamos uma seleção mais abrangente, em que fatores como tipo de
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preposição fossem bastante significativos. No entanto, essa amostra
se apresentou de forma distinta do que o mostrado em Souza, Alves e
Araújo (2020) para a variedade de fala popular fortalezense.
Sobre as variáveis, apenas citação foi selecionada pelo programa computacional na fase I, enquanto na fase II foram selecionadas faixa etária, proximidade e citação. Como é possível observar,
a única variável em comum nas duas fases foi citação. Contudo,
como já mencionado na seção 4, notamos uma estreita relação entre o fator com citação e a função sintática de vocativo, fazendo-se
necessárias pesquisas mais aprofundadas, que levem em consideração a variável função sintática.
Como trabalhamos com dados de duas gerações distintas, foi possível realizar uma análise em tempo real de curta duração. Por meio dessa, pudemos concluir que a presença/ausência de artigo definido frente a
prenomes simples se encontra em variação estável, não dando indícios de
mudança em curso. Findamos com a certeza de que encontramos, nesse
fenômeno, um campo fértil para os estudos da Sociolinguística Variacionista, havendo ainda muitas lacunas a serem preenchidas.
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INTRODUÇÃO
O caráter social da língua e sua heterogeneidade, reafirmados
nas últimas décadas, a partir de inúmeros trabalhos desenvolvidos
na área da Sociolinguística Variacionista, têm nos levados a acreditar
que os fenômenos variáveis se manifestam distintamente em diferentes comunidades de fala19, revelando a estrutura e a evolução das
línguas em seu real contexto de fala. Entendemos que essa estrutura
e evolução estão condicionadas a fatores linguísticos e sociais, não
podendo desvincular-se aqueles desses, pois, caso contrário, estaríamos assumindo a existência de uma língua desvinculada da realidade dos indivíduos que dela fazem uso; negando, assim, o fato de
que a língua é construída ininterruptamente pela coletividade.
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A partir do entendimento desse caráter social dado às línguas
e sua heterogeneidade sistemática, distanciamo-nos da normatização
social da língua para analisarmos a concorrência entre formas variantes20, realizadas na fala dos cearenses. Entre esses, selecionamos a
variação entre os verbos botar e colocar no falar culto do fortalezense
como objeto de nossa investigação. De acordo com Lavor (2018), “o
verbo botar age como um coringa, ou seja, o falante faz uso de sua
força semântica para usá-lo em diferentes situações e contextos” (LAVOR, 2018, p.93), e isso resultou em uma soma de mais de 110 sentidos para esse verbo na fala popular cearense.
Vejamos como se processa a coocorrência entre botar e colocar
a partir dos excertos 1 e 2, retirados de nossa amostra.

19 Entendida como o conjunto de indivíduos que, além de interagirem verbalmente, também
compartilham um conjunto de normas relativas aos usos (LABOV, 2008).
20 O termo variante é usado para referir as diferentes maneiras de dizer a mesma coisa do
ponto de vista da língua (LABOV, 2008).
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(01) ... ((risos)) eu tinha essa mentalidade mas aí quando eu fui
com ele nós temos cinco anos de relacionamento ele foi/ eu fui
aprendendo a gostar... porque aí a gente conVERsa bota21 umas
coisas que a gente não GOSta aí foi criANdo uma coisa mais
le/ mais legal de... de:: ir ao cinema... (DID 04, PORCOFORT II).
(02) ... hoje ele ainda bebe né ainda fica um pouco alterado mas
quando ele coMEça a alterar a voz aí a gente já... che/ não/não
com agressão mas a gente já chega pra conversar coloca22 ele
no lugar dele:: e aí a gente sim vai vivendo a nossa vida o S. né...
(DID 04, PORCOFORT II).
Entendendo que essa concorrência está condicionada a fatores
internos e externos à língua, amparamo-nos, teórico e metodologicamente, nos pressupostos da Sociolinguística Variacionista (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006; LABOV, 2008), para estudar o comportamento dessas variantes concorrentes na fala culta do fortalezense,
defendendo quais fatores sociais e linguísticos inibem23 ou favorecem
o uso do botar. Para tal, escolhemos o banco de dados PORCUFORT
(Português Oral Culto de Fortaleza) fase I e fase II24 para montarmos a
amostra com a qual trabalhamos.
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Algumas questões embasam a realização desta pesquisa, a
saber: (1) Como os verbos botar e colocar se comportam numa
amostra de variedade culta fortalezense, na modalidade falada?;
(2) Quais fatores (linguísticos e/ou extralinguísticos) condicionam
o uso de botar e colocar?; (3) A alternância entre os verbos botar
e colocar, na amostra deste estudo, compreende um processo de
21 Botar com sentido de: trazer à consideração, em um debate ou conversação, expor um
ponto de vista, exemplificar, comentar sobre, advertir.
22 Colocar com sentido de: trazer à consideração, em um debate ou conversação, expor um
ponto de vista, exemplificar, comentar sobre, advertir.
23 A apresentação dos grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos testados nesta pesquisa é feita na seção dedicada à Metodologia da pesquisa.
24 Apresentamos os bancos de dados na seção dedicada à Metodologia da Pesquisa.
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variação linguística estável ou é possível observar estarmos perante
uma mudança em curso?
O fenômeno variacionista em tela tem chamado a atenção de alguns pesquisadores no português do Brasil, doravante PB, e/ou no português europeu (PE), como: Aguilera e Yeda (2008); Batoréo e Casadinho
(2009); Araújo (2011); Barreto, Oliveira e Lacerda (2012); Chaves (2014);
Carmo e Araújo (2015); Lavor (2018); Lavor, Araújo e Viana (2018); Lavor
e Araújo (2019); Lavor, Vieira e Araújo (2019); Lavor, Viana e Araújo (2019);
Lavor, Araújo e Viana (2020) e Araújo, Lavor e Pereira (2020).
Esses trabalhos, todos realizados a partir de dados retirados
do falar sincrônico em um determinado tempo e lugar, são estudos
sociolinguísticos em tempo aparente, fato que nos motivou para mais
uma pesquisa sobre a variação dos verbos botar e colocar no falar
culto do fortalezense, desta vez em tempo real, tornando-se a única
no PB. Os trabalhos anteriormente elencados serviram como norteadores desta pesquisa, contribuindo com a definição das hipóteses25
e com a construção das análises.
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Esta pesquisa, na qual buscamos respostas sobre quais fatores, linguísticos e sociais, interferem na regra variável, justifica-se,
principalmente, pelo seu caráter pioneiro no que concerne à pesquisa em tempo real sobre o falar culto do Fortaleza, com recurso a
duas amostras de épocas distintas, e pelo fato de testarmos novas
possibilidades, a partir do controle de variáveis linguísticas não controladas em outras pesquisas.
Para melhor apresentação, organizamos este texto em várias
secções: à introdução, que apresenta os objetivos da pesquisa e sua
justificativa, segue-se uma revisão da literatura, onde apresentamos
apenas os trabalhos selecionados como norteadores na construção
das variáveis controladas e das hipóteses levantadas e uma breve fun25 As hipóteses desta pesquisa estão na seção da metodologia da pesquisa.
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damentação teórica da Sociolinguística Variacionista. A seguir, descrevemos a metodologia usada na coleta dos dados, corpus e seleção
da amostra, e a ferramenta estatística utilizada. Por fim, antecedendo
as considerações finais, são apresentados os resultados estatísticos,
comparando-os aos resultados alcançados pelas pesquisas norteadoras e discutidos esses resultados à luz da teoria Variacionista.

REVISÃO DA LITERATURA
A respeito da variação entre botar e colocar, a literatura tem nos
revelado que os informantes, em sua maioria, são aliados do verbo
botar e que se trata de uma variação estável. Aqui, decidimos por
apresentar apenas trabalhos de natureza variacionista que abordam o
emprego desses verbos na fala do fortalezense, construídos com dados selecionados dos corpora NORPOFOR (Norma Oral do Português
Popular de Fortaleza) e PORCUFORT fases I e II.
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O trabalho de Carmo e Araújo (2015) analisa a variação dos
verbos botar e colocar em dados extraídos do corpus PORCUFORT
Fase I, controlando os grupos de fatores sociais, sexo, faixa etária,
tipo de registro, e os grupos de fatores linguísticos, papel do falante,
sentido do verbo, indeterminação do sujeito do verbo, locução verbal, tipo de sequência e tempo verbal. A amostra desta pesquisa é
composta de 35 informantes do tipo de registro DID (Diálogo entre
Informante e Documentador) e D2 (Diálogo entre Dois Informantes),
selecionados do PORCUFORT fase I, anos 1990. Inicialmente, foram
coletadas 302 ocorrências ao todo, 172 (57%) para o verbo botar e
130 (43%) para colocar. Após a exclusão de nocautes26, o programa
26 Os nocautes representam um problema para as análises estatísticas fornecidas pelo GoldVarb X, pois implicam dizer que, em um dado contexto, o uso de uma determinada variante
foi categórico, ou seja, não houve variação (GUY; ZILLES, 2007).
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selecionou 296 ocorrências, 167 para botar (56,40%) e 129 para colocar (43,60%), tendo o verbo botar como valor de aplicação27, apresentando as variáveis tempo verbal, sentido do verbo e sexo, nessa
ordem, como relevantes para o verbo botar.
Os resultados definiram a seguinte ordem de favorecimento
para a aplicação da regra no grupo de fatores tempos verbais: o presente do subjuntivo (PR 0,706)28, o pretérito imperfeito do indicativo (PR
0,644), o pretérito perfeito do indicativo (PR 0,592), presente do indicativo (PR 0,549) e o gerúndio (PR 0,512). No grupo de fatores sentido do
verbo, o segundo selecionado pelo programa, o traço + concreto (PR
0,567) surge como o único aliado do verbo botar; já o grupo de fatores
sexo, último a ser selecionado, revelou que os homens (PR 0,558) são
aliados da regra, embora de forma pouco expressiva, ao contrário do
que ocorre com as mulheres (PR 0,435) que o inibem.
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No trabalho de Lavor e Araújo (2019), um recorte da dissertação
de mestrado de Lavor (2018), o verbo botar é usado como valor de aplicação, e a análise da variação entre botar e colocar, em tempo aparente, é feita com dados do NORPOFOR - 72 informantes com dados do
tipo de registro DID - o que rendeu células com 4 informantes, estratificadas em sexo, faixa etária e escolaridade, definidas como as variáveis
sociais. Além dessas, foram analisadas as variáveis linguísticas traço
semântico e animacidade do objeto, (in)determinação do sujeito, papel
do falante, sentido traduzido pelo verbo na sentença e tópico discursivo.

27 Em uma análise feita pelo programa Varbrul, “o pesquisador deve escolher qual das variantes será tratada como aplicação da regra e, ao realizar a rodada dos dados, deve informar
ao programa o respectivo código dessa variante” (GUY; ZILLES, 2007, p. 229).
28 Abreviatura para Peso Relativo das variáveis, em que PR < 0,5; PR = 0,5 e PR > 0,5 indicam, respectivamente, desfavorecimento, neutralidade e favorecimento de um fator postulado em uma determinada variável sobre a variante escolhida como aplicação da regra
(GUY; ZILLES, 2007).
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Em uma primeira rodada, o GoldVarb X29 apresentou 846 ocorrências, 664 (78,5%) dados para o verbo botar e 182 (21,5%) para colocar, destacando como relevantes os grupos de fatores: tópico discursivo, faixa etária, escolaridade e (in)determinação do sujeito, nessa
ordem de importância para a aplicação do verbo botar. A primeira variável selecionada, tópico discursivo, possui dez fatores, elencados a
partir da audição, na íntegra, das entrevistas (trabalho, religião, relacionamento, lazer, vestuário/calçado, cotidiano, vida escolar, recordações,
política local/nacional, problemas sociais/urbanos, outros), representativos dos temas abordados no tipo de registro DID.
Dos dez fatores controlados, o programa selecionou cinco:
lazer com 89,2% de frequência e peso relativo de 0,761, cotidiano
com 90,5% e PR 0,693, política local/nacional com 84,6% e PR 0,650,
problemas sociais/urbanos com 75,0% e PR 0,609, recordações com
90,3% e PR 0,609, como favorecedores do verbo botar, já os fatores
relacionamento com 81,2% e PR 0,505 e vida escolar com 67,5% e PR
0,503 foram considerados neutros. Quanto aos demais, religião com
78,8% de frequência e PR 0,368 e trabalho com 52,0% e PR 0,187
inibiram botar. O fator vestuário/calçado apresentou nocaute e, por
isso, foi excluído da rodada.
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A variável faixa etária demonstrou que, na fala popular, os fortalezenses com mais de cinquenta anos, faixa etária III, apresentam
uma frequência de uso do verbo botar de 86,0% e PR 0,612, já os informantes entre 26 e 49 anos, faixa etária II, com frequência de 75,7%
e PR 0,525, beneficiam, de forma discreta, a aplicação da regra variável. No entanto, os jovens entre quinze e vinte e cinco anos, faixa

29 GoldVarb é uma versão para ambiente Windows do pacote de programas VarbRul - do
inglês Variable Rules Analysis, “é um conjunto de programas computacionais de análise
multivariada, especificamente estruturado para acomodar dados de variação sociolinguística” (GUY e ZILLES, 2007, p. 105). Mais informações sobre o programa estatístico GoldVarb
X encontram-se disponíveis em: http://individual.utoronto.ca/tagliamonte/goldvarb.html.
Acesso em: 12 abr. 2021.
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etária I, se apresentaram como inibidores do verbo botar, com uma
frequência de 79,2% e PR 0,299.
A terceira variável selecionada, escolaridade, mostra que os informantes com escolarização entre 5 e 8 anos são favorecedores do
verbo botar, com uma frequência de 86,3 % e PR 0,590, seguida, de
forma discreta, pela menor escolaridade, 0 a 4 anos de escolarização,
84,4% e PR 0,514. Já os fortalezenses mais escolarizados, 9 a 11 anos
de escolarização, 6,5% de frequência e PR 0,358, inibem o uso do
verbo botar em detrimento de colocar no falar popular de Fortaleza–CE.
A variável (in)determinação do sujeito, última variável selecionada, apresentou um único fator como aliado da regra, o fator sujeito
determinado pelo contexto, com uma frequência de 80,6% e PR 0,523.
A pesquisa de Lavor, Araújo e Viana (2020) analisa os verbos
botar e colocar com sentido de expelir, vomitar, lançar fora, expulsar e
parir no falar popular de Fortaleza–CE; trata-se de um recorte da dissertação de Lavor (2018), composta de 72 informantes, extraídos do
tipo de registro DID do banco de dados NORPOFOR e estratificados
em sexo, faixa etária e escolaridade, definidos como variáveis sociais,
e como variáveis linguísticas os pesquisadores controlaram o traço semântico e animacidade do objeto, (in) determinação do sujeito, papel
do falante e tópico discursivo.
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O programa selecionou um total de 846 ocorrências, sendo que,
deste universo, 85,7% correspondem ao verbo botar e 14,3% equivalem ao verbo colocar. Já para o seu recorte, apenas com os sentidos
aqui apresentados, foram selecionadas 42 ocorrências, 36 delas para
o verbo botar, 85,7%, apresentando uma frequência muito superior à
frequência do verbo colocar, 14,3 %, ou seja, 6 ocorrências. O GoldVarb X selecionou também as variáveis tópico discursivo (fator recordações) e faixa etária (fator faixa II), como aliadas do verbo usado como
valor de aplicação, botar.
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Em sua melhor análise, o programa apresentou as variáveis tópico discursivo (fator recordações) e faixa etária (fator faixa II), nessa
ordem, como as únicas relevantes para o verbo botar. O fator selecionado recordações com PR 0,826 e frequência 90%, se comportou
como o maior aliado da regra variável. Já o fator faixa etária II, com PR
0,899 e frequência 86,7%, despontou como o segundo aliado do verbo
botar. Já a faixa etária I obteve PR 0,037 e frequência de 77,8% (7 de 9
ocorrências), comportando-se como inibidora da regra variável.
O último trabalho norteador desta pesquisa é o de Araújo, Lavor e Pereira (2020), estudo que aborda o uso dos verbos botar e
colocar com sentido de introduzir um objeto/pessoa, pôr dentro, enfiar, meter, inserir, tomar e engolir, no falar popular do fortalezense,
também um recorte da dissertação de mestrado de Lavor (2018), que
analisou a atuação de fatores linguísticos e/ou extralinguísticos sobre
a realização dos verbos botar e colocar a partir da seleção de 72 inquéritos do tipo Diálogo entre Informante e Documentador (DID) provenientes do Projeto Norma Oral do Português Popular de Fortaleza
(NORPOFOR). Esta pesquisa controlou os grupos de fatores sociais
sexo, faixa etária e escolaridade e os grupos de fatores extralinguísticos traço semântico e animacidade do objeto, (in) determinação do
sujeito, papel do falante e tópico discursivo.
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Para o sentido, aqui defendido, o GoldVarb X selecionou, após
a retirada dos nocautes, 131 ocorrências dos verbos em análise, 110
para botar (84%) e 21 (16%) para colocar. Além disso, para o sentido
do verbo sob análise, a variável tópico discursivo foi a única selecionada como estatisticamente relevante para o uso do verbo botar, sendo
o fator cotidiano com PR 0,736 e frequência de uso de 94,7% o único
aliado do verbo botar. Enquanto isso, os fatores recordações com PR
0,437 e frequência 83,3%, religião com PR 0,237 e frequência 66,37%,
e trabalho com PR 0,172 e frequência 57,10%, se comportaram como
inibidores da regra variável.
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Para esta pesquisa, os autores decidiram apresentar as frequências das variáveis sexo (83,8% dos homens e 84,3% das mulheres
usam botar), faixa etária (82,5% da faixa etária I, 83,7% da faixa etária II
e 85,4% da faixa etária III, usam o verbo botar) e escolaridade (83,3% de
0 a 4 anos de escolarização, 85,4% de 5 a 8 anos de escolarização e
82,8% de 9 a 11 anos e escolarização, usam o botar), por considerarem
que essas variáveis são historicamente reconhecidas como de grande
importância para os estudos variacionistas.
As pesquisas aqui apresentadas nos levam a concluir que, entre
os fatores sociais controlados, a variável faixa etária III, mais de 50 anos,
foi destacada como a maior aliada da regra variável, sendo selecionada
por três das quatro pesquisas que a controlaram, ou seja, apenas na
pesquisa de Carmo e Araújo (2015), ela não favorece o verbo botar.
Quanto à variável sexo, esta, por sua vez, só foi selecionada pela
pesquisa de Carmo e Araújo (2015), que defendeu que os homens são
os únicos aliados da regra variável. As demais pesquisas, mesmo não
apresentando a variável sexo como favorecedora do verbo botar, demonstraram, a partir das frequências, que as mulheres preferem usar
o verbo colocar (variante padrão), enquanto os homens privilegiam o
verbo botar (variante inovadora).
Apresentamos, na seção seguinte, uma síntese abreviada do
arcabouço teórico da Sociolinguística Variacionista.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Reagindo a uma concepção de língua homogênea e, consequentemente, ao estruturalismo de Saussure e ao gerativismo de
Chomsky, na década de 1960, surge a Sociolinguística, defendida
principalmente por Labov (2008). No entanto, Labov não foi o único a
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defender a língua como resultado das interações sociais, pois, segundo Coelho et al. (2015), outros linguistas já defendiam o caráter social
da língua desde o início do século XX, como Meillet (1866-1936), Marr
(1865-1934) e Bakhtin (1895-1975), que se posicionavam contrários
às ideias de Saussure (1916), ao conceber a língua apenas em seu
caráter social (COELHO et al., 2015).
Em 1963, quando Labov (2008), em seu trabalho de dissertação
de mestrado analisou a variação fonético-fonológica de /ay/ e /aw/,
tomando por base faixas etárias e grupos étnicos e ocupacionais na
ilha Martha’s Vineyard, a Sociolinguística começou a despontar como
ciência, tornando-se uma das áreas mais férteis no tocante a observações sistemáticas das relações entre língua e sociedade.
Foi através dos estudos sociolinguísticos que fatores como status social, sexo, grau de instrução, profissão, estilo pessoal, contexto,
região e crenças passaram a ser considerados nas pesquisas linguísticas. Através de seus estudos empíricos, diacrônicos e sincrônicos,
a Sociolinguística pôde promover, e vem promovendo, consideráveis
mudanças em relação à maneira como concebemos a língua.
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Se antes a linguística fechava os olhos às inúmeras regras variáveis, acreditando que as variantes linguísticas não têm “valor’ ou não
cumprem funções no processo comunicativo, o que poderia refletir uma
espécie de caos (CAMACHO, 2012), hoje, a Sociolinguística adota a heterogeneidade linguística como alvo de suas pesquisas; abrindo, assim,
novas possibilidades para a contemplação do fenômeno linguístico.
Além do tratamento estatístico, a Teoria da Variação e Mudança
Linguística nos permite observar os fenômenos de variação e mudança linguísticas, a partir dos estudos em tempo aparente e tempo real.
A abordagem em tempo aparente é realizada a partir da observação
do comportamento linguístico em diferentes gerações, coletados em
um mesmo intervalo de tempo. Já uma pesquisa em tempo real re-
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trata o comportamento linguístico de uma comunidade em diferentes
momentos no tempo, separados por, no mínimo, uma geração, de
acordo com Paiva e Duarte, 2003.
Uma análise em tempo real pode ser realizada através de um
estudo de painel, que consiste em compararmos amostras distintas do
vernáculo, coletados com os mesmos informantes em épocas distintas; enquanto nos estudos de tendências trabalhamos com amostras
representativas da mesma comunidade realizada em diferentes épocas, mas com informantes diferentes da primeira amostra.
A seguir, tratamos do percurso metodológico que nos permitiu a
realização deste trabalho.

METODOLOGIA
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Nesta pesquisa, investigamos, em tempo real, as pressões de
natureza linguística e social que atuam sobre o uso da variante botar,
tomada como valor de aplicação, em detrimento da variante colocar,
a partir de amostras de fala do Projeto PORCUFORT (fase I- 1993 a
1995 e fase II- 2018 a 2020). Para tal empreendimento, controlamos
os grupos de fatores linguísticos, traço semântico e animacidade do
objeto ( 1- [+ animado] e [+ humano], 2- [+ animado] e [- humano],
3- [- animado] e [+ concreto] e 4- [- animado] e [- concreto]), determinação do sujeito ( 1- Sujeito determinado pelo contexto e 2- Sujeito
genérico), papel do falante (1- agente da ação verbal, 2- paciente da
ação verbal, 3- experienciador da ação verbal e 4- beneficiário da ação
verbal), sentido traduzido pelo verbo30 (1- Introduzir objeto/pessoa, pôr
dentro, enfiar, meter, inserir, tomar, engolir, beber; 2- Pôr sobre si, pôr
30 Virtude da grande quantidade de sentidos encontrados para os verbos em análise, foi feito
um amalgamento, levando em consideração o grupo semântico.
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sobre o outro, em cima de, jogar sobre, lançar sobre, se colocar em;
3- Introduzir objeto/pessoa, pôr dentro, enfiar, meter, inserir, tomar, engolir, beber; 4- Pôr sobre si, pôr sobre o outro, em cima de, jogar sobre,
lançar sobre, se colocar em; 5- Transportar, movimentar, guiar, recolher,
chegar, montar; 6- Dispor, deitar, arrumar, juntar, montar, organizar; 7Tocar de leve, encostar, esfregar, empurrar, olhar de soslaio; 8- Iniciar,
incentivar a algo, incitar, induzir, opinar; 9- Montar empresa, estabelecer, empreender, fundar; 10- Fixar, pendurar, pregar, desenhar, amarrar, instalar, costurar, plantar, ligar; 11-Acomodar, matricular, prender,
denunciar; 12- Trazer à consideração, exemplificar, comentar sobre,
elogiar, advertir, terminar; 13- Contratar, empregar, eleger, aposentar;
14- Atribuir algo a alguém, imputar, atribuir valor, trair; 15- Expelir, vomitar, lançar fora, expulsar, parir, demitir do emprego; 16-Prever, adivinhar,
pressentir; 17- Vestir, calçar, usar joias, adereços; 18- Reproduzir, repetir, ouvir música, tocar, exibir; 19- Apresentar, realizar, mostrar, se inscrever, situar; 20- Pôr na mente/ subconsciente, pensar, refletir, inferir;
21- Situar em hierarquia (esportiva, social moral, tempo), escalar, listar,
seguir; 22 - Registrar, nomear, batizar; 23- Salpicar, pôr de leve, temperar, espalhar; 24 -Escrever, copiar, desenhar, resolver um problema
matemático, responder atividade escolar e outras), tópico ou assunto no momento da ocorrência do fenômeno31 (1- Trabalho, profissão;
2- Religião; 3- Lazer, viagens, passeios; 4- Relacionamento (amoroso,
familiar, amizade, lembranças e memórias);5- Problemas de saúde,
doença ( não entra questões de saúde pública, Ministério da Saúde);
6- Vida escolar, faculdade, estudos em geral; 7- Política ( local, nacional, geral); 8- Empresa, ferramentas digitais, instrumentos, prestadora
de serviços... (relacionado a falar sobre); 9- outros), natureza do tópico
discursivo (1- esfera social, 2- esfera pessoal) e relação do locutor com
o tópico (1- de envolvimento, 2- de distanciamento) e extralinguísticos,
sexo, faixa etária e amostra do banco de dados (1- PORCUFORT I, 2PORCUFORT II) a serem estudados, a partir da literatura vigente, de
31 Foi preciso fazer um amalgamento em virtude a quantidade de assuntos encontrados.
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onde adotamos quatro pesquisas como norteadoras deste estudo. O
segundo capítulo deste livro discorre de forma mais ampla sobre o
perfil dos informantes do Projeto PORCUFORT.
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A partir desses trabalhos norteadores, conjecturamos algumas
hipóteses iniciais, que foram confirmadas ou refutadas em nossas
análises: a) os informantes do sexo masculino, por serem menos conservadores que as mulheres, favorecem o uso de botar, enquanto as
informantes do sexo feminino, que tendem a ser mais conservadores
que os homens, favorecem o uso do verbo colocar – variante de maior
prestígio social; b) os falantes mais velhos (a partir dos 50 anos) tendem
a favorecer o verbo botar, já os adultos (36 a 55 anos) e os jovens (22 a
35 anos) beneficiam a variante de maior prestígio, o colocar; c) o sujeito
determinado pelo contexto favorece botar, ao contrário do sujeito genérico que se comporta como inibidor do verbo botar; d) sentença em que
o sintagma nominal é +animado e +humano beneficia botar, juntamente com – animado e + concreto, ao passo que os fatores + animado
e – humano juntamente com – animado e – concreto inibem o uso de
botar e) quando o falante exerce o papel de beneficiário ou de agente da
ação, o verbo botar é beneficiado, ao passo que quando o informante
é Experienciador ou paciente da ação, o verbo botar é inibido; f) dentre
os assuntos ou tópicos discursivos, os fatores trabalho, escola, religião e
empresa prestadora de serviço se comportam como inibidoras da regra
variável, se contrapondo aos fatores lazer, relacionamentos, problema
de saúde e política que beneficiam o uso do verbo botar; g) dentre os
sentidos materializados pelo verbo, o sentido que mais favorece o uso da
variante botar é expelir, vomitar, lançar fora, expulsar, parir; h) quando o
falante faz menção a situações que envolvem sua esfera pessoal o verbo
botar é favorecido, mas quando faz referências a questões da esfera
social esse verbo é inibido; i) quando o locutor tem envolvimento com a
ação do verbo botar, esse é beneficiado, mas se o falante mantem um
distanciamento da ação, o verbo botar é inibido; j) a alternância do verbo
botar e colocar representa um caso de variação estável.
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Para a observação empírica destes dados, selecionamos 24
informantes estratificados em sexo e faixa etária para formar células
homogêneas compostas de 2 informantes cada. As amostras foram
extraídas do tipo de registro DID, escolhido por se tratar do tipo de
registro que mais se aproxima do vernáculo, ou seja, “a língua primeira
adquirida pelo falante, controlada perfeitamente, e usada entre amigos
íntimos e membros da família” (LABOV, 2008, p. 86).
A realização deste trabalho incluiu: (i) audição, na íntegra, de
todos os inquéritos do PORCUFORT; (ii) delimitação da amostra a
ser analisada; (iii) coleta de dados e a identificação dos contextos
variáveis; (iv) codificação dos dados, segundo os grupos de fatores
definidos; (v) transcrição das ocorrências de botar e colocar em um
bloco de notas e submissão das mesmas ao programa GoldVarb
X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005); (vi) apresentação dos
resultados obtidos em gráficos e tabelas; (vii) interpretação dos resultados da quantificação, à luz das hipóteses e da base teórica, e (vii)
as conclusões alcançadas. A seguir, apresentamos as análises dos
resultados estatísticos oferecidos pelo GoldVarb X.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
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Resultados para botar e colocar no PORCUFORT fase I
Adotando o verbo botar como valor de aplicação, fizemos uma
primeira rodada binária com as duas variantes, usando uma amostra
formado pelos dados extraídos do PORCUFORT fase I, ou seja, a fala
culta do fortalezense entre 1993 e 1995 do século passado. Nessa
primeira rodada, o GoldVarb X selecionou 180 ocorrências, 94 (52,2%)
para botar e 86 (47,8%) para colocar. O programa revelou, também,
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haver 8 nocautes: 5 no grupo de fatores sentido traduzido pelo verbo
(no fator reproduzir, repetir, ouvir música, tocar instrumentos, com 100%
das ocorrências, 8, para o verbo botar; outro nocaute no fator expelir,
vomitar, lançar fora, expulsar, parir, ser demitido, com todas as ocorrências, 5, para o verbo botar; 100% das ocorrências, 8, para o verbo botar
no fator contratar, empregar, eleger, aposentar, admitir) e 3 nocautes no
grupo de fatores assunto no momento da ocorrência (no fator relacionamentos amorosos, familiares, de amizade, e lembranças e memórias,
com 100% das ocorrências, 3, para botar; mais um nocaute no fator
vida escolar, com 100% das ocorrências, 2, para colocar e outro no
fator religião, com todas as ocorrências, 3, para o verbo botar.
Desprezamos os nocautes, mas preservamos todas as ocorrências para realizarmos uma segunda rodada, fato que permitiu ao programa selecionar as mesmas 180 ocorrências (52,2% para botar e 47,8%
para colocar). Além disso, em sua melhor análise, input32 0,534 e significance33 0,038, o programa definiu os grupos de fatores faixa etária, assunto no momento da ocorrência, sexo e traço semântico e animacidade
do objeto, nessa ordem de importância, como aliados da regra variável.
Vejamos a representação estatística dos resultados, a partir dos
gráficos e tabelas que se seguem, e as análises descritivas e quantitativas sob o olhar variacionista.
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32 Grosso modo, o input consiste no “nível geral de uso de um determinado valor da variável
dependente” (GUY; ZILLES, 2007, p. 238).
33 O nível de significance pode ser considerado a margem de erro de uma pesquisa. A margem utilizada pelo Varbrul (a partir do qual o GoldVarb X é elaborado) é de 5% (threshold,
05), o que representa o grau de confiabilidade dos resultados: “se o nível de significância
for acima deste valor, previamente arbitrado, os resultados não são considerados estatisticamente significativos” (SCHERRE, 1993, p. 27).
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Gráfico 1 – Frequências das variantes botar e
colocar na fase I do PORCUFORT.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O gráfico 1 demonstra que os resultados estatísticos corroboram a tese inicial de que o verbo botar seria o mais frequente na fala
culta do fortalezense, no entanto, esses resultados demonstram equilíbrio entre o uso das duas variantes na comunidade pesquisada, o que
já esperávamos, considerando o trabalho de Carmo e Araújo (2015).
Como podemos notar, o gráfico 1 revela existir uma diferença de apenas 4,4% a favor do verbo botar. Fazendo um comparativo com as
pesquisas que servem de base para esse estudo, como visualizadas
no gráfico 1, podemos chegar a diferentes considerações.
Gráfico 2 – Frequência de uso das variantes botar e colocar em
estudos da nossa revisão da literatura e desta pesquisa.
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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Os resultados apresentados no gráfico 2 nos levam a acreditar
que o verbo botar possui uma frequência muito superior entre as pessoas com menos anos de escolarização, como ocorre com os informantes do banco de dados NORPOFOR, onde todos os informantes
possuem, no máximo, o ensino básico completo e foram usados nas
pesquisas de Lavor e Araújo (2019), Lavor, Araújo e Viana (2020) e
Araújo, Lavor e Pereira (2020). Já, quando os informantes possuem nível superior, as frequências de uso entre os verbos são mais parecidas,
como podemos observar, ao compararmos este trabalho com o de
Carmo e Araújo (2015), que mesmo usando informantes de dois tipos
de registros, DID e D2, diferentemente desta pesquisa que trabalhou
apenas com informantes do tipo de registro DID, os resultados não
apresentam uma diferença significativa. Esses resultados nos permitem afirmar que, independentemente do banco de dados, em Fortaleza, o verbo botar é mais frequente do que o verbo colocar.
A seguir, apresentamos os resultados apresentados para cada
grupo de fatores selecionado.
Tabela 1 – Atuação do grupo de fatores faixa etária
sobre o verbo botar na amostra analisada.
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Fator

Aplica/Total

%

PR

III (a partir de 56 anos)

43/55

78,20%

0.858

II (36 a 55 anos)

29/56

51,85%

0.759

I (22 a 35 anos)

22/69

31,90%

0.086

Input 0,534

significance 0,038
Fonte: Elaborada pelos autores.

O grupo de fatores faixa etária, selecionado como o maior favorecedor do verbo botar, possui relevante importância para os estudos
sociolinguísticos, pois, a partir dele, podemos detectar a relação de estabilidade do fenômeno, variação estável, ou a existência de mudança
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linguística em curso. No caso dos resultados estatísticos apresentados
na tabela 1, podemos observar que os fortalezenses acima de 56 anos
(PR 0,858) e os adultos entre os 36 e 55 anos (0,759) favorecem o uso
de botar, enquanto os mais jovens (0,086) inibem o uso dessa variante. Fica visível a existência de um decréscimo relacionado à idade, ou
seja, quanto maior a idade, maior o uso do verbo botar, variante inovadora, em detrimento de colocar, variante de maior prestígio.
De acordo com Naro (1994), quando os resultados estatísticos
demonstram que a variante inovadora está distribuída igualmente entre todas as faixas etárias ou os grupos extremos, mais jovens e mais
velhos, comportam-se igualmente, diferenciando-se do grupo de meia
idade, pode significar um caso de variação estável. Por outro lado, se
a variante inovadora ocorre em maior frequência entre os jovens e vai
decrescendo à medida que a idade do falante aumenta, pode significar
um caso de mudança em curso. No entanto, se ocorre uma frequência
maior entre os de maior idade e vai diminuindo gradativamente entre
as demais faixas etárias, da maior para a menor, como está ocorrendo
entre os fortalezenses cultos (III, 78,20%; II 51,85%; I, 31,90%), pode
ser que esteja ocorrendo um processo de mudança com a variante inovadora, mas não que essa variante inovadora caminhe para substituir a
variante conservadora, mas sim, que ela pode estar em um processo
contínuo de desuso ou saindo de circuito.
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Quanto à hipótese inicial de que os falantes mais velhos (a partir
dos 50 anos) tendem a favorecer o verbo botar e os adultos (36 a 55
anos) e os jovens (22 a 35 anos), beneficiam a variante de maior prestígio, o colocar, foi parcialmente corroborada, quanto aos mais velhos e
os mais jovens, mas foi refutada quanto aos jovens de 22 a 35 anos. Os
resultados aqui apresentados nos permitem considerar, em consonância
com Naro (1994), que a variação entre botar e colocar na linguagem culta
do fortalezense venha a se tratar de um processo no qual o verbo botar
tenda a cair em desuso com o passar do tempo. É preciso registrar que
o resultado aqui apresentado nunca foi registrado em outra pesquisa.
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Entre os quatro trabalhos que norteiam esta pesquisa, apenas
Lavor e Araújo (2019) e Lavor, Araújo e Viana (2020), com informantes
do NORPOFOR, coletados de 2003 a 2006, apresentaram a variável
faixa etária como favorecedora do verbo botar. Na primeira, observa-se um decréscimo do uso do verbo botar, conforme diminui a idade
do informante (faixa etária III, 0,612; II, 0,525; I 0,299). Já a segunda
apresenta resultados bem diferentes dos desta pesquisa (faixa etária
II, 0,899; III, 0,452; I, 0,037).
Tabela 2 – Atuação do grupo de fatores assunto no momento de a
ocorrência do fenômeno sobre verbo botar na amostra analisada.
Fator

Aplica/Total

%

PR

Empresa/prestadora de serviços

19/26

73,10%

0.890

Lazer

15/42

35,7%

0.886

Problemas de saúde

4/8

50,0%

0.487

Input 0,534

significance 0,038
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Essa variável foi formulada a partir do entendimento sobre a categoria analítica tópico discursivo, tomando como base o fato desta ser
composta em hierarquias, super tópico e subtópicos (PINHEIRO, 2012).
Segundo esse autor, “em um único evento de fala, os interlocutores podem desenvolver vários temas, portanto vários tópicos. É possível abstrair-se desse evento uma dada organicidade expressa na distribuição
dos assuntos em quadros tópicos” (PINHEIRO, 2012, p. 798).
Nas entrevistas, no tipo de registro DID, percebemos que existe um tópico inicial, ou super tópico, onde o pesquisador inicia seu
diálogo com o informante e este vai se desenvolvendo e tomando rumos diferentes da conversa inicial. Assim, para formular esse grupo de
fatores, desconsideramos o super tópico e passamos a controlar os
subtópicos no momento da ocorrência do fenômeno, denominando-
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-o de assunto, para não haver comparação com o que se denomina
de super tópico. Esta variável está diretamente ligada ao assunto no
momento da fala do informante, quando este faz referência a acontecimentos vivenciados.
Para este grupo de fatores (trabalho ou profissão, religião, lazer,
relacionamento amoroso, familiar e de amizade, problemas de saúde,
vida escolar, política local e nacional, empresa, prestadora de serviço
ou ferramentas digitais, e outros assuntos), o programa selecionou os
fatores empresa ou prestadora de serviços e ferramentas, com 73,10%
de uso e PR 0,890, como o maior favorecedor do verbo botar, seguido
do fator lazer, com 35,7% de frequência de uso e PR 0,886. O fator
problemas de saúde com frequência de 50,0% e PR 0,487 possui uma
forte tendência a favorecer a regra de aplicação.
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Quanto à hipótese de que, dentre os assuntos ou tópicos discursivos, os fatores trabalho, escola, religião e empresa prestadora de
serviço se comportam como inibidores da regra variável, contrapondo-se aos fatores lazer, relacionamentos, problema de saúde e política
que beneficiam o uso do verbo botar, os resultados demonstram que
tal tese foi refutada, em grande parte, uma vez que apenas o fator lazer
(0,886) favorece o verbo botar e o fator empresa prestadora de serviço
(0,890), citado como inibidor, se comportou como o maior favorecedor
da regra variável. Assim, pode-se afirmar que a hipótese inicial só foi
confirmada quanto ao fator lazer, que se mantém como um frequente
favorecedor do verbo botar. Isso pode significar que o informante, ao
falar de momentos de descontração e relaxamento, deixe de prestar
atenção à fala, aproximando-a daquela usada com grupos familiares e
amigos, ou seja, o vernáculo, como observa Labov (2008).
No que diz respeito às pesquisas que norteiam este trabalho,
Carmo e Araújo (2015) não controlaram a variável em foco; Araújo e
Lavor (2019) apresentaram essa variável como a maior favorecedora
do verbo botar, destacando o fator lazer, com frequência de 89,2% e
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PR 0,761. Lavor, Araújo e Viana (2020) também apresentaram essa
variável como favorecedora do verbo botar, destacando o fator Recordações com frequência de 90,0% e PR 0,826.
Por último, a pesquisa de Araújo, Lavor e Pereira (2020) apresentou essa variável como única favorecedora do verbo botar em sua
pesquisa, apontando o fator Cotidiano como o maior aliado da regra,
com frequência de uso de 94,7% e PR 0,73. Podemos observar que há
divergências entre os fatores selecionados nas pesquisas apresentadas
aqui, e isso pode estar relacionado com o fato desses serem resultados
de rodadas com diferentes sentidos para o verbo botar, usando o mesmo banco de dados, pois essas pesquisas são recortes de uma dissertação de mestrado com várias rodadas realizadas a partir do sentido
traduzido pelo verbo. Além disso, o assunto no momento da ocorrência,
muitas vezes, é definido a partir do tópico geral, e esse é controlado pelo
pesquisador, que faz uma pergunta e essa vai tomando diferentes rumos
e, com isso, vão surgindo os sub tópicos, ou assuntos, como tratamos
nesta pesquisa. Talvez, uma pesquisa, usando os tipos de registros DID,
D2, e EF, possa nos dar resultados mais conclusivos.
Tabela 3 – Atuação do grupo de fatores sexo sobre
o verbo botar na amostra analisada.
Fator
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Aplica/Total

%

PR

Masculino

54/87

62,10%

0.765

Feminino

40/93

43,0%

0.249

Input 0,534

significance 0,038
Fonte: Elaborada pelos autores.

Controlamos essa variável social, acreditando que “os informantes do sexo masculino, por serem menos conservadores que as
mulheres, favorecem o uso de botar, enquanto as informantes do sexo
feminino, que tendem a ser mais conservadores que os homens, favo-
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recem o uso do verbo colocar – variante de maior prestígio social”. A
hipótese foi totalmente confirmada, a partir dos resultados estatísticos
que revelam os homens, com PR 0,765 e frequência de uso de 62,10%,
como aliados do verbo botar.
Diferentes pesquisas sociolinguísticas apresentam a variável
sexo como um possível fator condicionador da heterogeneidade da
língua, entendendo que homens e mulheres apresentam comportamentos diferentes na escolha de formas variantes. Muitas dessas pesquisas defendem que as mulheres apresentam uma maior tendência
ao uso das formas padrão e de prestígio, contrapondo-se aos homens
que optam pelas formas inovadoras (SCHERRE, 1988). Das pesquisas
que selecionamos como espelho para este trabalho, apenas a de Carmo e Araújo (2015) apresentou a variável sexo como aliada da regra
variável, apresentando os homens com frequência de uso de 60,9% e
PR 0,558 como favorecedores do verbo botar.
Tabela 4 – Atuação do grupo de fatores traço semântico e
animacidade do objeto sobre o verbo botar na amostra analisada.
Fator

Aplica/Total

%

PR

[+ animado] e [+ humano]

30/47

63,8%

0.689

[- animado] e [+ concreto]

46/80

57,5%

0.515

Input 0,534
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significance 0,038
Fonte: Elaborada pelos autores.

Os resultados alcançados para a variável traço semântico e animacidade do objeto corroboram totalmente nossa hipótese inicial de que
a “sentença em que o sintagma nominal é +animado e +humano beneficia botar, juntamente com – animado e + concreto, ao passo que os
fatores + animado e – humano juntamente com – animado e – concreto
inibem o uso de botar”, pois, conforme a tabela 4, quando a ação do
objeto recai sobre um ser + animado e + humano, o verbo beneficiado
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é o botar, com PR 0,689 e frequência de 63,8%, da mesma forma que
botar é beneficiado quando o objeto é – animado e + concreto (0,515).
Nenhum dos trabalhos com os quais contamos na elaboração
de nossas hipóteses teve essa variável selecionada em suas pesquisas.

Resultados para botar e colocar no PORCUFORT fase II
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Em uma primeira rodada com os dados do PORCUFORT fase II,
ou seja, fala culta do fortalezense entre 2018 e 2020, o programa computacional GoldVarb X selecionou 186 ocorrências, 111 (59,7%) para
botar e 75 (40,3%) para colocar. O programa detectou a ocorrência de
7 nocautes, assim distribuídos: 1 nocaute no grupo de fatores traço semântico e animacidade do objeto no fator + animado e – humano com
100% das ocorrências para botar; 4 nocautes no grupo de fatores sentido traduzido pelo verbo, nos fatores tocar de leve, encostar e esfregar,
com todas as ocorrências para o verbo botar, outro no fator prevenir,
prever, adivinhar e pressentir com 100% das ocorrências para colocar e
mais um nocaute no fator situar em hierarquia esportiva, social, moral,
tempo, escolar e listar, com uma única ocorrência para colocar. Os
outros 2 nocautes ocorreram no grupo de fatores assunto no momento da ocorrência do fenômeno, no fator vida escolar, com 100% das
ocorrências para o verbo botar, e outro no fator empresa/prestadora de
serviço, com 100% das ocorrências para o verbo colocar.
Optamos por desprezarmos os nocautes e mantermos todas
as ocorrências. Essa atitude permitiu que o programa selecionasse as
mesmas 186 ocorrências totais (111, 59,7%, para botar e 75, 40,3%,
para colocar) e apresentou os grupos de fatores natureza do tópico
discursivo, papel do falante, sexo e (in)determinação do sujeito, nessa
ordem de importância, em seu melhor nível de análise, input 0,626 e
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significance 0,048, como aliados da regra variável. Vejamos os resultados estatísticos no gráfico 3 e nas tabelas de 5 a 8.
Gráfico 3 – Frequência das variantes botar e
colocar na fase II do PORCUFORT.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os resultados estatísticos apresentados no gráfico 3 demonstram que, mais uma vez, o verbo botar com (59,70%) de frequência em detrimento de colocar com 40,30%, é o mais frequente na
fala culta do fortalezense na última década, com uma diferença de
19,40%, mesmo não sendo uma diferença muito expressiva, como as
observadas nas pesquisas usando o banco de dados NORPOFOR.
Esses números, mais uma vez, corroboram nossa hipótese inicial.
Ao compararmos esses resultados com os obtidos com dados do
PORCUFORT fase I, 52,20% para botar e 47,80% para colocar, percebemos que, com o passar do tempo, houve um aumento de 7,5%,
na frequência de uso do verbo botar.
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Comparando esses resultados com os dos trabalhos que norteiam nossa pesquisa, podemos perceber que são bastante similares
aos resultados (57% para botar e 47% para colocar) apresentados por
Carmo e Araújo (2015), pesquisa realizada, também, com a fala culta
do fortalezense, só que no século passado. Os trabalhos, expostos
no gráfico 2, realizados com amostras da fala popular do fortalezense
(NORPOFOR), apresentam resultados diferentes desta pesquisa, com
percentuais de frequência muito superior para o verbo botar. Esses
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resultados nos possibilitam reafirmar que o verbo botar é muito mais
frequente entre os fortalezenses com menos escolaridade.
Tabela 5 – Atuação do grupo de fatores natureza do tópico
discursivo sobre o verbo botar na amostra analisada.
Fator

Aplica/Total

%

PR

Esfera pessoal

98/135

72,6%

0.670

Esfera social

15/51

25,5%

0.133

Input 0,626

significance 0,048
Fonte: Elaborada pelos autores.

Esta variável não foi controlada por nenhuma das pesquisas que
embasam nosso trabalho, no entanto, nesta pesquisa, com a fala culta
do fortalezense entre 2018 e 2020, ela desponta como aliada da regra
variável, destacando o fator Esfera Pessoal como favorecedor do verbo
botar, com PR 0,670 e frequência de 72,6%. Já o fator Esfera Social se
destaca como inibidor do verbo botar. Esses dados estatísticos confirmam nossa hipótese inicial, segundo a qual quando o locutor tem envolvimento com a ação do verbo botar, esse é beneficiado ao passo que
quando esse locutor se distancia da ação do verbo, o botar é inibido.
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A natureza do tópico discursivo está relacionada ao fato de, no
momento da ocorrência do verbo, ele se encontrar em uma microesfera pessoal do falante, ou seja, o assunto está relacionado com algum
acontecimento ligado diretamente ao falante ou a sua participação,
como ouvinte ou beneficiário (esfera pessoal); está relacionada, também, a questões ligadas a pessoas, como saúde de um familiar, viagens com amigos, emprego pessoal ou de alguém conhecido. Quando
há um distanciamento das situações, levando-nos a assuntos gerais,
que nos remetem a questões ligadas a generalizações, como ministério da saúde, o ministério da família, associações de grêmios, partidos,
os órgãos federais, as leias constitucionais, os direitos humanos, ór-
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gãos do poder público e administrativo, entre outros, são entendidos
aqui como pertencentes a uma macro esfera, a esfera social.
Tabela 6 – Atuação do grupo de fatores papel do falante
sobre o verbo botar na amostra analisada.
Fator

Aplica/Total

%

PR

Experienciador

80/125

64,0%

0.627

Agente

25/45

55,6%

0.289

Beneficiário

1/3

33,3%

0.185

Paciente

5/13

38,5%

0.176

Input 0,626

significance 0,048
Fonte: Elaborada pelos autores.

A variável sob análise tem relação direta com o falante e a ação
do verbo controlado aqui. Cançado (2005) trabalhou com a ideia de que
o agente é quem desencadeia uma ação, o paciente, de certa forma,
é sobre quem recai a ação do verbo, ou quem sofre com essa ação,
já o experienciador seria um ser que percebe a ação, que reflete essa
ação, tem conhecimento tanto perceptual quanto psicológico da ação
do verbo e o beneficiário seria um ser que se beneficia da ação do verbo.
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A partir do entendimento de Cançado (2005), formula-se uma
variável, selecionada pelo programa como aliada do verbo botar,
constituída dos fatores agente, paciente, experienciador e beneficiário. Desses, apenas o fator experienciador, com PR 0,627 e frequência de 64,00%, beneficia o uso do verbo botar em detrimento do
verbo colocar. Assim, a hipótese inicial de que “quando o falante
exerce o papel de beneficiário ou é agente da ação, o verbo botar
é beneficiado, ao passo que quando o informante é experienciador
ou paciente da ação, o verbo botar é inibido” foi totalmente refutada,
pois apenas o fator Experienciador foi selecionado como favorecedor do verbo, aqui definido que esse seria inibidor, enquanto os demais fatores não foram selecionados.
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Esses resultados estatísticos demonstram que precisamos de
mais pesquisas para entendermos melhor a relação dessa varável com
o fenômeno apresentado, pois foi a primeira vez que ela foi selecionada como relevante, já que as pesquisas de Carmo e Araújo (2015),
Lavor e Araújo (2019), Lavor, Araújo e Viana (2020) e Araújo, Lavor e
Pereira (2020) concluíram que essa variável não é relevante para o verbo usado como valor de aplicação da regra em suas análises.
Tabela 7 – Atuação do grupo de fatores sexo sobre
o verbo botar na amostra analisada.
Aplica/Total

%

PR

Feminino

Fator

66/95

69,5%

0.614

Masculino

45/91

49,5%

0.381

Input 0,626

significance 0,048
Fonte: Elaborada pelos autores.
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A variável sexo, desde as pesquisas desenvolvidos por Fisher
(1958), tem demonstrado que os homens são aliados da regra variável, ao
contrário das mulheres, que, por serem consideradas, na literatura da área,
como mais conservadoras, tendem a utilizar as formas mais prestigiadas.
No entanto, neste trabalho, pudemos constatar o comportamento inovador
das mulheres cultas fortalezenses, ao serem selecionadas como favorecedoras do verbo botar, o de menor prestígio social em comparação com o
colocar. Tal resultado pode ser considerado raro nos trabalhos variacionistas, inclusive, nenhuma pesquisa aqui apresentada obteve tal resultado.
A tabela 7 nos possibilita afirma que o verbo botar, com PR 0,614
e uma frequência de 69,5%, é favorecido pelas mulheres, enquanto os
homens, com PR 0,381 e frequência 49,5%, inibem o uso desse verbo.
Esses resultados refutam completamente nossa hipótese inicial de que
os informantes do sexo masculino, por serem menos conservadores que
as mulheres, favorecem o uso de botar, enquanto as informantes do
sexo feminino, que tendem a ser mais conservadores que os homens,
favorecem o uso do verbo colocar – variante de maior prestígio social.
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Dos quatro trabalhos que norteiam esta pesquisa, apenas o de
Carmo e Araújo (2015), com dados do falar culto do fortalezense, selecionou a variável sexo como aliada da regra variável, enquanto os demais trabalhos, com a fala popular do fortalezense, não a selecionaram.
A pesquisa de Carmo e Araújo (2015) revelou, em suas análises, que o
verbo botar é favorecido pelos homens, mesmo que de maneira pouco
expressiva, com PR 0,558 e frequência de uso de 60,9%, enquanto as
mulheres, PR 0,435 e frequência 51,4%, inibem o uso do verbo botar.
Tabela 8 – Atuação do grupo de fatores (in) determinação
do sujeito sobre o verbo botar na nossa amostra.
Fator

Aplica/Total

%

PR

Determinado pelo contexto

105/162

64,8%

0.536

6/24

25,0%

Genérico

Input 0,626

0.276

significance 0,048
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Para essa variável, consideramos os fatores controlados como
feito por Lavor (2018), ou seja, quando ele defende que o sujeito genérico seja aquele que, além de não ser determinado, passa a ideia
de qualquer pessoa, coisa ou ser, e não algo em específico, como o
pronome você em algumas situações de fala. Já o sujeito determinado
pelo contexto, mesmo não aparecendo na fala, é denunciado, ou apresentado, pelo contexto de uso.
A tabela 8, a partir dos dados estatísticos, apresenta o sujeito
determinado pelo contexto como favorecedor do verbo botar, de forma
pouco expressiva, com PR 0,536 e frequência de 64,8%. Enquanto isso,
o sujeito genérico, com PR 0,276 e frequência 0,276, coloca-se como
inibidor do verbo botar. Tal resultado corrobora nossa hipótese, segundo a qual “o sujeito determinado pelo contexto favorece botar, ao contrário do sujeito genérico que se comporta como inibidor do verbo botar”.
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Entre as pesquisas que norteiam este trabalho, apenas a Lavor e
Araújo (2019) selecionou esse grupo de fatores como relevante para o
verbo botar, enquanto as demais pesquisas concluíram que este grupo
de fatores não é relevante para a aplicação da regra variável. Para a
pesquisa de Lavor e Araújo (2019), o único fator que favorece, de forma discreta, o verbo botar é o sujeito determinado pelo contexto (PR
0,523 e frequência 80,6%), ao passo que o sujeito genérico (PR 0,405
e frequência 69,6%) comporta-se como inibidor da aplicação da regra.
A seguir, apresentamos nossas considerações finais para os
resultados apontados sobre a fala culta do fortalezense em dois momentos no tempo, 1993 a 1995 de 2018 a 2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os percentuais estatísticos encontrados no PORCUFORT I e II,
52,20% e 59,70%, respectivamente, não deixam dúvidas de que o verbo botar é o mais frequente nas amostras analisadas, ou seja, existe
uma tendência ao uso da forma estigmatizada, uma tendência que
vem se confirmando em outras pesquisas, como a apresentadas aqui.
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No tocante às variáveis sociais controladas, neste trabalho com
dados do PORCUFORT fase I e II, constatamos que os grupos de fatores sexo e faixa etária são aliados de botar, destacando os homens
como únicos a favorecer o uso de botar, assim como as faixas etárias III e II, nessa ordem. Também as variáveis linguísticas assunto no
momento da fala, traço semântico e animacidade do objeto, natureza
do tópico discursivo, papel do falante, e (in) determinação do sujeito,
também foram selecionadas como aliadas do verbo botar. Ademais os
resultados obtidos com a variável faixa etária nos leva a acreditar que
se trata de um fenômeno de variação estável.

134

Entre os grupos de fatores selecionados, a faixa etária, selecionada no PORCUFORT I, nos revelou um dado novo, até então não percebido. Os resultados, frequência e PR, para essa variável estão dispostos,
de acordo com os números apresentados, em sentido decrescente, ou
seja, partindo da faixa etária III (78,20% e PR 0,858) e seguindo para a
II (51,85% e PR 0,759) e terminando na I (31,90% e PR 0,086), o que levanta hipóteses, segundo Naro (1994), que o verbo botar pudesse estar
diminuindo com o decorrer do tempo, mas essa é uma possibilidade
que não foi confirmada em os dados do PORCUFORT II, já que essa
variável não foi selecionada como aliada da regra e seus resultados de
frequência não seguem esse modelo. No entanto, isso nos leva a ficarmos mais atentos a essa questão em pesquisas futuras.
Com base nos resultados apresentados, acreditamos que esta
pesquisa contribua de maneira significativa no tocante à descrição do
Português faladado pelos fortalezenses cultos, mas reconhecemos a necessidade de inclusão de outros tipos de registros, como D2 (Diálogo entre Dois Informantes) e EF (Elocução Formal), para que se tenha respostas mais detalhadas a respeito da variação entre botar e colocar na fala
culta dos nativos da capital cearense, pois teríamos uma amostra de fala
de diferentes registros e propósitos para analisarmos e compararmos.
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NÓS E A GENTE NO FALAR
CULTO DE FORTALEZA:

variação ou mudança linguística?
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.834.139-171

INTRODUÇÃO
O sistema linguístico está em constante mudança, que reflete
transformações sociais, culturais, históricas, de registro, entre outras.
De acordo com a Sociolinguística Quantitativa, tais mudanças partem
de um estágio anterior de variação linguística. A alternância entre os pronomes nós e a gente na função de sujeito no português brasileiro ilustra
bem a noção de variação, conforme os trechos transcritos a seguir:
(1) não eu não GOSto de chá... pelo simples fato de que QUANdo nós estávamos doENte quando caía ficava um doente era
um ...três quatro cinco aquela escadinha TOda doente... aí VAmos para o chá:: (Inq. 9 - Amostra I)
(2) eu acho que é/ as vezes a gente se acomoda de ficar dentro
né com a família... mas vezes a gente enjoa DEmais ta só a com
a cara do outro né? mas a gente precisa… (Inq. 13 - Amostra II).
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A partir desse contexto, este artigo tem como objetivo estudar
a variação entre os pronomes nós e a gente na função de sujeito no
falar culto da cidade de Fortaleza, investigando se, ao comparar dados
da década de 90 do século XX e da primeira década do século XXI,
há indícios do processo de mudança nesse paradigma pronominal.
Para tanto, analisamos duas amostras do banco de dados do Projeto
Descrição do Português Oral Culto de Fortaleza – PORCUFORT, à luz
dos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Quantitativa (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006; LABOV, 1994, 2001, 2008).
Diversos são os estudos que se debruçam sobre o fenômeno em
tela, dentre os quais podemos citar Omena (1996), Lopes (2004), Zilles
(2007), Maia (2009), Viana e Lopes (2015), Freitag (2016), Scherre, Yacovenco e Naro (2018a, 2018b), Araújo (2018) e Carvalho, Freitas e Favacho (2020). Destacamos estes dois últimos como essenciais para nossa
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pesquisa, uma vez que ambos abordam o falar fortalezense. Entretanto, nossa pesquisa difere-se da de Araújo (2018), pois o autor analisou
dados de norma popular e da de Carvalho, Freitas e Favacho (2020),
porque as autoras trabalharam apenas com dados de uma sincronia.
Diante desse panorama e a partir dos resultados encontrados pelos
diversos autores, partimos da hipótese de que o pronome nós vem perdendo espaço na codificação de primeira pessoa do plural para a gente, o qual
se espera ter ampliado a frequência com o passar do tempo em todos os
estratos sociais presentes na amostra. Para isso, observamos como possíveis condicionadores34 no processo de variação e de mudança os fatores
extralinguísticos faixa etária, sexo, tipo de inquérito e amostra, além dos
fatores linguísticos referência do pronome e tempo verbal. Após definido o
envelope de variação, os dados passaram por tratamento estatístico.
A fim de analisar e discutir sobre a variação e a mudança dos
pronomes sujeitos nós e a gente, este artigo está dividido em cinco
seções, além desta introdução. A seguir, faremos uma apresentação
do fenômeno a partir de estudos do português brasileiro (PB); depois
apresentaremos os principais conceitos da sociolinguística abordados
por nós para então apresentar a metodologia adotada, a análise dos
dados e, por fim, as considerações finais.
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OS PRONOMES NÓS X A GENTE
NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
A variação entre os pronomes sujeitos nós e a gente para a expressão de primeira pessoa do plural é presente em registros escritos
desde o século XIII no português brasileiro (LOPES, 2004). Tratando34 Na seção referente à metodologia, aprofundaremos a discussão sobre os fatores condicionantes e o tratamento estatístico.
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-se de corpora embasados nos pressupostos teórico-metodológicos
da Sociolinguística Variacionista, podemos afirmar que as pesquisas
advindas do projeto NURC, corpus construído na década de 1970, já
apontam no século XX a implementação do pronome a gente no PB,
existindo casos em que o uso da variante inovadora a gente já superava, em diversos recortes, 80% dos casos de 1PP (ZILLES, 2007). O
fenômeno tem sido exaustivamente estudado ao longo dos anos, e,
em geral, a forma a gente apresenta-se bem implementada nas mais
diversas amostras nas mais variadas regiões do país, em diversas sincronias e nos mais diversos grupos sociais, bem como não apresenta
marcas de estigma (ZILES, 2007; FREITAG. 2016, CARVALHO; FREITAS, 2020). Daremos destaque aqui aos estudos de Omena (2003),
com dados das décadas de 1980 e 2000, e de Lopes (2004), com
dados da década de 1970 e 1990, por se tratarem de estudos sociolinguísticos em tempo real e analisarem corpora sociolinguísticos com
um intervalo de cerca de 20 anos, tal como este capítulo.
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A hipótese mais aceita para entrada do pronome a gente como
forma de primeira pessoa do plural é a gramaticalização, “em certos
contextos discursivos, determinadas propriedades, valores e funções, [a forma a gente] passou a fazer parte de uma outra classe/
categoria” (LOPES, 2004, p. 50, destaque nosso). A forma inovadora, dessa maneira, surgiu de uma expressão nominal, formada pelo
substantivo gente e o artigo a que, por possuir valor de coletividade,
pode associar-se a uma noção do eu ampliado (eu+[tu+você+vocês+ele+eles]) e assumir os valores da primeira pessoa do plural.
Devido à sua origem por um processo de gramaticalização, é natural que, mesmo que intercambiável com a forma original de primeira
pessoa do plural nós, o pronome a gente mantenha algumas tendências advindas de sua natureza gramatical anterior, tal como a preferência de uso dessa variante, quando o traço semântico de referência
é menos determinado e a marca morfológica de terceira pessoa do
singular para concordância entre pronome e verbo.
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Faraco (2017) atesta que a implementação do pronome a gente
não está dissociada da entrada do pronome você no português brasileiro, existindo uma ampliação do paradigma pronominal e rearranjos
da conjugação verbal, em que se ampliam os valores da terceira pessoa do singular, processo que leva a uma simplificação da conjugação
verbal a estas variantes. Tal fenômeno corrobora a possibilidade de
que, com a maior implementação das formas a gente e você, o PB
possa deixar de ser uma língua prop-drop (anáfora zero) para uma
tendência de sujeito preenchido, similar a língua inglesa.
Maia (2009) afirma que os estudos da variação de primeira pessoa do plural guiam-se por duas hipóteses,
Hipótese 1: a alteração no paradigma pronominal leva ao empobrecimento da morfologia verbal, defendida nos trabalhos de
Menón (1995, 1996), Lopes (1999), Zilles (2002), Omena (2003).
Hipótese 2: alterações na morfologia verbal levam à mudança
no paradigma pronominal. Defendida por Abraçado (1991).
(MAIA, 2009, p. 48).
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De acordo com os estudos de base desta investigação e com
a teoria de gramaticalização, estamos alinhados à primeira hipótese,
pois é pressuposto que o pronome a gente é uma forma gramaticalizada de original concordância verbal com a terceira pessoa do
singular. Uma conclusão importante da leitura de ambas as hipóteses
é que o paradigma verbal e o paradigma pronominal possuem uma
relação estreita, até mesmo pela própria natureza da variação de primeira pessoa do plural ser morfossintática.
Um fator digno de nota para a entrada do pronome a gente no
PB é o tempo e tipo de paradigma verbal no modo indicativo (NARO;
GÖRSKI; FERNANDES, 1999, SCHERRE; YACOVENCO; NARO, 2018a,
2018b), em que a forma inovadora pode desfazer a potencial ambiguidade temporal entre pretérito perfeito do indicativo e presente do indicativo, fator que é de grande atenção na análise dos dados linguísticos.
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TEORIA DA VARIAÇÃO
E DA MUDANÇA LINGUÍSTICA
Segundo as pesquisas apresentadas, observamos que a variação entre nós e a gente é comum ao português brasileiro, porém, conforme apresentado em nossa hipótese, temos como objetivo investigar
se há um processo de mudança linguística no que se refere ao uso
dos pronomes sujeitos. Na Teoria da Variação e Mudança Linguística,
ambos fenômenos se relacionam entre si, pois
[...] como a mudança é gradual, é necessário passar primeiro
por um período de transição em que há variação, para em seguida ocorrer a mudança. Como a variação e a mudança estão
estreitamente relacionadas é muito difícil estudar uma sem a
outra” (CHAGAS, 2002, p. 149).
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Tarallo (2005), ao explicar a variação linguística, faz uma metáfora com uma batalha entre as variantes para exemplificar a disputa de espaço entre as diferentes formas na codificação linguística
no sistema. Para tanto, é importante perceber que as variantes não
agem de forma aleatória, nem isoladamente, mas operam num conjunto complexo de correlações que inibem ou favorecem o emprego
de formas variantes semanticamente equivalentes (MOLLICA, 2012,
p. 27). Dessa forma, além de conhecermos o fenômeno variável e as
variantes, precisamos estabelecer fatores condicionantes, a fim de
conhecer “as armas” que cada uma das variantes dispõem e que lhes
são favoráveis nos diferentes contextos de uso.
Dentro desse contexto, Tarallo (2005) aponta duas direções distintas para as pesquisas sociolinguísticas, a primeira é a estabilidade
entre as variantes, a partir da relação de contemporalização pela subsistência e/ou coexistência das variantes. A segunda possibilidade é
a mudança em progresso, que reflete uma situação de disputa ou,
retomando a metáfora da batalha, de morte entre uma das variantes.
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Como o nosso estudo investiga dados de norma culta, trazemos
à discussão os conceitos de variantes padrão, referentes ao padrão
normativo da língua e não-padrão, quando se afastam da normatividade. Segundo Coelho et al. (2015), muitas vezes, a primeira é de
prestígio, enquanto a segunda é estigmatizada; além disso, a variante
padrão tende a ter caráter conservador, uma vez que está presente há
mais tempo no repertório linguístico da comunidade. Analogamente,
as variantes não-padrão tendem a ser inovadoras.
Estamos considerando, nesta pesquisa, o pronome nós como
variante padrão, de prestígio e conservadora; enquanto a gente, a
forma não padrão e inovadora, porém não há nela sinais de estigmatização. Nossa hipótese é de que essa afirmação poderá ser comprovada ao observarmos a alta frequência da variante em dados de fala
culta de fortalezenses, em ambas as amostras.
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Somando-se a esses conceitos à pesquisa histórica, lançamos
mão às noções de tempo aparente e de tempo real. De acordo com Labov (1994), o primeiro e mais simples método de investigação da mudança em progresso é uma observação em tempo aparente, uma vez que,
se conseguirmos estabelecer diretamente uma relação entre variação e
idade, devemos investigar se estamos lidando com uma mudança em
progresso ou, apenas, com uma gradação etária, uma mudança regular
de comportamento linguístico com a idade, que se repete a cada geração. Além do recorte teórico-metodológico examinando a variável idade,
nossa pesquisa, por explorar dados de fala de duas amostras em sincronias distintas, também considera uma análise da variação em tempo real.
Quando traçada a correlação entre os dados em tempo aparente
e em tempo real, há a possibilidade de reconstrução das várias etapas
do processo de mudança e de relacioná-las aos traços sociolinguísticos
da comunidade de fala. Dessa forma, a discussão dos dados em tempo
real deve ser feita por um modelo subjacente de como os indivíduos e a
comunidade mudam ou não mudam ao longo do processo histórico e
como essas mudanças são refletidas no sistema linguístico.
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METODOLOGIA

O envelope de variação
Como visto anteriormente, a variável foco deste estudo é a
marcação do sujeito pronominal de primeira pessoa do plural, a partir
da alternância de uso das variantes nós e a gente, conforme exemplificado a seguir:
(3) teve um dia que nós fomos pra Lençóis::... é LONge... nós
fomos pra Lençóis::... é LONge… nós saímo de lá dez horas, aí
nós fomos logo atrás das pousada. (DID - Inq. 24 - Amostra II).
(4) por isso que eu queria confiar ... pra que a gente comece
a conversar ... quando são os casos ... das pessoas ... eh::...
pobres (D2 - Inq.11 - Amostra I)
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Os dados foram selecionados a partir da seleção das variantes
pronominais nós e a gente na função de sujeito explícito. Não foram
considerados dados de sujeito implícito, pois, em diversos casos de
implicitude, não seria possível afirmar com certeza se a desinência de
terceira pessoa do singular se refere ao a gente ou a um você ou um
ele. Da mesma maneira, a conjugação canônica de primeira pessoa
do plural -mos, após a gente, não seria, à primeira vista, nem a gente
nem nós, pois a não realização do sujeito não nos permite afirmar com
segurança qual a forma pronominal variante ali empregada.
Para selecionarmos os grupos de fatores de controle, tomamos
por base as pesquisas de Araújo (2018) e Carvalho, Freitas e Favacho
(2020), considerando os dois fatores linguísticos relevantes a ambos
os estudos com dados de falantes fortalezenses. São eles:
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a) Nível de referência do pronome.
As formas nós e a gente expressam os valores de primeira pessoa
do plural, esta pessoa conhecida pela noção do “eu-ampliado”, pois pressupõe a inclusão de um eu em um grupo mais ou menos determinado de
sujeitos. Lopes (1998), valendo-se de uma visão da enunciação influenciada por Benveniste, afirma que o plural pode indicar nos pronomes pessoais
(1) um aspecto inclusivo: a referência entre pessoas em um mesmo local
de interlocução (eu+tu/eu+você/eu+vocês), (2) um aspecto exclusivo: a
referência a dois ou mais seres que não ocupam o mesmo papel de interlocução (eu+vocês/eu+eles), (3) uma referência indeterminada, podendo-se tornar tão genérica ao ponto de não ser mais identificável o referente.
Lucchesi (2014, p. 460) propõe uma escala quaternária para codificação dos dados de referência do pronome, considerando a determinação semântica dos sujeitos referidos, em que aqui é ilustrada com
nossos dados e explicações:
(i) eu + (você(s)) + (ele(s)) [+específico]: refere-se ao falante e a sujeitos bem especificados no contexto da enunciação e/ou explícitos na
própria fala.
(5) Eu e minha irmã mais velha a I... nós éramos internas em
Aracati... (Inq. 29, amostra II)
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(6) Aí eu conheci outras amigas e a gente estudava ia pro cursinho. (Inq. 28, amostra II)
(ii) eu [+/- específico]: o falante utiliza o plural para referir-se apenas a
si mesmo, a exemplo do plural de modéstia.
(7) Eu MErecia ser chamada de doutora mas a gente não é
considerada doutora (Inq. 25, amostra II)
(8) modéstia à parte que nós temo:: né? de de ensinar num...
num Pedro PriMEIro (Inq 34, amostra I).
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(iii) indeterminação circunscrita [–específico]: o falante refere-se a um
grupo ou comunidade ao qual é inserido e pode possuir um número
indeterminado de pessoas.
(9) a gente tem biblioteca tem diferentes espaços de conversa
de leitura na/no CEJA (Inq. 32, amostra II).
(10) que primeiro de tudo, por exemplo, nós que somos contadores (Inq. 25, amostra II).
(iv) indeterminação universal [–específico]: a referência torna-se tão
genérica que pode abarcar um número imenso de pessoas ou até
mesmo a humanidade como um todo.
(11) POsso dizer que ho::je ...eh ... a gente vive um progresso
do passado (Inq. 48, amostra II).
(12) eu acho... eu penso assim... todos nós somos políticos…
(Inq. 60, amostra II).
Entendemos os valores semânticos de referência que as formas
de 1PP podem assumir em diversos contextos, considerando desde
apenas o próprio falante a um variável número de sujeitos presentes ou
não na cena enunciativa. Considerando o percurso teórico-metodológico, nossa codificação foi delimitada de maneira binária pelos traços:
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•

[+ específico]: sujeitos da primeira pessoa do plural bem especificados no contexto e/ou na fala do enunciador, sejam internos ou
externos à enunciação, bem como os casos de plural de modéstia.

•

[- específico]: interdeterminação circunscrita a uma comunidade
ou grupo em que se inclui o falante e a indeterminação universal.

b) Tempo e tipo de paradigma verbal no modo indicativo
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Para o estudo do tempo e tipo de paradigma do verbo no modo
indicativo, nos valemos da divisão feita por Scherre, Yacovenco e Naro
(2018a). A proposta dos autores para análise dos dados de primeira
pessoa do plural no presente do indicativo é baseada no estudo de
Naro, Gorski e Fernandes (1999) sobre saliência fônica, bem como a
própria natureza do sistema pronominal e paradigma verbal do indicativo. Vejamos os níveis a seguir para melhor entendimento, seguindo
também os moldes de Carvalho, Freitas e Favacho (2020):
(i) Presente com forma igual ao pretérito: casos em que a forma canônica de primeira pessoa do plural é idêntica no presente do indicativo e
pretérito perfeito do indicativo, gerando ambiguidade potencial.
(13) nós viajamos para Fortaleza hoje. / A gente viaja para fortaleza hoje.35
(ii) Pretérito perfeito igual ao presente: casos em que a forma canônica
de pretérito perfeito é idêntica ao presente do indicativo, gerando ambiguidade potencial.
(14) nós viajamos para Fortaleza no ano passado. / A gente
viajou para Fortaleza ano passado.
(iii) Presente de forma diferente do pretérito: casos em que não existe
ambiguidade entre as formas canônicas de primeira pessoa do plural
do presente ao pretérito perfeito, comum em verbos irregulares.
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(15) Nós vamos para Fortaleza hoje. / A gente vai para Fortaleza hoje.
(iv) Pretérito perfeito diferente do presente: casos em que não há ambiguidade entre as formas canônicas de primeira pessoa do plural do
pretérito perfeito ao presente, comum em verbos irregulares, tende a
possuir alta saliência fônica devido a maior oposição singular/plural.
35 As ocorrências para esta variável foram elaboradas pelos autores para uma compreensão
mais didática do fenômeno.
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(16) Nós fomos para Fortaleza ano passado. / A gente foi para
Fortaleza ano passado.
(v) Pretérito imperfeito (cantavámos/cantava): casos que apresentam
o tempo verbal pretérito imperfeito, forma proparoxítona, é um tempo
sumariamente de baixa saliência fônica pela pouca alteração da matéria fônica e manutenção da sílaba tônica na oposição singular/plural.
(17) Nós viajávamos para Fortaleza / A gente viajava para
Fortaleza.
É importante salientar que, nos casos de pretérito perfeito e presente ambíguos, mesmo quando ele seja o a gente, sem ambiguidade
potencial, por possuir a conjugação originária da terceira pessoa do
singular, é importante que o tempo e tipo de paradigma verbal seja bem
demarcado via codificação, exatamente pelo motivo de que a escolha
desse pronome (a gente) ser um recurso para impedir a ambiguidade
temporal natural da forma canônica de primeira pessoa do plural, tal
como descrito acima.
Além desses grupos de fatores, consideramos a estratificação
social controladas pelas amostras do Projeto PORCUFORT, são elas:
c) Faixa etária
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•

Faixa I: 22 a 35 anos;

•

Faixa II: 36 a 55 anos;

•

Faixa III: maiores de 56 anos.

d) Sexo
•

Masculino;

•

Feminino.
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e) Fase
•

Fase I: dados da década de 1990.

•

Fase II: dados da década de 2010.

Para a composição das amostras foram analisadas 71 entrevistas das duas fases do banco de dados PORCUFORT, estratificados por
sexo/gênero (homens e mulheres), faixa etária (I - 22 a 35 anos; II - 36 a
55 anos; III - 56 em diante) e fase (década de 1990 e década de 2010)
e distribuídos conforme o quadro a seguir. O segundo capítulo deste
livro discorre de forma mais ampla sobre o perfil dos informantes do
Projeto PORCUFORT.
Quadro 1 - Distribuição dos informantes na amostra analisada.
FASE I

FASE II
Gênero
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Faixa etária

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

I

4

4

4

4

II

4

4

4

4

II

4

4

4

4

Total

12

12

12

12

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Araújo, Viana e
Pereira (2018) e conforme o capítulo 2 desta obra.

A análise estatística
A extração das ocorrências de nós e a gente, sujeito explícito, foi
executada por meio do software RStudio através do pacote dmsocio.R,
disponibilizado por Oushiro (2014). O contexto precedente à ocorrên-
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cia, a variante realizada e o contexto subsequente, juntamente com os
dados previamente estabelecidos por inquérito (sexo do informante,
faixa etária, amostra etc.), são organizados em forma de planilha de
extensão .csv para codificação dos dados linguísticos.
A análise estatística ocorreu, em um primeiro momento, por meio
da análise das frequências e das proporções (em porcentagem) da ocorrência das variantes analisadas em cruzamento com as variáveis sociais
e linguísticas. Para a realização dessas análises iniciais, utilizamos algumas funções da instalação de base do R, para geração de tabelas de
frequências e proporções e para a aplicação do teste do qui-quadrado,
e outras funções do pacote tidyverse, para geração de dataframes para
os gráficos e para a seleção de subsets das amostras. Através dessa
análise inicial, foram levantados possíveis contextos de interação entre
as variáveis sociais para serem testados no segundo momento.
Em um segundo momento, foram elaborados testes de regressão logística para análise multivariada dos dados. Para tanto, utilizamos o pacote glm e as funções step e drop1, que testam o modelo de
regressão elaborado por meio da inclusão e da exclusão de variáveis,
gerando estimativas de ocorrência e correlação entre as variáveis e
valores p. Esses coeficientes serão apresentados na seção seguinte.
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ANÁLISE DOS DADOS
Nesta seção, serão discutidos e analisados os resultados obtidos em nosso estudo. A análise será dividida em duas partes, a primeira dá conta dos gráficos de proporção e de frequência, que mostram
o uso de cada uma das variantes na amostra. No segundo momento,
foram elaborados modelos de regressão logística para as variáveis
controladas na primeira e na segunda amostra. Conforme dito ante-
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riormente, partimos da hipótese de que o pronome nós venha perdendo espaço na codificação de primeira pessoa do plural para a gente,
sobre qual se esperava ter ampliado a frequência ao passar do tempo
em todos os estratos sociais presentes na amostra.
A seguir, serão apresentados os gráficos de proporções dos
grupos de fatores fase e faixa etária, discutindo o comportamento dos
pronomes nós e a gente em tempo real e, em seguida, analisamos a
frequência desses pronomes em tempo aparente, a partir das diferentes faixas etárias. O Gráfico 1 mostra a distribuição total das variantes
nas duas fases da amostra. Para análise dos dados, a proporção representa a porcentagem na amostra e o N a frequência das ocorrências.
Gráfico 1 – Proporção das variantes de primeira pessoa do
plural por falantes cultos de Fortaleza (N=2001).
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Com base nos inquéritos selecionados, foram obtidas 2201 ocorrências da alternância dos pronomes na função de sujeito de primeira
pessoa do plural, sendo 1002 dados da amostra I e 1199 da amostra
II. Do total das realizações, no PORCUFORT Fase I, foram identificados
379 (32,82%) ocorrências da forma nós e 623 (62,18%) ocorrências da
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forma a gente. No que se refere ao PORCUFORT Fase II, foram identificadas 214 (17,85%) ocorrências da forma nós e 985 (82,15%) ocorrências da forma a gente. O teste de qui-quadrado aplicado à distribuição
das variantes por amostra obteve o seguinte resultado: X2 = 109,65(1),
p < 0,001, indicando que a distribuição observada não é aleatória.
A nossa hipótese inicial se confirmou parcialmente, pois, enquanto
ela se mostrou verdadeira para os fatores sociais fase e faixa etária, não
se mostrou válida para o grupo sexo/gênero, uma vez que a frequência
de uso entre as variantes nós e a gente foi semelhante tanto para homens
(67,05% no PORCUFORT I e 88,5% no PORCUFORT II) como para mulheres (60,6% no PORCUFORT I e 79,16% no PORCUFORT II).
Em relação à variável faixa etária, de acordo com a Tabela 1, percebemos a tendência padrão de uma mudança linguística pela maior
proporção de uso da variante inovadora a gente nos estratos mais jovens da amostra. Os valores de χ2 e p, ao fim da Tabela 1, apontam
para a não aleatoriedade das duas amostras.
Tabela 1 - Distribuição das variantes por faixa etária em cada amostra.
Faixa
etária
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PORCUFORT I (N = 1002)
Nós

A gente

PORCUFORT II (N = 1199)
Nós

A gente

22 a 35 anos

24/205
(11,71%)

181/205
(88,29%)

29/284 (10,21%)

255/284
(89,79%)

36 a 55 anos

200/512
(39,06%)

312/512
(60,94%)

34/431 (7,89%)

397/431
(92,11%)

56 anos +

155/285
(54,39%)

130/285
(45,61%)

151/484 (31,2%)

333/484
(68,8%)

χ2 = 93,031(2), p < 0,001

χ2 = 99,285(2), p < 0,001

Fonte: Elaborada pelos autores.
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No tempo aparente, na Fase I, percebemos a gradação de
que, na última faixa etária, é menos utilizada a forma inovadora em
comparação à primeira, propulsora da mudança linguística. Considerando a análise em tempo real, o PORCUFORT II corrobora com
a maior implementação da forma a gente em todas as faixas etárias,
principalmente apresentando um salto de maior proporção de uso
da forma a gente na segunda faixa etária. Seguindo a lógica temporal, os falantes da primeira faixa etária do PORCUFORT I seriam
da mesma geração e recorte social dos falantes do PORCUFORT
II, portanto a tendência de uso para primeira faixa etária mantém-se
alta e estável, enquanto observamos o salto geracional inflando os
dados da forma a gente para a segunda faixa etária. Tal análise nos
permite inferir que a tendência de aumento da forma inovadora irá
prosseguir também a terceira faixa etária, em um intervalo de mais
uma geração, em um processo de mudança em andamento em
favorecimento da forma inovadora a gente.
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A representação observada nos Gráficos 2 e 3 dessas proporções nos possibilita visualizar a distribuição dessas variantes
em tempo aparente em cada amostra. Como dito, em ambas as
amostras, a tendência é uma curva descendente da forma inovadora, considerando a faixa etária idosa. O PORCUFORT I demonstra
uma ascendência da variante conservadora quanto maior a faixa
etária, chegando a ultrapassar os dados da variante a gente na faixa
mais velha. Contudo, nota-se o salto de uso da forma inovadora nos
dados do PORCUFORT II, havendo uma maior proporcionalidade
entre as duas primeiras faixas etárias, e mesmo que ainda o uso da
variante inovadora caia entre os falantes mais velhos, esta ainda é a
forma mais usada nessa faixa etária, gerando um gap, um intervalo
gráfico entre as linhas de tendências, e uma sobreposição da forma
a gente, como mostra o Gráfico 2.
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Gráfico 2 - Proporção das variantes de 1PP por
faixa etária nas duas amostras.

Fonte: elaborados pelos autores.

Quanto à variável sexo, as frequências e proporções apresentadas
na Tabela 2 indicam um favorecimento da variante a gente em ambos os
sexos com aumento da proporção de seu uso nos dados do PORCUFORT II. Em relação ao teste de qui-quadrado dessa variável, apenas
a amostra PORCUFORT II apresenta índices plenamente satisfatórios
sobre a aleatoriedade da distribuição. A amostra I apresenta um valor-p
maior que 0,05, indicando a limitação da amostra e a necessidade de
levantar mais dados para se obter uma distribuição plenamente confiável.
Tabela 2 - Distribuição das variantes por sexo em cada amostra.
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Sexo

PORCUFORT I (N = 1002)
Nós

A gente

PORCUFORT II (N = 1199)
Nós

A gente

Feminino

300/762
(39,37%)

462/762
(60,63%)

170/816
(20,83%)

646/816
(79,17%)

Masculino

79/240
(32,92%)

161/240
(67,08%)

44/383
(11,49%)

339/383
(88,51%)

χ2 = 2,9635(1), p = 0,08516

χ2 =14,894(1), p < 0,001

Fonte: Elaborada pelos autores.

156

Cientes desse aspecto, mantivemos a variável em nossas análises, uma vez que ela foi selecionada nos modelos de regressão, interagindo, inclusive, com a variável faixa etária na elaboração de um
modelo de regressão que dê conta da variação entre os pronomes de
1ª pessoa do plural. Essa interação será melhor explorada no decorrer
da análise de regressão logística.
a.

Variáveis linguísticas

Sobre a variável referência, na Tabela 3, apresentamos a distribuição das variantes de 1ª pessoa do plural pelo tipo de referência em
cada amostra. Os valores de X2 e de p referentes a essas distribuições
refletem a não aleatoriedade da amostra.
Tabela 3 - Distribuição das variantes por tipo de referência em cada amostra.
Referência

PORCUFORT I (N = 1002)
Nós

A gente

PORCUFORT II (N = 1199)
Nós

A gente

Genérica

176/513
(34,31%)

337/513
(65,69%)

45/504 (8,93%)

459/504
(91,07%)

Específica

203/489
(41,51%)

286/489
(58,49%)

169/695
(24,32%)

526/695
(75,68%)

χ2 = 5,2246(1), p = 0,02227

χ2 = 46,135(1), p < 0,001

Fonte: Elaborada pelos autores.
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A hipótese levantada para essa variável é a manutenção do traço de referência genérica na implementação da variante inovadora.
Essa hipótese parece se confirmar diante do aumento observado da
proporção de uso da forma a gente em contextos de referência genérica (65,69% no PORCUFORT I e 91,07% no PORCUFORT II).
Em relação à variável tempo e paradigma do verbo, a distribuição das ocorrências das variantes não se apresentou de maneira ortogonal, isto é, podem ser observadas células vazias ou com poucos
dados. Podemos observar essas ocorrências destacadas na Tabela 4:
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Tabela 4 - Distribuição das frequências das variantes por
tempo e tipo de paradigma do verbo por amostra.
Tempo e paradigma
do verbo

PORCUFORT I
(N = 1002)

PORCUFORT II
(N = 1199)

Nós

A gente

Nós

A gente

Presente igual

53

138

12

199

Presente diferente

155

161

62

235

Pretérito perf. Igual

45

49

62

104

Pretérito perf. Diferente

37

24

43

89

Pretérito imperfeito

65

159

31

282

Futuro do presente

1

0

0

0

Futuro do pretérito

6

9

1

7

Presente

2

7

1

8

Pretérito imperfeito

4

12

1

5

Futuro

0

4

0

7

Infinitivo

11

53

0

39

Gerúndio

0

7

1

10

Indicativo

Subjuntivo

Formas nominais
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Dessa forma, para a análise estatística, optamos por fazer um recorte nos dados com base na variável tempo e paradigma do verbo para
retirar das rodadas de regressão essas células vazias. Assim, criamos
dois novos subset de dados, considerando apenas o tempo e tipo de
paradigma verbal do presente e do pretérito do modo indicativo.
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Tabela 5 - Distribuição de frequências e proporções das variantes por
tempo e tipo de paradigma do verbo do presente e pretérito por amostra.
Tempo e
paradigma
do verbo

PORCUFORT I
(N = 886)
Nós

A gente

PORCUFORT II
(N = 1119)
Nós

A gente

Presente igual

53/191
(27,75%)

138/191
(72,25%)

12/211
(5,69%)

199/211
(94,31%)

Presente diferente

155/316
(49,05%)

161/316
(50,95%)

62/297
(20,88%)

235/297
(79,12%)

Pretérito
perf. igual

45/94
(47,87%)

49/94
(52,13%)

62/166
(37,35%)

104/166
(62,65%)

Pretérito perf.
diferente

37/61
(60,66%)

24/61
(39,34%)

43/132
(32,58%)

89/132
(67,42%)

Pretérito
imperfeito

65/224
(29,02%)

159/224
(70,98%)

31/313
(9,9%)

282/313
(90,1%)

χ2 = 47,23(4), p < 0,001

χ2 = 94,783(4), p < 0,001

Fonte: Elaborada pelos autores.
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A partir desses subsets, testamos modelos simples de regressão logística, tomando as variáveis independentes duas a duas para
verificar se as interações entre as variáveis eram significativas. Por
meio desses testes, foi identificada a interação entre as variáveis faixa etária e sexo, sendo necessário incluir essa interação no modelo,
contendo todas as variáveis. As implicações dessa interação serão
discutidas após as tabelas que apresentam o resultado das regressões aplicadas a cada amostra separada.
Tanto para os dados do PORCUFORT I, quanto do PORCUFORT
II, o modelo de regressão logística apontou a relevância estatística de
todas as variáveis selecionadas para este estudo, tendo como referência a análise da forma variante a gente. Para as variáveis linguísticas e
extralinguísticas, os valores de referência para o modelo de regressão,
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registrados como intercept, foram (1) referência genérica, (2) presente
igual ao préterito perfeito, (3) primeira faixa etária e (4) sexo feminino.
Tabela 6 - Resultado da regressão logística para a variante a gente a partir do
recorte de dados referente ao PORCUFORT I (N = 886) (Intercept = 3,4433).
Estimativa

Erro
padrão

Valor-z

Valor-p

Apl./N

Referência
Genérica
(v.referência)
Específica

-0,5521

0,1728

-3,195

0,00140

**

287/451

63,64%

244/435

56,09%

138/191

72,25%

49 /94

52,13%

Tempo e
paradigma
Presente igual
(v.referência)
Pretérito
perf. igual

-0,6840

0,3003

-2,278

0,02274

Presente
diferente

-1,0715

0,2164

-4,952

< 0,001

Pret. imperfeito

0,4079

0,2398

1,701

0,08889

Pretérito perf.
diferente

-1,5077

0,3663

-4,116

< 0,001

*

*** 161/316
.

159/224

*** 24 /61

50,95%
70,98%
39,34%

Faixa etária
22-35 anos
(v.referência)
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149/170

87,65%

36-55 anos

-2,6128

0,3517

-7,429

< 0,001

*** 272/462

58,87%

56 anos +

-2,9950

0,363

-8,250

< 0,001

*** 110/254

43,31%

396/676

58,58%

135/210

64,29%

Sexo
Feminino
(v.referência)
Masculino

-1,3274

0,4966

-2,673

0,00752

**

Modelo: VD ~ REFERENCIA + TEMPOVERBAL + FAIXAETARIA * SEXO
Fonte: Elaborada pelos autores.

160

A tabela 6 apresenta: (1) os valores de estimativa, em logodds,
para a ocorrência de a gente em outros contextos que não o que contempla os valores de referência de cada variável (intercept); (2) os valores de erro padrão de cada variável; (3) a estatística z; (4) o valor-p
de cada variável; (5) as frequências e proporções observadas nesse
subset, tomando a variante a gente como valor de aplicação. Ao lado
do valor-p de cada variável, temos um indicativo de significância daquela variável que segue a seguinte ordem: 0 < ‘***’ < 0.001 < ‘**’ <
0.01 < ‘*’ < 0.05 < ‘.’ < 0.1 < ‘ ’ < 1.
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Para a variável referência do pronome no PORCUFORT I, sabemos que devido à teoria da gramaticalização da forma a gente, é
esperado que essa variante favoreça a referência genérica. Tal tendência é atestada em estudos como Lopes (2004), Omena (2003),
Lucchesi (2009), Araújo (2018) e Carvalho, Freitas e Favacho (2020),
contudo, ainda que exista proporcionalmente mais casos da forma a
gente com referência genérica (63,64%), a variante conservadora nós
também é relativamente favorecida em casos de referência genérica
(p < 0,01), tal fenômeno é facilmente explicado pela compreensão
de que as formas pronominais são intercambiáveis em ambos os
contextos de referência, existindo apenas uma preferência pela forma inovadora nos casos de referência genérica nestes dados. O dito
processo é natural, pois, como apontado por Omena (2003), ainda
que exista a preferência da forma inovadora em casos de maior indeterminação, a forma “se estabilizando como pronome, substitui mais
e mais a forma antiga” (OMENA, 2003, p. 68).
Em relação ao tempo e tipo de paradigma verbal no modo indicativo, existe a teoria de Naro, Görski e Fernandes (1999) de que a
desinência canônica de primeira pessoa do plural -mos estaria especializando-se como forma de pretérito. Tal fenômeno têm como base a
ambiguidade potencial entre pretérito perfeito e presente do indicativo,
para que fosse resolvida a ambiguidade potencial a variante inovadora
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a gente com a desinência de terceira pessoa do singular seria preferida
para o tempo presente e a forma -mos, naturalmente arraigada ao pronome canônico nós, seria prototipicamente pretérito perfeito. Tal tendência parece confirmar-se nos dados do PORCUFORT I, pela enorme
frequência da variante a gente em casos de presente igual a pretérito
perfeito, bem como o favorecimento no presente não ambíguo.
É interessante destacar que, em casos de pretérito perfeito igual
a presente, a forma a gente não apresenta grande favorecimento (p >
0,01), contudo nos casos de pretérito não ambíguo a forma já apresentou relevância estatística (p < 0,001). Com isso, podemos visualizar
que o traço [+ ambíguo] para o pretérito perfeito é o maior favorecedor
da forma conservadora nós, que perde espaço para a forma inovadora
ainda em casos de pretérito perfeito não-ambíguo. Além da ambiguidade temporal, outro fator que pode favorecer o uso da variante nós no
pretérito perfeito ambíguo baseia-se no fato de que, pela conjugação
verbal padrão de primeira pessoa do plural possuir formas irregulares
com tendência à alta saliência fônica, ou seja, uma grande distinção
da matéria fônica na oposição singular/plural, seria favorecida a realização da concordância canônica (SCHERRE; YACOVENCO; NARO,
2018a). Podemos observar, na Tabela 7, um comportamento semelhante dessas variáveis para o PORCUFORT II na mesma direção que
na Fase I, conforme apresentado na tabela anterior.
Tabela 7 - Resultado da regressão logística para a
variante a gente a partir do recorte de dados referentes ao
PORCUFORT II (N = 1119) (Intercept = 4,31950).
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Estimativa

Erro padrão

Valor-z

Valor-p

Apl./N

Referência
Genérica
(v.referência)
Específica

-0,88731

0,24824

-3,574

< 0,001

**

287/451

63,64%

244/435

56,09%
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Tempo e
paradigma
Presente igual
(v.referência)
Pretérito
perf. igual

-1,62854

0,36347

-4,481

< 0,001

Presente
diferente

-1,58422

0,34814

-4,551

< 0,001

Pret.
imperfeito

0,01339

0,37577

0,036

0,97157

Pretérito perf.
diferente

-1,40513

0,37696

-3,727

< 0,001

*

138/191

72,25%

49 /94

52,13%

*** 161/316 50,95%
.

159/224

*** 24 /61

70,98%
39,34%

Faixa etária
22-35 anos
(v.referência)

149/170

87,65%

36-55 anos

-0,73372

0,35742

-2,053

0,04009

*** 272/462 58,87%

56 anos +

-2,15757

0,30474

-7,080

< 0,001

*** 110/254 43,31%

Sexo
Feminino (v.
referência)
Masculino

396/676
-1,12264

0,44386

-2,529

0,01143

58,58%

** 135/210 64,29%

Modelo: VD ~ REFERENCIA + TEMPOVERBAL + FAIXAETARIA * SEXO

S U MÁR IO

Fonte: Elaborada pelos autores.

Em relação ao nível de referencialidade, os dados do PORCUFORT II, seguindo a tendência atestada no PORCUFORT I, demonstram favorecimento para a forma a gente tanto em contextos
de referência genérica como específica, com proporções similares
e relevância estatística (p < 0,01). Contudo, ainda existe uma preferência de uso a variante inovadora para o caráter genérico, atestada
pela estimativa negativa para o traço [+ específico]. Ou seja, ainda

163

que a forma a gente ocorra em ambos os contextos de referência,
existe uma estimativa de que proporcionalmente o nível de referência
[+ genérico] torne mais provável o uso da variante a gente, em consonância à tendência esperada para a variante, considerando seu
processo de gramaticalização de uma forma lexical que indica uma
coletividade menos determinada e outros estudos de base. Contudo,
não descartemos um possível raciocínio a ser desenvolvido de que,
por mais que o pronome a gente mantenha um traço de sua forma
original de caráter genérico, é possível que o pronome nós também
esteja especializando-se como favorecedor de uma referência específica. Com isso, a tendência seria que o pronome conservador nós
se tornasse uma forma marcada como enfatizadora de especificidade, enquanto o pronome a gente seguiria sendo favorecido em casos
genéricos ou específicos, hipótese a ser melhor desenvolvida em estudos posteriores a serem desenvolvidos nesse corpus.
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O tempo e tipo de paradigma verbal no tempo indicativo apresenta um comportamento bastante similar em ambas as amostras do
PORCUFORT, contudo é na segunda amostra, mais recente, que encontramos um dado curioso. O pretérito perfeito ambíguo apresenta p
< 0,01, ou seja, a forma inovadora a gente demonstra um avanço em
seu contexto menos prototípico. Ainda que a maior força estatística do
pronome a gente seja no favorecimento do seu uso no tempo presente,
o avanço do uso nas formas de pretérito, igual ou diferente a presente,
pode ser um indício favorável ao processo de mudança linguística.
O imperfeito do indicativo, ainda que com alta proporção (mais de
70% dos dados) de preferência de uso da variante a gente em ambas
as amostras, não foi selecionado como relevante estatisticamente pelo
modelo de regressão. O pretérito imperfeito é um tempo verbal prototipicamente de baixa saliência fônica, bem como tende a gerar palavras
proparoxítonas, menos comuns no português brasileiro e com tendência
a esquiva, uma forma de esquivar-se da proparoxítona e não realizar a
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concordância estigmatizada é a seleção da forma a gente. Por esse motivo, é tendência atestada em outros estudos de que o pretérito perfeito
do indicativo favorece a forma inovadora (OMENA, 2003; LOPES, 2004,
SCHERRE; YACOVENCO; NARO, 2018a, 2018b). Ainda que o favorecimento do pronome a gente seja uma tendência esperada e seja atestada
pela alta proporção de uso em nossos dados, um possível fator para a não
relevância no modelo estatístico é a interação do pretérito imperfeito com
os outros tempos verbais. Isto significa que, para o modelo de regressão,
o imperfeito não possui interações relevantes estatisticamente, contudo
podemos justificar a preferência pelo uso da variante a gente pela própria
natureza das formas de pretérito imperfeito no paradigma verbal.
b.

Variáveis sociais

Em relação à interação entre as variáveis sociais faixa etária e
sexo, o modelo de regressão elaborado apontou a necessidade de observar como essas variáveis interagem para explicar como se dão suas
relações com as variantes pronominais de 1ª pessoa do plural. Os gráficos a seguir apresentam como se dá a interação em cada amostra.
Gráfico 3 - Interação entre as variáveis faixa etária e sexo no PORCUFORT I.
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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Com base apenas no gráfico da primeira amostra, é possível observar que a primeira e a terceira faixas etárias apresentam comportamentos similares independente do sexo, com os mais jovens favorecendo a
variante inovadora e os mais velhos favorecendo a variante tradicional.
A segunda faixa etária, no entanto, apresenta comportamentos distintos
entre os sexos, com os homens favorecendo a variante inovadora.
Estatisticamente, os intervalos de confiança das diferentes faixas
se sobrepõem de maneira diferente. Entre as mulheres, a sobreposição
ocorre entre os intervalos da segunda e da terceira faixas, indicando
que a diferença de usos entre essas faixas não é estatisticamente significativa. Portanto, os dados apontam uma tendência de uso da variante
tradicional entre as mulheres de 36 anos ou mais. Já entre os homens,
a sobreposição dos intervalos de confiança ocorre entre a primeira e a
segunda faixas, indicando uma tendência de uso da variante inovadora
entre os jovens e os adultos do sexo masculino que tenham até 55 anos.
Gráfico 4 - Interação entre as variáveis faixa etária e sexo no PORCUFORT II.
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Fonte: Elaborada pelos autores.
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Com base apenas no gráfico da segunda amostra, é possível
observar que os padrões de distribuição entre as faixas mudaram em
20 anos. Entre as mulheres, ocorre sobreposição entre a primeira e a
segunda faixas, favorecendo o uso da variante a gente, e a terceira faixa permanece favorecendo a variante nós. Esse padrão foi inicialmente
observado entre os homens da primeira amostra. Outra característica
que chama atenção é a tendência de uso observada entre a primeira
e a segunda faixas da amostra PORCUFORT I que é mantida entre a
segunda e a terceira faixas da amostra PORCUFORT II.
Entre os homens da segunda amostra, é possível observar que
ocorre sobreposição dos intervalos de confiança entre a primeira e a
segunda faixas e entre a primeira e a terceira faixas. Dessa forma, pode-se observar que há diferença significativa entre as tendências da
segunda e da terceira faixas. Entretanto, a tendência geral observada
entre os homens da amostra é o favorecimento da variante a gente.
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A partir da interação entre essas variáveis é possível observar
que a variante inovadora avançou em todas as faixas etárias, em especial entre os homens. Já as mulheres da terceira faixa etária, ao se
comparar as tendências entre as amostras, mantiveram o favorecimento da variante tradicional. Uma possível explicação para essa tendência é a falta da marca de prestígio da variante inovadora (ZILLES, 2007;
FREITAG, 2016), fator que poderia ser um impedimento para o avanço
do pronome a gente no grupo das mulheres mais velhas e favorecesse
a forma canônica nós. A forma a gente não possui estigma aparente
que proporcione preconceito e esquiva do seu uso, como é possível
inferir a partir dos índices de frequência e de proporção observados
nas duas amostras do PORCUFORT. Entretanto, como destaca Freitag
(2016), essa variante inovadora não é presente e/ou validada no ensino
formal e nas gramáticas normativas, algumas vezes inclusiva como
uma observação de “coloquialismo” do Português Brasileiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo, fizemos um estudo da alternância entre os pronomes sujeitos de primeira pessoa do plural, a partir da análise da
variante conservadora nós e da inovadora a gente em dados de fala
culta da cidade de Fortaleza – CE. A amostra observada foi extraída do
banco de dados PORCUFORT em duas sincronias distintas, permitindo, assim, uma investigação em tempo real.
A partir dos resultados obtidos, observa-se uma tendência padrão de mudança linguística em que há um crescente uso da forma
inovadora ao longo do tempo, sendo em maior proporção nos estratos
mais jovens da amostra. No que se refere aos dados da década de
2010, percebemos a implementação do pronome a gente em todas
as faixas etárias, merecendo destaque o salto na proporção de uso da
forma a gente na segunda faixa etária.
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O modelo de regressão logística apontou a relevância estatística
de todas as variáveis selecionadas por nós nas duas fases do banco de dados, considerando como referência para análise a variante
a gente. Considera-se intercept o valor de input posto como padrão
para análise de regressão logística, pois as análises probabilísticas são
executadas em comparação a contextos sociais e linguísticos específicos. Para essa pesquisa, as variáveis linguísticas e extralinguísticas, os
valores de referência para o modelo de regressão, registrados como
intercept, foram (1) referência genérica, (2) presente igual ao pretérito
perfeito, (3) primeira faixa etária e (4) sexo feminino.
Merecem destaques dois pontos, o primeiro diz respeito à relevância da interação entre as variáveis extralinguísticas sexo e faixa
etária, a partir da qual, na Fase I da amostra, homens jovens comandaram o sentido da mudança em direção da variante inovadora. Esse
fato é explicado pela hipótese clássica laboviana no que diz respeito
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ao gênero, como na primeira amostra o pronome nós era ainda bastante produtivo e gozava de um maior prestígio social, as mulheres
tendiam ao seu uso. Porém, vinte anos depois, com a variante inovadora implementada no sistema linguístico culto, as frequências de
uso femininas equiparam-se às masculinas.
O segundo ponto de destaque foi a variante nós ser favorecida em casos de referência genérica, valor hipotetizado inicialmente
como próprio do pronome a gente. Acreditamos que esse comportamento indique uma tendência de que o pronome conservador seja
a forma marcada como ênfase no que se refere à especificidade.
Porém, pretendemos desenvolver de forma mais aprofundada tal hipótese em estudos posteriores.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho, investigamos a monotongação do ditongo [ey]
no contexto silábico CV(V) e CVVC. O fenômeno consiste na perda
do glide do ditongo, transformando-se em um monotongo, assim
como em brasileiro >> brasilero36. A partir dos princípios teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista (WEINREICH; LABOV;
HERZOG 2006; LABOV, 2008), nosso objetivo é analisar a atuação
dos fatores linguísticos (contexto fonológico seguinte, dimensão da
palavra, tonicidade, classe de palavra, tipo de nome e natureza morfológica do ditongo) e extralinguísticos (sexo e faixa etária) sobre a
monotongação do ditongo [ey]. Além disso, buscamos saber se o
fenômeno em pauta está em variação estável ou em mudança em
progresso. Para tanto, utilizamos 18 inquéritos provenientes do banco de dados do PORCUFORT (Projeto Português Oral Culto de Fortaleza), sendo 09 inquéritos da Fase I (dados da década de 1990) e
09 inquéritos da Fase II (dados da década de 2000).
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Neste estudo, tomamos como base os trabalhos de Toledo
(2011), Cysne (2016), Araújo (1999), e Araújo (2000). A partir da revisão desses trabalhos, pudemos compreender o funcionamento do
fenômeno da monotongação do ditongo [ey] e formular hipóteses em
relação ao seu desempenho em nossa amostra. Sendo assim, nossas
principais hipóteses são: a) o tepe e a palatal seguintes ao ditongo
favorecem a monotongação do [ey]; b) quanto maior o número de sílabas, maior é a tendência à aplicação da regra variável; c) os não verbos
atuam como aliados da monotongação; d) os nomes comuns agem
positivamente sobre a regra; e) No contexto morfológico fora da raiz
da palavra, a monotongação é favorecida; f) o sexo masculino é aliado
da regra e g) a terceira faixa etária favorece a monotongação do ‘ey’.
36 Exemplificação retirada do inquérito DID 16, PORCUFORT Fase I.
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Dito isto, a realização desta pesquisa se faz relevante por lançar
luz sobre quais os fatores linguísticos e extralinguísticos que atuam
sobre o fenômeno. Além disso, por nossa pesquisa investigar o fenômeno em tempo real, podemos responder se a monotongação do ‘ey’
está em variação estável ou em mudança em progresso. Ademais,
esta pesquisa registra o estado do fenômeno sincronicamente e poderá servir de base para pesquisas futuras sobre o mesmo tema.
Este artigo está organizado em cinco seções. Além dessa
introdução, temos a seção de Revisão da literatura em que apresentamos os trabalhos norteadores deste estudo; a Metodologia em
que apresentamos detalhadamente todos os procedimentos adotados; a Análise dos resultados em que expomos os resultados obtidos e os interpretamos sob a perspectiva variacionista; e por fim,
as Considerações finais em que recapitulamos nossos objetivos de
pesquisa e os principais resultados encontrados.

REVISÃO DA LITERATURA
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Nesta seção, apresentaremos brevemente alguns trabalhos a
respeito da monotongação do ditongo [ey] embasados na Sociolinguística Variacionista. Sendo eles, o de Araújo (1999), Toledo (2011), Cysne
(2016), Araújo (2000) e Paiva e Duarte (2003). A revisão desses trabalhos se faz necessária porque os tomamos, em parte, como referência
para a elaboração de nossas questões e hipóteses e, consequentemente, para a constituição do nosso envelope de variação. Além disso,
posteriormente, retomaremos os resultados obtidos por esses estudos
para discuti-los e compará-los com os nossos resultados.
Araújo (1999) pesquisou a monotongação do ditongo [ey] no
português de Caxias-MA. Em sua pesquisa, a autora adotou a metodologia da Sociolinguística Variacionista. O estudo contou com 24
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informantes e o programa utilizado para a obtenção dos resultados
estatísticos foi o VARBRUL. As variáveis controladas foram: segmento
seguinte, tonicidade da sílaba, velocidade de fala, escolaridade e idade. No entanto, a autora optou por apresentar e discutir somente os
resultados referentes às duas primeiras variáveis, ou seja, o segmento
seguinte e a tonicidade da sílaba. Sendo assim, reportaremos a seguir
os achados da autora quanto a essas variáveis.
Na variável segmento seguinte, os contextos que se mostraram favorecedores foram o [] (,85) e [] (,61). Outros contextos,
como [] (,46), [] (,47), [] (,18) e [] (,12), mostraram-se desfavorecedores. De acordo com a autora, o [] (tepe) concentra o maior
número de ocorrências, chegando a mais da metade de ocorrências
do corpus. A autora argumenta, com base em Veado (1983) apud
Araújo (1999), que a regra de monotongação do ditongo [ey] se
originou diante desse contexto. Araújo (1999), ainda ressalta que,
diante de [], a única palavra envolvida na monotongação foi ‘manteiga’ e que, de acordo com Paiva e Duarte (2003), outras palavras
com o mesmo contexto bloqueiam a monotongação, como ‘meigo’.
O mesmo critério é válido para o contexto [], já que a única palavra
a sofrer monotongação foi a palavra ‘treino’. Demais palavras, como
‘reino’, não são afetadas pela regra em questão.
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Toledo (2011) investigou a monotongação do [ey] na cidade de
Porto Alegre-RS. O corpus do trabalho foi constituído por uma amostra
de 14 informantes provenientes do Projeto NURC (Projeto de Estudo da
Norma Linguística Urbana) entrevistados nos anos 1970 e contatados
novamente no final dos anos 1990 pelo projeto VARSUL (Variação Linguística do Sul do País), totalizando deste modo 28 entrevistas, sendo
14 do Projeto NURC e 14 do Projeto VARSUL. As variáveis controladas
foram contexto fonológico seguinte, tonicidade, natureza morfológica,
classe de palavra, faixa etária e sexo. Sendo assim, os dados foram
analisados com o auxílio do programa GoldVarb 3.0. Os resultados
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obtidos apontaram as seguintes variáveis como favorecedoras por ordem de relevância: contexto fonológico seguinte, natureza morfológica
e classe de palavra. No variável contexto fonológico seguinte, o fator
tepe (,57) favoreceu a monotongação. Na variável natureza morfológica, o fator radical (,63) demonstrou ser aliado da regra, enquanto
o fator sufixo (,36) inibiu a sua aplicação. Quanto à variável classe de
palavra, o fator não verbo (,60) mostrou-se aliado da monotongação
do [ey], enquanto o fator verbo (,07) não favorece a regra. As variáveis sociais sexo e faixa etária não foram selecionadas pelo programa.
Segundo o autor, em sua análise de tempo real, a monotongação do
ditongo [ey] apresenta características de variação estável.
Cysne (2016) investigou o fenômeno da monotongação do [ey]
no falar popular de Fortaleza. A amostra foi composta por 54 inquéritos provenientes do NORPOFOR (Projeto Norma Oral do Português
Popular de Fortaleza). As variáveis controladas foram contexto fonético
seguinte, contexto fonético precedente, tonicidade da sílaba, extensão
do vocábulo, natureza morfológica, classe de palavras, sexo, escolaridade e faixa etária. A análise estatística foi feita por meio do programa
GoldVarb X. Sendo assim, na quarta e melhor rodada do programa,
foram selecionadas por ordem de relevância as variáveis classe de
palavras, extensão do vocábulo, tonicidade e escolaridade.

S U MÁR IO

Na variável classe de palavras, o fator nomes (,54) favorece a
monotongação do [ey], enquanto os fatores numerais (,49) e verbos
(,35) inibiram a regra. De acordo com o autor, esse fato ocorreu porque
a classe dos nomes é muito maior em quantidade do que outras classes de palavras. Além disso, os verbos ocorreram em uma quantidade
reduzida, pois, em sua pesquisa, foram consideras apenas o ditongo
dentro do padrão CVC (Consoante-Vogal-Consoante). Sendo assim,
as formas verbais como sei, deixei e trabalhei não entram no escopo
da análise. Quanto à variável extensão do vocábulo, o fator dissílabo
(,54) surge como favorecedor da regra. Por sua vez, os fatores trissí-
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labo (,49) e polissílabo (,44) coibiram a regra. De acordo com o autor, inicialmente, o fator monossílabo foi controlado, mas, na primeira
rodada, mostrou-se categórico para a manutenção. Já em relação à
variável tonicidade, a tônica (,52) favorece levemente a monotongação,
ao passo que a átona (,33) desfavorece seu uso. Por fim, na variável
escolaridade, os indivíduos de 0-4 anos (,55) lideram o processo de
monotongação do [ey], enquanto os indivíduos com mais tempo de
escolaridade, 5-9 anos (,46) e 9-11 anos (,47), inibem o processo.
Araújo (2000) pesquisou a monotongação dos ditongos [ay],
[ey] e [ow] no falar culto de Fortaleza. O corpus utilizado na pesquisa
foi o PORCUFORT (Projeto Português Oral Culto de Fortaleza) Fase I.
Ao todo, foram ouvidos 74 inquéritos dentre os tipos DID (Diálogo entre Informante e Documentador), EF (Elocução Formal) e D2 (Diálogo
entre Dois Informantes). As variáveis controladas na pesquisa foram:
contexto fonético seguinte, contexto fonético precedente, dimensão
do vocábulo, natureza morfológica, posição do elemento seguinte
quanto à sílaba, valor fonemático do ditongo, sexo, faixa etária (faixa
I de 22-35 anos; faixa II de 36-50 anos e faixa III de 51 anos em diante) e tipo de registro (Diálogo entre Informante e Documentador-DID,
Diálogo entre Dois Informantes- D2 e Elocução Formal- EF). Sendo
assim, os dados coletados foram codificados e analisados pelo programa computacional VARBRUL. A seguir, apresentamos os resultados obtidos apenas para o ditongo [ey].
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A variável contexto fonético posterior foi selecionada como a
maior favorecedora da regra, sendo os fatores [ʒ] (,71), [ɾ] (,82), [ʃ]
(,89) seus maiores aliados. Em seguida, foi selecionada a variável natureza morfológica, tendo os fatores morfema derivacional (,53) e morfema lexical (,52) favorecido levemente o monotongo. Já o morfema
flexional (,06) demonstrou não contribuir com a aplicação da regra. No
grupo de fatores tipo de registro, os fatores DID (,58) e D2 (,53) foram
indicados como aliados da regra, enquanto o fator EF (,31) inibe a mo-
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notongação. Segundo a autora, a monotongação é beneficiada pelos
tipos de registros mais informais (DID e D2), enquanto o mais formal
(EF) não permite a realização do fenômeno. A penúltima variável selecionada, o sexo, teve os homens (,59) como favorecedores, enquanto
as mulheres (,41) inibem o processo. De acordo com a autora, o resultado se justifica porque as mulheres assumem uma postura conservadora diante da língua, e optam por utilizar mais as formas padrão e de
prestígio. Por fim, foi selecionada a variável tonicidade, tendo a sílaba
tônica (,54) como aliada, e a átona (,27) como inibidora.
Paiva e Duarte (2003) pesquisou a monotongação do ditongo
‘ey’ em um estudo de tempo real. Para isso, a autora recorreu ao banco de dados do Censo Linguístico do Rio de Janeiro, constituído pelo
grupo de pesquisadores do PEUL (Programa de Estudos sobre o Uso
da Língua). O banco conta com amostras de língua falada coletadas
nos anos de 1980 e 2000. A amostra desta pesquisa foi formada por
16 informantes recontactados.
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Os resultados preliminares apontaram para uma estabilidade no
fenômeno em tela. Sendo assim, a monotongação do ditongo ‘ey’ caracteriza-se numa constante tanto em relação ao indivíduo, tanto em relação à comunidade de fala. Em uma análise mais aprofundada, a autora
constatou que os indivíduos que aumentaram o seu grau de escolarização diminuíram o emprego da variante monotongada. No entanto, esse
declínio não foi substancial. Uma razão para isso, se deve, segundo a
autora, à insensibilidade do fenômeno à avaliação social. Sendo assim,
esse não contém características de uma variante estigmatizada.
A autora considera ainda que esta diminuição da variante monotongada possa não ter relação com os níveis de escolaridade. Ao
analisar o fenômeno em relação à faixa etária dos indivíduos, a autora
observa que os índices de monotongação são maiores na faixa etária
dos mais jovens (7-14 anos) e à medida que o indivíduo avança para
a segunda (15-25 anos) e terceira (26-49 anos) faixas etárias o índice
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de monotongação cai e se mantém estável na terceira faixa etária
(mais de 50 anos). A explicação fornecida pela autora se concentra
na mudança geracional, em que o indivíduo muda o seu falar ao longo da vida para atender às exigências socioeconômicas.
Após a revisão desses trabalhos, podemos identificar variáveis recorrentes na aplicação da regra de monotongação do ditongo
[ey]. Dentre as variáveis favorecedoras, podemos apontar o contexto
fonológico seguinte, como o maior aliado da monotongação, pois
essa variável foi selecionada como relevante nas análises estatísticas da maioria das pesquisas apresentadas nesta seção, tendo o
fator tepe como o maior favorecedor da regra. Em seguida, temos
as variáveis, tonicidade, classe de palavras e natureza morfológica,
atuando significativamente na aplicação da regra. Sendo assim, com
base nessa revisão, pudemos elencar as variáveis do nosso envelope de variação que será detalhado ao longo da seção seguinte.

METODOLOGIA
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Dedicamos esta seção ao detalhamento dos nossos procedimentos metodológicos adotados neste trabalho. Sendo assim, apresentaremos nossa filiação teórica, o corpus, a amostra selecionada, o
envelope de variação e os procedimentos de coleta e análise dos dados.
Nesta pesquisa, adotamos os procedimentos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista (WEINREICH; LABOV;
HERZOG 2006 [1968]; LABOV, 2006, 2008 [1972], 2010). Além disso,
utilizamos como corpus o banco de dados do PORCUFORT (Projeto Português Oral Culto de Fortaleza), idealizado pelo professor Dr.
José Lemos Monteiro, no início da década de 1990 (ARAÚJO, 2000).
O banco de dados, em sua primeira fase, conta com 73 inquéritos,
estratificados em sexo (masculino e feminino), faixa etária (faixa I,
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faixa II e faixa III) e tipo de registro (DID, EF e D2). No ano de 2018,
foi iniciada a constituição da segunda fase do PORCUFORT (ARAÚJO, VIANA, PEREIRA, 2018). Esta segunda fase seguiu os mesmos
procedimentos metodológicos da primeira fase e tem como objetivo
ser um banco de dados representativo da fala culta fortalezense, com
dados referentes aos primeiros anos do século XXI.
Nossa amostra foi constituída, ao todo, por 36 informantes extraídos do tipo de inquérito DID (Diálogo entre Informante e Documentador), sendo 18 provenientes do PORCUFORT fase I e 18 do PORCUFORT fase II. Destacamos, ainda, que metade dos informantes
pertence ao sexo feminino e a outra metade pertence ao masculino.
Podemos encontrar, ainda nesta obra, capítulo 2 que discorre de forma
ampla o perfil dos informantes do Projeto PORCUFORT.
No quadro a seguir, é possível visualizar esta distribuição:
Quadro 01 – Distribuição dos informantes
PORCUFORT fase I fase II por célula social.
DID – Fase I
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DID – Fase II

Sexo/Gênero
Faixa etária

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

22-35 anos

3

3

3

3

36-55 anos

3

3

3

3

56 anos em diante

3

3

3

3

Fonte: Elaborado pelos autores.

Sendo assim, apresentaremos a seguir as variáveis elencadas
que compõem o nosso envelope de variação:
Contexto fonológico seguinte – As pesquisas Araújo (1999), Araújo (2000)
e Toledo (2011) evidenciaram que os fatores tepe e palatal influenciam na
implementação da regra. Além disso, alguns contextos tendem a inibir a
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aplicação da regra, como o contexto velar [ɡ]. Por essa razão, é imprescindível realizar o controle desta variável. Assim, analisamos os seguintes
contextos: [b], [m], [p], [f], [v], [d], [t], [s], [z], [n], [l], [ɾ], [ʃ], [ʒ], [tʃ], [dʒ],
[ɲ], [ʎ], [ɡ], [k], [h], contexto vocálico e sem contexto.
Tonicidade – essa variável foi selecionada como um fator favorecedor
nas pesquisas de Araújo (1999) e Cysne (2016). Os resultados dessas
pesquisas divergem em relação ao fator favorecedor. Na primeira, o
fator sílaba átona contribui com a monotongação, enquanto, na segunda, é o fator tônica que contribui. A expectativa é que a sílaba tônica
não favoreça a monotongação, já que elas têm uma duração maior. No
entanto, as pesquisas não apresentaram convergência em relação a
esta variável. Por isso, consideramos de suma importância o seu controle. Sendo assim, controlamos os seguintes fatores: tônica e átona.
Dimensão da palavra – de acordo com Cysne (2016), a variável dimensão da palavra exerce influência sobre a monotongação do ditongo
[ey]. A tendência é que quanto maior o número de sílabas, maior é a
incidência da monotongação. Portanto, estudamos os seguintes fatores: monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo.
Classe de palavra – essa variável será controlada a fim de testarmos
sua influência sobre a monotongação. Nossa hipótese é a de que a
monotongação seja favorecida nos não verbos. Portanto, testamos os
fatores seguintes: verbos e não verbos.
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Tipo de nome – acreditamos que a monotongação ocorra com maior
frequência nos nomes comuns. Sendo assim, controlamos os fatores
a seguir: nome comum, antropônimo e topônimo.
Natureza morfológica do ditongo – na pesquisa de Araújo (2000), essa
variável foi selecionada como favorecedora da monotongação. Por
essa razão, testaremos essa variável, a fim de descobrir se ela interfere na aplicação da regra. Sendo assim, os grupos de fatores a serem
averiguados são os seguintes: na raiz e fora da raiz.
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Após a definição das nossas variáveis, iniciamos a coleta dos
dados em nossa amostra. Os áudios foram ouvidos integralmente,
e as ocorrências do ditongo [ey] foram transcritas e codificadas de
acordo com as variáveis já apresentadas. No escopo desta pesquisa,
catalogamos apenas as ocorrências do ditongo [ey] que apresentavam os padrões silábicos CV(V) e CVVC37. Após a transcrição e
codificação das ocorrências, nossos dados foram analisados estatisticamente com o auxílio do programa GoldVarb X. Sendo assim,
na seção seguinte, reportaremos os procedimentos realizados com
o programa e apresentaremos os resultados das melhores rodadas.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Em nossa primeira análise, submetemos 4.030 dados ao programa GoldVarb X, sendo 1.438 (35.7%) referentes à monotongação
e 2.592 (64.3%) referentes à manutenção do ditongo [ey]. Nessa primeira etapa, realizamos uma só rodada com os dados da década
de 1990 e da década de 2000. No entanto, a fim de apresentarmos
resultados mais detalhados sobre cada período, decidimos realizar
análises para cada década separadamente. Sendo assim, relataremos primeiramente os resultados obtidos nas rodadas referentes aos
anos 1990 e depois, os resultados referentes aos anos 2000.
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Análise dos dados dos anos 1990
Considerando a análise dos dados somente para a década em
questão, submetemos 1.354 ocorrências ao programa, sendo 577
37 C = consoante e V = vogal. Os parênteses colocados em V representam a possibilidade
do segmento ocorrer ou não. Ex.: CVV lei, pei.xe ou CV(V) pe.xe, CVVC seis.
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(42,6%) dados monotongados, e 777 (57,4%) dados referentes à manutenção do ditongo.
Ainda na primeira rodada, obtivemos oito nocautes, discriminados a seguir:
01 na variável dimensão da palavra, em que o fator monossílabo
foi categórico em relação à manutenção do ditongo,
06 na variável contexto fonológico seguinte, em que os fatores
[], [], [], [], [] e [] foram categóricos em relação à manutenção do ditongo,
01 na variável tipo de nome, em que o fator topônimo também
foi categórico em relação à monotongação.

Dito isso, desprezamos todos os nocautes e procedemos com
a análise step up & down. A melhor rodada selecionada pelo programa GoldVarb X foi a de número 30, com Input 0.348, Log Likelihood =
-116.581 e Significance = 0.010. As variáveis selecionadas por ordem
de relevância foram: contexto fonológico seguinte, sexo, tipo de nome,
dimensão da palavra e classe de palavra.
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As demais variáveis foram descartadas pelo programa. A seguir
apresentaremos a análise das variáveis selecionadas, por ordem de
relevância, com os respectivos pesos relativos e números percentuais,
e faremos a comparação destes resultados com os resultados dos
trabalhos resenhados, sempre que possível.
a.

Contexto fonológico seguinte
Tabela 01 – Atuação da variável contexto fonológico seguinte
na monotongação do [ey] na década de 1990.
Fator

Frequência

Peso relativo

Dado

[ʃ]

87.3%
(48/55)

,98

peixe

[ɾ]

97.1%
(500/515)

,97

primeiro
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[ʒ]

35.7%
(5/14)

,43

feijão

Vogal

32.3%
(20/62)

,31

passeio

[g]

25%
(1/4)

,26

manteiga

Fonte: Elaborada pelos autores.

Vemos, na tabela 01, que os fatores que favoreceram a monotongação do [ey] foram [ʃ] (,98) e [ɾ] (,97), enquanto os demais fatores
inibem a aplicação da regra. Conforme Araújo (2000), o [ɾ] pertence à
categoria das consoantes líquidas, o que torna este segmento mais
próximo da vogal. De acordo com Hora (2007), a monotongação é
influenciada principalmente pelo contexto fonológico seguinte, e o ditongo ‘ey’ sofre a monotongação com mais frequência diante de fricativas alveolopalatais. Também de acordo com esta posição, Bisol (1994)
pontua que, nos contextos [ʃ] e [ʒ], o ditongo ‘ey’ possui apenas uma
vogal na forma subjacente, sendo assim, a presença ou não do glide
deve-se à presença da palatal. Em nossa amostra, o [ʒ] não foi selecionado como relevante para a monotongação do ‘ey. Tal fato pode ser
justificado em função do baixo número de dados obtidos, 14 ao todo,
sendo que destes apenas 05 sofreram monotongação.
Elaboramos o quadro 2, abaixo, com os contextos fonológicos
seguintes com 10 ocorrências ou menos:
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Quadro 02 - Contextos fonológicos seguintes com poucas ocorrências
de monotongação do ditongo ‘ey’ para a década de 1990.
Contexto

Número de ocorrências

[ʒ]

5/14

[g]

¼

Dado monotongado
feijão (04 ocorrências),
feijoada (01 ocorrência)/
Manteiga/

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Retomando a análise dos fatores relevantes, observamos que o
fator tepe concentra um grande número de ocorrências, 515 ao todo.
As pesquisas de Araújo (1999), Araújo (2000) e Toledo (2011) revelaram o fator tepe e o fator palatal-alveolar desvozeada [ʃ] como aliados
da monotongação nessa mesma variável, o que reforça a validade dos
nossos resultados. A seguir, apresentamos os dados da variável sexo.
b.

Sexo
Tabela 02 – Atuação da variável sexo na
monotongação do [ey] na década de 1990.
Fator

Frequência

Peso relativo

Masculino

45.6%
(315/691)

,40

Feminino

39.5%
(262/663)

,59

Fonte: Elaborada pelos autores.

S U MÁR IO

De acordo com a tabela 02, o fator feminino (,59) é aliado da monotongação, enquanto o fator masculino (,40) inibe a regra. Esse resultado
se deve ao fato de que a monotongação do ditongo ‘ey’ não é estigmatizada na comunidade de fala de Fortaleza-CE. Segundo Meyerhoff (2006),
as mulheres tendem a ser mais conservadoras quando têm consciência
linguística do valor social de uma variante, mas quando o valor de uma
variante está abaixo do nível da consciência, as mulheres tendem a ser
inovadoras. Seguimos com os resultados para a variável tipo de nome.
c.

Tipo de nome
Tabela 03 – Atuação da variável tipo de nome na
monotongação do [ey] na década de 1990.
Fator

Comum

Frequência
40.8%
(530/1.299)

Peso relativo
,50

Dado
engenheiros
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Antropônimo

42.9%
(6/14)

Topônimo

Nocaute

,03

Ribeiro

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na tabela 03, vemos que o fator nome comum (,50) é neutro em
relação à monotongação, ao passo que o fator antropônimo (,03) desfavorece a regra. Já o fator topônimo sofreu nocaute por ter sido categórico em relação à monotongação do ditongo [ey]. Essa variável não foi
controlada por nenhum dos trabalhos resenhados por nós. Acreditamos
que o fator antropônimo tende a ter seus segmentos preservados por
se tratar de um nome próprio de pessoa, tanto que, em nossa amostra,
apenas 06 dados sofreram monotongação, que foram os antropônimos
Nogueira >> Noguera (01 ocorrência), Ribeiro >> Ribero (01 ocorrência), Silveira >> Silvera (01 ocorrência) e Pereira >> Perera (03 ocorrências). Já os nomes comuns estão mais sujeitos à monotongação. A
seguir, mostramos os dados da variável dimensão da palavra.
d.

Dimensão da palavra
Tabela 04 – Atuação da variável dimensão da palavra
na monotongação do [ey] na década de 1990.
Fator

Frequência

Monossílabo
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Dissílabo

Dado

Nocaute
13.1%
(57/434)

,33
57.3%
(348/607)
,67

Trissílabo

Polissílabo

Peso relativo

62.3%
(172/276)

leito

efeito

,38

preconceito

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Observando a tabela 04, percebemos que o fator trissílabo (,67)
é o único que favorece a monotongação do ditongo [ey], já que os
fatores dissílabo (,33) e polissílabo (,38) inibem a sua aplicação. Observamos os dados de nossa amostra e constatamos que os itens lexicais
‘dinheiro’ e ‘primeiro’ foram bastante produtivos. Além disso, nestas
palavras ocorre a presença do tepe, o que pode ter contribuído significativamente para a seleção do fator trissílabo como relevante para
a monotongação do ‘ey’. Inicialmente, o fator monossílabo foi controlado, mas esse demonstrou ser categórico em relação à manutenção
do ditongo, por isso foi descartado da análise. Segundo Araújo (2000),
quanto maior a extensão da palavra em número de sílabas, maior é a
tendência de ocorrer a monotongação. No entanto, em Cysne (2016),
o fator dissílabo (,54) mostrou-se aliado da monotongação, enquanto
os fatores trissílabo (,49) e polissílabo (,44) não beneficiaram o fenômeno, como era esperado. A seguir, finalizamos a análise das variáveis
relevantes para a década de 1990, com a variável classe de palavra.
e.

Classe de palavra
Tabela 05 – Atuação da variável classe de palavra na
monotongação do [ey] na década de 1990.
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Fator

Frequência

Peso relativo

Dado

Verbo

8.3%
(38/457)

,18

deixam

Não verbo

60.1%
(539/897)

,68

direita

Fonte: Elaborada pelos autores.

De acordo com a tabela 05, o fator não verbo (,68) é aliado da
monotongação. Já o fator verbo (,18) inibe a aplicação da regra. Em
Cysne (2016), o fator nomes (,54) foi aliado do fenômeno. Segundo o
autor, isso aconteceu porque o quantitativo de nomes em sua amostra
foi muito superior ao quantitativo de verbos e numerais. O mesmo pode
ser diagnosticado em nossa amostra, já que o total de ocorrências
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para verbos é de 458 e o total de ocorrências para não verbos é de
896. Ou seja, quase o dobro da primeira. Em Toledo (2011), o fator
não verbo (,60) foi aliado da regra, enquanto o fator verbo (,07) inibiu a
sua aplicação. Sendo assim, os resultados de Cysne (2016) e Toledo
(2011) são muito semelhantes aos nossos.

Análise dos dados dos anos 2000
Em relação à análise dos dados da década em pauta, submetemos 2.676 dados, sendo 863 (32,2%) relativos à monotongação, e
1.813 (67,8%) referentes à manutenção do ditongo [ey]. No gráfico a
seguir, demonstramos a configuração dessa distribuição:
Gráfico I – Distribuição da monotongação do ditongo [ey] na década de 2000.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na primeira rodada dessa amostra, tivemos seis nocautes, sendo:

S U MÁR IO

–

01 na variável dimensão da palavra, com o fator monossílabo
sendo categórico em relação à manutenção do ditongo;

–

01 na variável contexto fonológico precedente, com o fator nasal palatal [ɲ], sendo categórico em relação à monotongação;

–

e 04 na variável contexto fonológico seguinte com os fatores
[t], [tʃ], [ɡ] e o fator sem contexto, sendo categóricos em
relação à manutenção do ditongo.
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Após a exclusão dos nocautes, iniciamos a rodada step up &
down com o programa GoldVarb X. Dito isso, a melhor rodada selecionada pelo programa foi a de número 32, com Input de 0.744, Log
Likelihood = - 308.817 e Significance = 0.027. As variáveis selecionadas por ordem de relevância foram contexto fonológico seguinte, faixa
etária, tipo de nome, natureza morfológica, dimensão da palavra e sexo.
A seguir, mostramos tanto a análise das variáveis selecionadas quanto
os pesos relativos e os números percentuais, além de estabelecermos
uma comparação dos resultados obtidos nesta pesquisa com os resultados obtidos nos estudos resenhados.
a.

Contexto fonológico seguinte
Tabela 06 – Atuação da variável contexto fonológico seguinte
na monotongação do [ey] na década de 2000.
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Fator

Frequência

Peso relativo

Dados

[ʃ]

93.9%
(124/132)

,87

Deixava

[ɾ]

94.1%
(665/707)

,76

financeiro

Vogal

23.5%
(50/213)

,75

Cadeia

[ʒ]

63.2%
(12/19)

,23

queijo

[n]

25.7%
(9/35)

,10

treinando

[s]

2.8%
(2/72)

,00

seis

Fonte: Elaborada pelos autores.

De acordo com a tabela 06, os fatores [ʃ] (,87), [ɾ] (,76), e vogal
(,75) foram favorecedores da regra, enquanto os fatores [ʒ] (,23), [n]
(,10) e [s] (,00) foram seus inibidores. O fator [ʒ] costuma ser favorecedor da regra da monotongação, porém a baixa ocorrência desse
segmento em nossa amostra, com certeza, contribuiu para que esse
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contexto não fosse selecionado como relevante pelo programa Gold
Varb X. No quadro 03, apresentamos os contextos com até 10 ocorrências de monotongação do ditongo ‘ey’:
Quadro 03 – Contextos fonológicos seguintes com poucas ocorrências
de monotongação do ditongo ‘ey’ para a década de 2000.
Contexto

Número de ocorrências

Dado monotongado

[n]

9/35

treinamento (06 ocorrências) /
treinar (03 ocorrências)

[s]

2/72

aperfeiçoamento (02 ocorrências)
Fonte: Elaborado pelos autores.

Retomando a análise dos fatores relevantes, percebemos que as
consoantes palato-alveolares e o fator tepe foram quase categóricos.
Isso confirma os resultados obtidos nas pesquisas de Araújo (1999),
Araújo (2000) e Toledo (2011). Analisamos a seguir, a variável faixa etária.
b.

Faixa etária
Tabela 07 – Atuação da variável faixa etária na
monotongação do [ey] na década de 2000.
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Fator

Frequência

Peso relativo

Faixa I (22-35)

35.1%
(238/679)

,51

Faixa II (36-55)

27%
(276/1.022)

,32

Faixa III (56 em diante)

35.8%
(349/975)

,67

Fonte: Elaborada pelos autores.

De acordo com a tabela 07, a faixa etária III (,67) favorece
bastante a monotongação, enquanto a faixa I (,51) é neutra e a faixa
II (,32) inibe a aplicação da regra. Essa variável não foi selecionada
pelos demais trabalhos resenhados por nós. Conforme Labov (2008),
os indivíduos de maior idade são conservadores e preferem formas
linguísticas também conservadoras. No entanto, em nossa amostra
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isso não ocorreu, pois consideramos a monotongação como a variante
inovadora em relação à sua preservação’.
Acreditamos que os indivíduos da faixa etária III (,67) são aliados
da monotongação, porque esses já estão saindo ou já saíram do mercado de trabalho, e por isso, livres das amarras sociais, não se sentem
tão pressionados a respeito do seu modo de falar. Sendo assim, nosso
pensamento se alinha com a afirmação de Freitag (2005), ao afirmar
que a variável faixa etária é extremamente complexa por estar relacionada com a escolarização e o mercado de trabalho.
Consoante a esse pensamento, Paiva e Duarte (2003) argumenta que, ao longo de sua vida, o indivíduo tem o seu falar afetado por
mudanças para melhor adaptá-lo às exigências sociais ocorridas em
diferentes etapas da sua vida. Além disso, a autora indica, em relação
à variação do ditongo [ey], que embora os indivíduos sofram alterações em sua fala por conta de uma maior escolarização e também por
conta da gradação etária, o fenômeno se mostra em variação estável.
Seguimos com os resultados da próxima variável, o tipo de nome.
c.

Tipo de nome
Tabela 08 – Atuação da variável tipo de nome na
monotongação do [ey] na década de 2000.
Fator
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Frequência

Peso relativo

Dado

Comum

31.8%
(840/2.639)

,50

financeiro

Antropônimo

20%
(3/15)

,02

Moreira

Topônimo

90.9%
(20/22)

,31

Juazeiro

Fonte: Elaborada pelos autores.
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De acordo com a tabela 08, o fator topônimo (,31) e o fator antropônimo (,02) inibem a monotongação do [ey], enquanto o fator comum (,50) se mostra neutro. Assim como na amostra de 1990, essa
variável foi considerada relevante para a monotongação, tendo o fator comum também como neutro. No entanto, na mostra de 1990, o
fator topônimo sofreu nocaute. Do mesmo modo, o fator antropônimo
demonstrou não favorecer a regra, já que os nomes de pessoa tendem a ter sua forma preservada integralmente. A seguir, veremos os
resultados obtidos para a variável natureza morfológica do ditongo.
d.

Natureza morfológica do ditongo
Tabela 09 – Atuação da variável natureza morfológica do
ditongo na monotongação do [ey] na década de 2000.
Fator

Frequência

Peso relativo

Dado

Na raiz

53%
(800/1.510)

,66

aperfeiçoamento

Fora da raiz

5.4%
(63/1.166)

,29

brasileira

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Na tabela 09, vemos que o fator na raiz (,66) favorece a monotongação do ditongo [ey], enquanto o fator fora da raiz (,29) inibe o
fenômeno. Em Toledo (2011), o fator radical (,63) foi favorecedor da
monotongação, ao passo que o fator sufixo (,36) inibiu a regra. Sendo
assim, nossos resultados estão alinhados com os resultados obtidos
nas pesquisas resenhadas, o que respalda nossos achados. Seguimos nossa análise, com a variável dimensão da palavra.
e.

Dimensão da palavra
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Tabela 10 – Atuação da variável dimensão da palavra
na monotongação do [ey] na década de 2000.
Fator

Frequência

Peso relativo

Dado

Dissílabo

18.3%
(191/1.041)

,38

feita

Trissílabo

47.7%
(518/1.087)

,59

primeira

Polissílabo

45.6%
(154/338)

,54

verdureiro

Monossílabo

Nocaute

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na tabela 10, vemos que o fator trissílabo (,59) é aliado da
monotongação, já o fator dissílabo (,38) inibe a regra, enquanto o
fator polissílabo (,54) favorece levemente o fenômeno. Assim como
na amostra de 1990, a variável dimensão da palavra foi relevante para
a monotongação, tendo sido também o fator trissílabo relevante para
a monotongação. Como havíamos argumentado com base em Araújo (2000), quanto maior o número de sílabas, maior é a chance de
ocorrer a monotongação. Finalizamos nossa análise com a análise
da variável sexo, a seguir.
f.

Sexo
Tabela 11 – Atuação da variável sexo na
monotongação do [ey] na década de 2000.
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Fator

Frequência

Peso relativo

Masculino

37.9%
(413/1.089)

,43

Feminino

28.4%
(450/1.587)

,54

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Na tabela 11, podemos ver que o fator feminino (,54) favorece a
monotongação do ‘ey’, enquanto o fator masculino (,43) desfavorece o
fenômeno. Assim como na amostra de 1990, esta variável foi considerada relevante e também apresentou o fator feminino como aliado da
regra em pauta. Sendo assim, acreditamos que este resultado ocorreu
porque a monotongação do ‘ey’ não é uma regra estigmatizada na comunidade de fala de Fortaleza-CE. Portanto, neste caso, as mulheres
preferem a variante inovadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Nesse estudo, objetivamos analisar a atuação dos fatores linguísticos (contexto fonológico seguinte, tonicidade, dimensão da palavra, classe de palavra, tipo de nome e natureza morfológica do ditongo) e sociais (sexo e faixa etária) sobre a monotongação do ditongo
[ey] em um estudo de tempo real. Para isso, selecionamos uma amostra proveniente do banco de dados do PORCUFORT Fase I e Fase II,
sendo a primeira com dados da década de 1990 e a segunda com
dados da década de 2000. Ao todo, coletamos 4.030 ocorrências do
ditongo [ey] que foram codificados e depois submetidos à análise ao
programa GoldVarb X. Para a amostra da década de 1990, o programa
selecionou as seguintes variáveis, por ordem de relevância: contexto
fonológico seguinte, sexo, tipo de nome, dimensão da palavra e classe
de palavra. Já para a década de 2000, as variáveis selecionadas foram
as seguintes: contexto fonológico seguinte, faixa etária, tipo de nome,
natureza morfológica do ditongo, dimensão da palavra e sexo. Retomando nossas hipóteses iniciais, constatamos que as hipóteses referentes às variáveis contexto fonológico seguinte, dimensão da palavra,
classe de palavra e natureza morfológica do ditongo se confirmaram.
Já as nossas hipóteses referentes às variáveis tipo de nome e sexo
não se confirmaram, porque, na variável tipo de nome, o fator comum
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foi considerado neutro. E, na variável sexo, o fator feminino foi aliado
da regra. Sendo assim, percebemos que o fenômeno em pauta é influenciado predominantemente por fatores linguísticos, principalmente
pela variável contexto fonológico seguinte, em que o tepe e a palatal
alveolar [ʃ] se destacam. A partir dessa análise, constatamos que a
monotongação do ditongo [ey] não se encontra em um processo de
mudança linguística, mas em variação estável.
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AS NEGATIVAS PÓS-VERBAIS
NO FALAR CULTO DE FORTALEZA- CE:

uma análise em dois tempos
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.834.197-218

INTRODUÇÃO
No Português Brasileiro (doravante PB), as negativas sentenciais
têm despertado interesse entre os estudiosos e cada vez mais vêm sendo alvo de análises, discussões e pesquisas. O PB apresenta algumas
estruturas em que esse fenômeno ocorre. Vejamos três delas38:
•

(NEG1) Negação pré-verbal (NEG + V)

Conhecida na literatura por negação canônica, essa sentença
consiste em apresentar o operador de negação anterior ao verbo.
(01) porque eu não sei se é ampla concorrên::cia.. (Inq. 2)
(02) os seus direito não são satisfeito... (Inq. 33)
•

(NEG2) Negação dupla (NEG + V + NEG)

A dupla negação é uma variante inovadora e apresenta dois
operadores negativos: um anterior e outro posterior ao verbo.
(03) ele não precisa somar no lápis não... (Inq. 10)
(04) porque eu t/ /tava pensando não era melhor tu dar/ QUAtro
manhãs e duas tarde não?... (Inq. 7)
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•

(NEG3) Negação pós-verbal (V + NEG)

A negação pós-verbal apresenta o operador de negação posterior ao verbo.
(05) eu tenho condição de passar pra agronomia não (Inq. 85)
(06) no Liceu ninguém dizia ginasial não (Inq. 48)
38 Os dados 01, 03 e 05 foram retirados do PORCUFORT (fase II); os trechos 02, 04 e 06, do
PORCUFORT I (fase I).
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Ao estudarmos as negativas sentencias, observamos a complexidade que envolve a análise desse fenômeno. Inicialmente, as três
sentenças seriam o foco deste capítulo de livro. Contudo, fazendo a leitura das transcrições, percebemos que as negativas duplas exigiriam
maior número de dados. Nesse sentido, considerando o tempo disponível para o desenvolvimento desta pesquisa, optamos por investigar
as negativas pós-verbais x negativas pré-verbais.
Para esse trabalho, objetivamos realizar, com base nos pressupostos teóricos-metodológicos da Sociolinguística Variacionista
(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006; LABOV, 2008), uma análise, em
tempo real, do uso das sentenças negativas pós-verbais e pré-verbais
do português oral culto de Fortaleza-CE na perspectiva variacionista.
Esse estudo foi realizado com base em duas amostras retiradas do
PORCUFORT (Fase I)39 e PORCUFORT (Fase II)40. A partir disso, buscamos: i) descrever a frequência de uso das variantes analisadas; ii)
analisar as variáveis linguísticas e/ou extralinguísticas que beneficiam
o uso da variante pós-verbal; iii) verificar se a regra em estudo se trata
de uma variação estável ou de um caso de mudança em progresso.
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Neste capítulo, analisamos a fala de 6 indivíduos no corpus
PORCUFORT Fase I e 6 indivíduos no PORCUFORT Fase II, totalizando
12 falantes. Todas as coletas foram realizadas a partir de entrevistas do
tipo Diálogo entre Dois Informantes (D2). As variáveis linguísticas estudadas na pesquisa foram: tipo de oração, estrutura do verbo, tempo
verbal, tipo de sujeito, tipo de frase e outros termos negativos. Já as
variáveis extralinguísticas controladas foram: faixa etária e sexo.
Em virtude disso, elaboramos as seguintes hipóteses para esta
pesquisa, baseadas na literatura disponível acerca do fenômeno em
tela, com o objetivo de serem testadas durante nossa análise: i. em
39 Amostras de fala coletadas nos anos 1990.
40 Amostras de fala coletadas nos anos 2010.
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co-ocorrência com as negativas pós-verbais, as negativas pré-verbais
são mais frequentes na fala culta de Fortaleza-CE; ii. as variáveis tipo
de oração, faixa etária e sexo masculino aparecem como relevantes nas
rodadas realizadas; iii. o fenômeno em análise aponta para um quadro
de variação estável na comunidade estudada.
Analisando os estudos desenvolvidos acerca das negativas sentencias com base em bancos de dados da fala culta, não encontramos
pesquisas diacrônicas no corpus escolhido acerca desta temática. Na
busca de outros corpora em outras comunidades de fala, também não
encontramos pesquisas em tempo real sobre o fenômeno em tela. Assim, acreditamos que, com esse trabalho, estamos contribuindo para
as discussões relacionadas ao fenômeno, bem como com a descrição
do atual PB e com os estudos realizados em tempo real, tendo em vista
que, devido sua complexidade, são em número menor na literatura.
Além disso, também julgamos que essa pesquisa contribuirá para uma
fotografia sociolinguística atual de Fortaleza-CE.
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Este capítulo está dividido em cinco seções: esta introdução, em
que apresentamos o nosso objeto de estudo, bem como os objetivos
da nossa pesquisa e a justificativa; na próxima seção, exibimos os
principais resultados de alguns trabalhos na perspectiva variacionista
acerca das negativas sentenciais; na terceira seção, delineamos os
procedimentos metodológicos adotados na coleta de dados; na quarta seção, apresentamos e discutimos os resultados; na quinta e última
seção, tecemos algumas considerações finais.

As negativas sentenciais na perspectiva variacionista
As negativas sentenciais no PB já foram alvo de estudo de
diversos trabalhos de cunho variacionista. Nesse contexto, essa seção se debruçará sobre alguns desses trabalhos, a fim de propor-
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cionar um panorama geral do fenômeno. São eles: Roncarati (1996),
Alkmim (2001), Souza e Lucchesi (2004), Soares (2009), Santana e
Nascimento (2011), Seixas, Alkmim e Chaves (2012), Nunes (2014),
Nascimento (2014) e Santos (2016).
Roncarati (1996) faz uma descrição sobre os usos das estratégias de negação sentencial a partir de amostras de fala de informantes
entre 10 e 42 anos de idade, de ambos os sexos, coletadas na capital
cearense, Fortaleza–CE41. Para a análise, realizada através da submissão dos dados levantados ao programa computacional Varbrul, foram
considerados os seguintes fatores linguísticos: tipo de frase, posição
da oração negada dentro do turno, tipo de sujeito, tipo de constituinte
pós-verbal, escopo da negação e replicação de verbo presente em
turno imediatamente anterior, além dos fatores sociais idade e sexo.
O levantamento feito pela autora obteve um total de 822 dados,
os quais foram submetidos ao programa Varbrul. A análise aponta para
o maior uso da negação pré-verbal (NEG + V), com percentual de uso
de 77%, seguida pela negação dupla (NEG + V + NEG), com percentual de 18% de utilização e a negação pós-verbal (V + NEG), com 5%.
A análise demonstrou ainda que os fatores sociais controlados não se
mostraram relevantes para a realização das variantes.
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Em Alkmim (2001)42, a autora realiza um estudo sobre as negativas
sentencias na fala mineira, com falantes nascidos em Mariana (MG). A pesquisa obteve um total de 2.505 dados entre as seguintes variantes: negativa pré-verbal, negativa dupla, negativa pós-verbal e construções formadas
por quantificador/advérbio negativo, conjunção nem e a preposição sem.
41 Organizado por Roncarati, o Banco de Dados Internacionais constitui-se em uma amostragem muito diversificada que fotografa usos da língua em situações de fala espontânea. A
coleta foi realizada em 1989 a 1990 e possui 22 gravações (RONCARATI, 1996).
42 A pesquisa utilizou três corpora para compor a amostra: o primeiro foi formado por entrevistas sociolinguísticas, realizadas com falantes nascidos no município de Mariana (MG);
o segundo, constituído por entrevistas de informantes nascidos em Pombal, subdistrito de
Mariana, já que o primeiro foi montado com informantes nascidos na sede do município
e o terceiro, um corpus representativo dos séculos XIX e 1ª metade do XX. Neste estudo,
referimo-nos aos dados de Mariana (MG).
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Na análise, as variáveis selecionadas como relevantes pelo
programa foram, nesta ordem, tipo de oração, presença/ausência de
quantificador ou advérbio negativo, presença/ausência de sujeito na
oração, contiguidade entre partícula não e o verbo, perífrase e não perífrase verbal, faixa etária escolaridade e etnia. Nesse contexto, orações
não encaixadas (0.54), a ausência de quantificador (0.53), a retenção
de sujeito (0.55), a não contiguidade ao verbo (0.92), a perífrase verbal
(0.59), os jovens (0.60), analfabetos (0.54) e os afro-brasileiros (0.54)
foram aliados da aplicação das negativas duplas.
Outro estudo sobre as negativas sentenciais é o trabalho de
Souza e Lucchesi (2004). Neste estudo, os autores fazem uma análise
do uso das negativas na fala de uma comunidade rural afro-brasileira
em Helvécia-BA43. Para isso, a pesquisa controlou as variantes Neg.
1 (pré-verbal), Neg. 2 (negativa dupla) e Neg. 3 (negativa pós-verbal);
vale ressaltar que, nas negativas duplas, foram controladas as estruturas em que a partícula negativa anterior ao verbo tinha a forma “num”.
Os informantes estão divididos em três faixas etárias (faixa 1 - 20 a 40
anos; faixa 2 - 41 a 60 anos; e faixa 3 - mais de 60 anos) e os grupos de
fatores selecionados pelo Varbrul foram: tipo de oração, tipo de frase,
tipo de complemento pós-verbal, sexo e faixa etária.
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De acordo com a análise, os fatores oração absoluta (.58) e
oração subordinada substantiva (.58) favorecem a realização de negativas duplas e pós-verbais. Quanto ao tipo frase, o fator que exerce
influência sobre as variantes inovadoras é resposta à pergunta direta
– sim ou não – (.69). Em relação ao tipo de complemento pós-verbal, a
análise verificou que há maior realização de negativas duplas/pós-verbais quando essas variantes estão associadas a verbos intransitivos
ou transitivos ou têm seu complemento não-realizado (.57). Sobre as
variáveis sociais, o estudo constatou que as mulheres (.57), os adultos
(.57) e os idosos (.56) favorecem a realização das variantes inovadoras.
43 O estudo faz parte do projeto Vertentes do Português Rural do Estado da Bahia e de Sergipe.
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O estudo realizado por Soares (2009)44 investigou a realização
das negativas sentenciais no contato entre os dialetos cearense e carioca. O levantamento feito reuniu 208 ocorrências, nas quais predomina a utilização da variante conservadora (negativa pré-verbal, 82%). As
variáveis linguísticas analisadas pelo estudo foram tipo de sujeito, tipo
de complemento verbal, traço propulsor, tipo de oração e realização
fonética do “não” pré-verbal. Além disso, a autora também realizou um
cruzamento de fatores na variável trato propulsor, obtendo os seguintes cruzamentos: traço propulsor e tipo de sujeito; traço propulsor e
tipo de complemento verbal; traço propulsor, tipo de sujeito e tipo de
complemento verbal. No tocante às variáveis sociais, foram analisadas
as variáveis gênero45, escolaridade, idade com que saiu do Ceará e
grau de convívio com cariocas.
Devido à pequena quantidade de dados obtida pelo levantamento do referido estudo, as autoras esclareceram que o programa
não apresentou pesos relativos, fazendo com que o estudo exibisse
apenas as frequências obtidas pelas variáveis analisadas.
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Em seu estudo sobre variação nas estruturas negativas do
português falado na comunidade rural da Matinha (BA), Santana e
Nascimento (2011) levantaram 541 dados, nos quais predominam a
realização da variante pré-verbal46, com 78% de realização, seguidos
por 20% de realização da dupla negação e 2% de realização das
negativas pós-verbais. Os grupos de fatores selecionados pelo Programa Goldvarb X como favorecedores para a realização das variantes inovadoras foram: tipo de oração (absoluta - .67); tipo de verbo
(ação/movimento/processo/evento - .58), tipo de sujeito (2ª pessoa
- .94) e uso de TV (pessoas que pouco ou raramente assistem TV 44 O corpus da pesquisa possui quatro informantes e foi construído a partir de entrevistas
realizadas pela pesquisadora.
45 Nomenclatura utilizada pela autora.
46 Corpus constituído por seis entrevistas retiradas do Projeto A Língua Portuguesa no Semiárido Baiano.
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.70). Com a pesquisa, as autoras concluíram que a variação ocorrida
na comunidade tem relação com fatores sociais e linguísticos, como
o tipo de oração, tipo de verbo e tipo de sujeito. No entanto, destacaram que a variante padrão – a negação pré-verbal – possui uso mais
expressivo quando relacionada às variantes não padrão.
As construções negativas também foram alvo de estudo de Seixas, Alkmim e Chaves (2012). Em pesquisa realizada com 30 informantes da zona rural de Piranga (MG), 15 homens e 15 mulheres, distribuídos em três faixas etárias (jovens, medianos e idosos), os autores
levantaram 2065 construções negativas, das quais 1505 foram negativas pré-verbais (57,8%), 1.021 negativas duplas (39,2%) e 79 negativas
pós-verbais (3%). Para a análise, foram controladas as variáveis sexo
e idade. Quanto à variante canônica, os resultados apontaram peso
relativo de .52 para os idosos e .39 para os jovens; a negativa dupla e
a negativa pós-verbal foram mais utilizadas por falantes jovens (.60 e
.76, respectivamente), o que indica, de acordo com os pesquisadores,
um indício de mudança em progresso. Quanto à variável sexo, os pesos relativos encontrados foram de .50 para homens e .47 para mulher,
valores considerados estatisticamente irrelevantes para a análise.
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Nunes (2014) apresenta um breve estudo feito com uma subamostra retirada do banco de dados organizado pelo Programa de
Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL). A pesquisa mostra que a
variante canônica, isto é, a negação pré-verbal, é a estrutura mais
utilizada pelos falantes cariocas (73,1%). Além disso, o estudo verificou que a 1ª pessoa do sujeito mostrou-se ser o fator linguístico que
favorece a utilização da variante dupla negação (69,2%), assim como
o tempo presente (83,2%).
Com relação às variáveis sociais, identificou-se que o gênero
feminino foi o grupo que mais usou a variante conservadora (72,7%);
a faixa etária mostrou que os mais jovens, apesar de usarem mais a
variante inovadora que os mais velhos (32,8% para a variante dupla
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e 0,8% para a variante pós-verbal daqueles contra 20% e 2,1%, respectivamente, destes), utilizam com maior frequência a variante conservadora (66,4%). Quanto à escolaridade dos falantes, percebeu-se
que as variantes inovadoras, negação dupla e negação pós-verbal
são mais utilizadas por falantes com menos escolaridade (28,2% e
2,2%); no entanto, neste grupo, predomina o uso da variante canônica (66,4%). Após as análises, a autora conclui que o fenômeno se
configura como um processo de mudança em andamento.
Nascimento (2014) fez uma análise das estruturas negativas
utilizadas pelos falantes capixabas. O trabalho conta com amostras
de fala de 18 informantes e obteve um total de 2.263 dados47. Os
resultados alcançados pela pesquisa evidenciaram índices de realização de 77,4% para as negativas pré-verbais, 21,1% para as negativas duplas e 1,5% para as negativas pós-verbais. Além disso, foram
realizadas três rodadas (negativa pré-verbal versus dupla negativa
+ negativa pós-verbal; dupla negativa versus negação pré-verbal +
negativa pós-verbal e, por último, negação pós-verbal versus dupla
negação + negação pré-verbal) e os fatores selecionados relevantes
foram: tipo de sequência discursiva, ausência ou presença de marcadores conversacionais, ausência ou presença de reforço negativo,
tipo de oração, status informacional do discurso e gênero/sexo.

S U MÁR IO

Santos (2016) realizou uma pesquisa sobre as negativas sentenciais na fala popular de Fortaleza (CE). O estudo conta com amostras de fala de 53 informantes48 estratificados de acordo com o sexo
(masculino e feminino), a escolaridade (0 a 4 anos, 5 a 8 anos e 9 a 11
anos) e a faixa etária (15 a 25 anos, 26 a 49 anos e a partir de 50 anos.
As variáveis linguísticas controladas foram: tipo de oração, estrutura
do verbo, tipo de verbo, tempo verbal, tipo de sujeito e tipo de frase.
47 Entrevistas retiradas do Projeto Português Falado na Cidade de Vitória (PortVix).
48 As amostras de fala foram retiradas do Projeto Norma Oral do Português Popular de Fortaleza (NORPOFOR – Fase I).
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A análise obteve um total de 2.350 dados, os quais apontaram
índices de realizações de 69,8% para as negativas pré-verbais, 21,8%
para as negativas duplas e 9,1% para as negativas pós-verbais. Foram
realizadas sete rodadas, as quais demonstraram que os grupos de
fatores mais relevantes para a realização da variante conservadora foram: tipo de oração, tipo de frase e tipo de sujeito. Quanto aos fatores
sociais, grau de escolaridade e faixa etária foram considerados condicionadores das variantes inovadoras.
Os estudos apresentados oferecem uma breve contextualização a respeito do comportamento do fenômeno em foco nesta análise. Tais pesquisas mostram que há maior concentração de trabalhos
a respeito das negativas na região Sudeste do Brasil, porém é possível identificar o desenvolvimento de pesquisas, embora de forma
discreta, em outras regiões do país.

METODOLOGIA

S U MÁR IO

A partir de um recorte no quadro geral do banco de dados
PORCUFORT - Fase I e II, foram selecionados 12 informantes provenientes dos inquéritos do tipo D2 - Diálogo entre Dois Informantes,
estratificados socialmente, segundo sexo (masculino e feminino) e
faixa etária (I: 22 a 35 anos; II: 36 a 55 anos; III: a partir de 56 anos).
Mais informações sobre o perfil dos informantes nas duas fases do
Projeto PORCUFORT, consultar o segundo capítulo deste livro.
Escolhemos o tipo de registro D2 por ser o menos formal de todos
e pelo fato de os informantes apresentarem alto grau de intimidade, o
que contribui para a ocorrência de enunciados mais espontâneos. Nesse tipo de inquérito, o monitoramento é menor e não há a contínua intervenção do documentador. Conforme Araújo (2011), os assuntos escolhidos pelos interlocutores, em geral, tratavam-se de fatos do cotidiano.
206

Nesse sentido, nossa amostra foi estratificada de acordo com o
quadro 1 abaixo.
Quadro 1 - Distribuição dos informantes na nossa amostra de
acordo com os fatores sociais controlados no PORCUFORT.
PORCUFORT
(Fase I e II)

SEXO

FAIXA ETÁRIA

Masculino

Feminino

I

2

2

II

2

2

III

2

2

TOTAL PARCIAL

06

06

TOTAL GERAL

12

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Como variável dependente, temos a variação das sentenças negativas. Nesse sentido, contamos com duas variantes: negativas pré-verbais e negativas pós-verbais, a fim de aferir quais fatores linguísticos
e/ou sociais atuam sobre uma variante e/ou outra.
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Ao todo, controlamos oito variáveis independentes, entre elas
seis linguísticas e duas sociais. As variáveis linguísticas testadas foram:
tipo de oração (absoluta, coordenada e subordinada), estrutura do verbo
(simples e perífrase verbal), tempo verbal (presente, passado e futuro),
tipo de sujeito (explícito, implícito e inexistente), tipo de frase (resposta,
pergunta e apresenta-se no encadeamento do discurso) e outros termos
negativos - nada, ninguém, nenhum, nem, nunca, nem nada - (ausência
e presença). Quanto às variáveis sociais, analisamos sexo (homem e
mulher) e faixa etária (22 a 35 anos, 36 a 55 anos e 56 anos ou mais).
No que diz respeito à análise estatística, utilizamos o programa computacional Goldvarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH,
2005). Amplamente utilizado pelas pesquisas sociolinguísticas, o
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GoldVarb X “permite investigar situações em que a variável linguística
em estudo é influenciada por vários elementos do contexto, ou seja,
múltiplas variáveis dependentes [...]” (GUY; ZILLES, 2007, p.105).
Além disso, o programa apresenta os valores em pesos relativos e
níveis de significância em relação à aplicação da regra.
A nossa coleta de dados foi realizada a partir da audição, na íntegra, dos inquéritos selecionados, tendo em vista a garantia de maior
fidelidade possível entre o áudio e os dados coletados. Após a coleta,
os dados foram agrupados em um documento do Word e, em seguida,
foram codificados. Atribuímos a cada variante da variável dependente
e independente um código que poderia ser número, símbolo ou letra
para evitar a repetição desse código no mesmo grupo de fatores. Posteriormente, os dados foram submetidos ao Goldvarb X.
A seguir, apresentamos os resultados obtidos para as negativas sentenciais pós-verbais (eleito nosso fator de aplicação), análise
realizada em tempo real, através de um estudo de tendência (PAIVA,
2016)49, assim como os detalhes de cada rodada realizada no Goldvarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005).

DESCRIÇÃO DOS DADOS E
ANÁLISE DOS RESULTADOS
S U MÁR IO
Nesta seção, apresentamos os resultados e discussões referentes ao efeito de fatores linguísticos e sociais selecionados significativamente como condicionadores das formas variantes das sentenças
49 Conforme afirma Paiva (2016), um estudo de tendência é um tipo de análise em tempo
real realizado através da replicação das observações feitas em uma mesma comunidade
de fala, estratificada com os mesmos parâmetros e utilizando os mesmos instrumentos
de coleta, em dois momentos distintos (os quais podem ser uma geração de diferença ou
fases diferentes da vida um mesmo indivíduo).
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negativas. Os dados, após serem devidamente coletados e codificados, foram submetidos ao programa computacional Goldvarb X. Por se
tratar de um estudo em tempo real, do tipo estudo de tendência (PAIVA,
2016), nossa análise foi dividida de acordo com os corpora utilizados:
amostras de fala dos anos 1990 (PORCUFORT - FASE I) e amostras de
fala dos anos 2000 (PORCUFORT - FASE II).

Rodada negativas pós-verbais versus negativas
pré-verbais com dados da amostra de 90
A primeira rodada realizada com os dados de amostra de fala
dos anos 1990 apresentou nocautes para os seguintes grupos de fatores: tipo de oração (absoluta, coordenada ou subordinada), estrutura
do verbo (simples ou perífrase verbal) e tempo verbal (passado, presente ou futuro). Além disso, para o grupo de fatores sexo (masculino
ou feminino), a rodada apresentou singleton group.
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O grupo de fatores tipo de oração apresentou nocaute no fator
oração subordinada; já o grupo de fatores tempo verbal apresentou
nocaute no fator futuro; quanto ao grupo de fatores tipo de verbo, o
nocaute apresentado foi no fator perífrase verbal. Este último grupo,
por ser composto por apenas dois fatores e apresentar nocaute em um
deles, precisou ser excluído, uma vez que, ao ser desprezado, apresentaria apenas um fator, configurando um singleton group. Da mesma
forma, o grupo de fatores sexo também foi excluído da análise.
Após desprezarmos os nocautes e excluirmos os singletons
groups apresentados na primeira rodada, foi realizada uma segunda
rodada. Desta vez, o programa Goldvarb X não selecionou grupos de
fatores relevantes. Sendo assim, a análise não finalizada. Uma explicação para este fato estaria na pouca quantidade de dados encontrados
na amostra de fala selecionada: dos 777 dados de fala coletados, ape-
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nas 170 (21,9%) pertencem à amostra de dados de fala dos anos 1990,
o que impossibilitou o programa de fornecer pesos relativos.

Rodada negativas pós-verbais versus negativas
pré-verbais com dados da amostra de 2000
Para essa rodada, o Goldvarb X selecionou o step up #22 como
melhor análise: input 0,028; log likelihood= -109.043 e significance= 0.050.
O tipo de oração, tipo de sujeito e sexo foram, respectivamente, as variáveis
mais relevantes consideradas pelo programa. Vejamos os resultados.

Atuação da variável tipo de oração sobre as negativas
pós-verbais com dados da década de 2010
Tabela 1- Atuação da variável tipo de oração sobre a negativa pós-verbal.
Fatores

Aplica/Total

%

Peso Relativo

Absoluta

26/220

11,8%

0.777

Subordinada

6/211

2,8%

0.436

Coordenada

3/176

1,1%

0.223

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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A variável tipo de oração foi selecionada como a maior favorecedora das negativas pós-verbais quando está em concorrência com
as negativas pré-verbais. Conforme vemos na Tabela 1, o fator que
mais favorece são as orações absolutas, apresentando peso relativo
0.777. Também podemos constatar que essa variável foi selecionada
como relevante no uso do que estamos chamando de variantes inovadoras quando estão como fator de aplicação em relação à variante
canônica pré-verbal.
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Por apresentarem uma estrutura mais simples, as orações absolutas possuem contexto favorável para a realização das negativas pós-verbais. Nesse sentido, as orações coordenadas e subordinadas, por
apresentarem estruturas um pouco mais complexas que as absolutas,
acabam desfavorecendo o uso das negativas pós-verbais.
Quanto à negativa pós-verbal, variante em análise neste estudo, não identificamos outros trabalhos que obtiveram resultados
similares, o que nos permite compreender que este é um dado novo
a respeito do comportamento da variante pós-verbal na fala culta da
capital cearense: os resultados nos revelam que, na referida comunidade de fala, as negativas pós-verbais encontram, nas orações absolutas, um ambiente linguístico de favorecimento.

Atuação da variável tipo de sujeito sobre a negativa
pós-verbal com dados da década de 2010
Tabela 2 - Atuação da variável tipo de sujeito sobre a negativa pós-verbal.
Fatores

Aplica/Total

%

Peso Relativo

Inexistente

7/38

15,6%

0.753

Implícito

17/164

10,4%

0.704

Explícito

10/398

2,5%

0.382

Fonte: Elaborada pelas autoras

S U MÁR IO

Conforme aponta a Tabela 2, os tipos de sujeito inexistente (0.753)
e implícito (0.704) favorecem a realização da variante pós-verbal,
enquanto o sujeito explícito atua como fator de restrição da variante
(0.382). Nesse sentido, tais resultados se aproximam daqueles
encontrados por Soares (2009) e Santana e Nascimento (2011).
A pesquisa de Santos (2016), no corpus NORPOFOR, também
selecionou, nesta rodada, a variável tipo de sujeito como relevante e os
fatores apareceram na mesma ordem: inexistente, implícito e explícito.
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Na busca de encontrar possíveis explicações para o comportamento
dessa variável, encontramos em Alkmim (2001) a afirmação de que há
uma tendência de as variantes inovadoras serem mais frequentes em
contextos em que o sujeito não aparece explicitamente ou não existe.

Atuação da variável sexo sobre as negativas pós-verbais sobre
as negativas pós-verbais com dados da década de 2010
Tabela 3- Atuação da variável sexo sobre a negativa pós-verbal.
Fatores

Aplica/Total

%

Peso Relativo

Homem

9/124

7,3%

0.674

Mulher

25/483

5,2%

0.454

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Conforme vemos na Tabela 3, a variável sexo foi selecionada
como relevante na amostra analisada. É válido ressaltar que essa foi a
única variável social selecionada pelo programa. Os homens se mostraram mais favorecedores do uso da variante não padrão (0.674), enquanto as mulheres se mostraram mais aliadas da variante padrão (0.454).
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Na análise realizada por Nunes (2014), vemos que as mulheres
também desfavorecem o contexto de uso das negativas pós-verbais.
É possível observar que os dados mostrados pelo programa apontam
para o que as investigações labovianas dizem a respeito das mulheres:
elas tendem a utilizar mais as formas conservadoras que os homens.
Por ser a variável sexo a única variável social selecionada pelo
programa como relevante para a realização da variante inovadora, e
por serem os homens os maiores utilizadores da variante inovadora
pós-verbal, conforme a análise realizada nesta subseção, decidimos
refinar ainda mais a análise e realizar outra rodada apenas com dados
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de fala dos informantes do sexo masculino, a qual será detalhada na
próxima seção.

Análise das negativas pós-verbais versus pré- verbais
nos anos 2010 apenas com dados dos homens
A primeira rodada realizada apenas com dados de fala de informantes do sexo masculino obteve um total de 124 dados, dos quais
115 (92,7%) são de negativas pré-verbais e 9 (7,3%) são de negativas
pós-verbais. Nesta análise, o programa apontou nocaute em dois grupos de fatores: tipo de oração (orações coordenadas) e tipo de sujeito
(sujeito indeterminado).
Desprezados os nocautes, uma nova rodada foi realizada e,
para esta rodada, o Goldvarb X selecionou o step up #15 como melhor análise: input 0,051; log likelihood=-18.652 e significance= 0,015.
Nesta análise, as variáveis tipo de oração, tipo de sujeito e tipo de
verbo foram, nesta ordem, os grupos de fatores considerados favorecedores para a realização da negativa pós-verbal. A Tabela 4 aponta
os pesos relativos referentes à variável tipo de oração.
Tabela 4 - Atuação da variável tipo de oração sobre a
negativa pós-verbal apenas com dados de homens.
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Fatores

Aplica/Total

%

Peso Relativo

Absoluta

2/48

28%

0.838

Subordinada

7/25

4,2%

0.298

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Conforme aponta a tabela acima, as orações absolutas aparecem como contexto favorecedor da variante inovadora pós-verbal, com
peso relativo de 0.838. Em outras rodadas realizadas ao longo desse
estudo, a mesma variável já demonstrou ser um contexto linguístico
de grande importância para a realização da variante, apresentando
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aumento de peso relativo quando analisada numa amostra constituída
apenas por falantes do sexo masculino (ver seção 4.2.1).
Com relação à variável tipo de sujeito, a Tabela 5 dispõe os resultados encontrados na análise:
Tabela 5 - Atuação da variável tipo de sujeito sobre a
negativa pós-verbal apenas com dados de homens.
Fatores

Aplica/Total

%

Peso Relativo

Implícito

7/42

16,7%

0.840

Explícito

2/78

2,6%

0.290

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Como é possível visualizar na Tabela 5, o fator tipo de sujeito
implícito apresenta um peso relativo de 0.840 e o tipo de sujeito explícito apresenta peso relativo de 0.290. Nesse contexto, enquanto
o sujeito implícito se configura como um ambiente linguístico de favorecimento da realização da variante pós-verbal, o sujeito explícito
aparece como contexto de inibição da referida variante.
Nesta análise, destaca-se o aumento do peso relativo do tipo
sujeito implícito quando comparado ao valor obtido na rodada inicial (ver seção 4.3.2), o que nos sugere que este fator, na fala de
informantes do sexo masculino, torna-se ainda mais relevante para a
realização da variante pós-verbal.
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A última variável selecionada pelo Goldvarb X nesta rodada foi a
variável tipo de verbo. Esta é a primeira vez que a referida variável aparece como contexto favorecedor das negativas pós-verbais. Na Tabela
6, a seguir, encontram-se os dados obtidos na análise.
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Tabela 6 - Atuação da variável estrutura do verbo sobre a
negativa pós-verbal apenas com dados de homens.
Fatores

Aplica/Total

%

Peso Relativo

Perífrase Verbal

1/11

7,1%

0.654

Simples

8/113

9,1%

0.485

Fonte: Elaborada pelas autoras.

De acordo com os dados expostos, a perífrase verbal é o fator
linguístico que atua como contexto de favorecimento da negativa pós-verbal, ao passo que verbos simples se comportam como ambiente
de desfavorecimento da referida negativa. Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, não identificamos estudos que obtiveram resultados
similares a respeito do comportamento da negativa pós-verbal, o que
nos permite compreender que se trata de um dado novo relacionado
ao comportamento da variante na fala culta da capital cearense.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Até o presente momento, encontramos estudos que dão conta de fomentar as discussões acerca das negativas sentenciais. Em
sua maioria, as negativas pré-verbais, consideradas canônicas pela
literatura disponível, aparecem em maior quantidade. Em algumas
pesquisas, a diferença numérica é bastante significativa, levando-nos
a acreditar que algumas comunidades de fala se mostram conservadoras em relação a esse fenômeno.
No início deste estudo, apresentamos três hipóteses que foram
testadas ao longo das análises realizadas. A primeira delas afirmou
que as negativas pré-verbais são mais frequentes na fala culta. Pelo
que verificamos, nossa hipótese foi confirmada, tendo em vista que as
negativas pré-verbais apareceram categoricamente na nossa amostra.
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Posteriormente, hipotetizamos que as variáveis tipo de oração,
faixa etária e sexo masculino atuam como aliadas das negativas pós-verbais. Com base nos dados apresentados, vimos que fomos parcialmente assertivas nessa proposta. Foi possível observar que os homens utilizam a variante inovadora e as variantes conservadoras são
mais recorrentes na fala de mulheres. Além disso, na análise realizada
na amostra da década de 90, nenhum fator foi selecionado como relevante. Já na rodada posterior, para a amostra dos anos 2000, apenas o tipo de oração foi selecionado. A única variável extralinguística
selecionada foi o sexo. Na última rodada, apenas com dados do sexo
masculino na amostra de 2010, o tipo de oração surgiu.
Por último, mas não menos importante, hipotetizamos que o fenômeno em análise aponta para um quadro de variação estável na
comunidade estudada. Diante dessa afirmação, podemos constatar
que fomos assertivas tendo em vista que os números apresentados
não revelam uma tendência de predominância da variante inovadora
sobre a variante conservadora.
Não se pode deixar de destacar o fato de que apresentamos
aqui apenas um dos possíveis recortes (pós-verbais x pré-verbais) referentes à realização das negativas sentenciais no falar culto de Fortaleza, mas outros recortes podem ser estudados, como é o caso as
negativas duplas x pré-verbais.
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De maneira geral, portanto, a partir desse estudo sobre as negativas sentenciais, pretendemos, juntamente com os demais trabalhos deste livro, somar com as discussões que envolvem a comunidade de fala de Fortaleza-CE, assim como ao fenômeno em tela na
comunidade referida. Salientamos ainda que as discussões a respeito do referido fenômeno não se esgotam aqui, pelo contrário, acreditamos que essa pesquisa poderá ser retomada futuramente por
aqueles que objetivam mais detalhes sobre o fenômeno em pauta.
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A VARIAÇÃO DE /Z / EM CODA
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INTRODUÇÃO
Embasada pela Sociolinguística Variacionista, esta pesquisa investiga a realização variável de /z / em coda silábica, como
em: “desde”
. Dito isto, objetivamos a partir desta pesquisa
descrever e analisar linguisticamente a produção variável deste fenômeno no português oral culto de Fortaleza-CE, especificamente na
amostra colhida nos anos de 1993 a 1995 (fase I).
Para isso, recorremos ao banco de dados do PORCUFORT fase I, do qual selecionamos uma amostra de 18 inquéritos do tipo
DID (Diálogo entre Informante e Documentador), estratificados em
sexo (feminino e masculino) e faixa-etária (I – 22 a 35 anos, II - 36 a
50 anos e III – 51 anos em diante).
Dito isso, definimos nossa variável depende como sendo a realização variável da fricativa /z ʒ/. E nossas variáveis independentes controladas foram: o Contexto Fonológico Precedente e Contexto Fonológico Subsequente, a Posição no Vocábulo, a Tonicidade, a Dimensão
do Vocábulo, a Natureza do Vocábulo, o Sexo/Gênero e a Faixa Etária.
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Sendo assim, tomamos as seguintes hipóteses: I – os fatores
linguísticos que favorecem a variante glotalizada são: Natureza do
Vocábulo, Contexto Fonológico Subsequente, Posição na Sílaba e na
Palavra, Tonicidade e Tamanho do Vocábulo. II – Os fatores extralinguísticos aliados no uso da forma glotalizada são: Faixa Etária (quanto
maior) e Sexo (masculino). III – A realização das fricativas /ʒ/ e /z/ é
um fenômeno que reflete variação estável, sendo que o seu maior uso
ocorre na faixa etária mais avançada na amostra analisada.
A relevância desta pesquisa se justifica, primeiramente por descrever os fatores condicionadores de um fenômeno linguístico característico do falar cearense, em determinado período sincrônico da língua.
Além disso, esta pesquisa poderá servir de base para pesquisas futu220

ras sobre o mesmo tema, possibilitando a comparação entre sincronias distintas, fornecendo uma visão em tempo real sobre o fenômeno.
Além desta Introdução, este capítulo conta com mais quatro
seções, a Revisão de Literatura em que revisamos brevemente alguns trabalhos que nortearam esta pesquisa; a Metodologia na qual
descrevemos os procedimentos de coleta e análise empregados, e,
por fim, as nossas Considerações Finais, em que recapitulamos brevemente os achados de nossa pesquisa.

A DIFUSÃO LEXICAL E A MUDANÇA SONORA
Nesta seção, explanaremos brevemente alguns conceitos sobre
difusão lexical e mudança sonora. Nosso objetivo não é fazer uma revisão aprofundada do tema, mas sim elencar os pontos principais que
fundamentaram a análise do fenômeno em pauta.
De acordo com Bloomfield (1973), o fonema seria a unidade fundamental da mudança sonora, pois o falante, ao modificar o seu modo
de produzi-lo, atingiria um fonema a cada ocorrência, independentemente da natureza da forma linguística em que este fenômeno ocorre. Sendo
assim, a mudança linguística ocorreria simultaneamente nos contextos
das palavras que possuíssem as características da mudança.
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Conforme Oliveira (1991), para os teóricos neogramáticos, as
mudanças sonoras são foneticamente graduais e lexicalmente abruptas. Dito isso, o modelo de difusão lexical, proposto por Chen e Wang
(1975), tem por objetivo investigar a mudança sonora a partir da sua
implementação e do que a provocou. Segundo esses autores, o gatilho de uma mudança sonora estaria nos componentes fisiológicos e
perceptuais dos falantes, e sua implementação dar-se-ia por difusão
lexical. De acordo com isso, a resposta para o fenômeno da mudança
sonora estaria nas propriedades físicas e fonéticas dos sons da fala.
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Desse modo, é necessário destacar que as “propriedades fonéticas” às quais os autores se referem não dizem respeito ao contexto fonético, mas sim às propriedades inerentes dos sons individuais que são
de natureza fisiológica e perceptual. Ainda de acordo com Chen e Wang
(1975), este fundamento se propaga gradualmente no léxico, afetando
primeiramente os itens mais relevantes até atingir o léxico por inteiro.
Consoante a esta ideia, Philips (1984) propõe que a frequência
dos itens lexicais seria um fator aliado para isso. Sendo assim, a mudança atingiria primeiro os itens mais frequentes. No entanto, se a mudança não for fisiologicamente motivada, as palavras menos frequentes
seriam atingidas primeiro. Já segundo Oliveira (1995), a frequência é
vista com o traço [+/- frequente]. De acordo com esta proposta, a frequência de um item lexical não seria a mesma de falante para falante.
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Ainda sobre o modelo de difusão lexical, Oliveira (1992) propõe
que as mudanças sonoras são lexicalmente graduais e foneticamente
abruptas. Sendo assim, esta ideia é contrária ao modelo dos neogramáticos. Para o autor, o que muda é a palavra e não parte dela. Sendo
assim, para que a mudança prospere é necessário que o segmento se
relacione harmoniosamente com os segmentos vizinhos. Um exemplo
de relação harmoniosa é a assimilação. Desse modo, o contexto fonético não deve ser visto como um mero condicionador, mas sim como
uma forma de estabilizar a inovação. Ou seja, o contexto fonético é um
respaldo local para a fixação da inovação de acordo com Oliveira (1992).
De acordo com o pensamento de Oliveira (1991), em algum
ponto a mudança pode atingir uma regularidade total. Caso isso não
aconteça, ocorrerá a irregularidade e então teremos a “seleção lexical”.
Conforme Oliveira (1995), o modelo difusionista aceita ‘coincidências
fonéticas’ persistentes, porém não aceita que o contexto fonético seja
uma justificativa para a mudança sonora. Um exemplo desta situação,
no falar culto dos fortalezenses, é o vocábulo ma(i)z, termo muito usual
que apresenta muitos casos de aspiração e tem como contexto ante-
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cedente a semivogal [j]. No entanto, nem todos os vocábulos antecedidos por esse contexto sofreram aspiração, o que nos indica que o
fenômeno que ocorre neste termo é explicado pela difusão lexical.
Por fim, ressaltamos que, embora tenhamos constatado a prevalência do difusionismo lexical nos resultados obtidos nesta pesquisa,
o modelo metodológico empregado na coleta dos dados foi o de natureza variacionista. A discussão dos resultados, porém, é que procurou
seguir uma linha de abordagem difusionista.

REVISÃO DA LITERATURA
Aguiar (1937) em um trabalho pioneiro, traçou uma fonética do português do Ceará. O autor descreve a ocorrência do r velar, também chamado por ele de faucal, no lugar de j, como em hente (gente), hiro (giro),
hanela (janela), hogar (jogar) e humento (jumento). Segundo o autor, tais
ocorrências estariam presentes na fala de crianças e pessoas rústicas.
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Alencar (2007) fez uma pesquisa sócio-dialetal sobre os róticos
(/r/ e /ɾ/) na língua falada em Fortaleza-CE. Em seus dados, relatou a
ocorrência da reificação nas fricativas vozeadas /v/, /z/ e /ʒ/ em determinados contextos. O corpus desta pesquisa foi constituído por entrevistas de 24 informantes de diversos bairros de Fortaleza-CE. Os
informantes foram distribuídos em duas faixas-etárias: 18-30 anos e
45-60 anos. Além disso, também foram estratificados de acordo com
o sexo, feminino e masculino, e a escolaridade, ensino fundamental e
ensino superior. A autora fez uso do QFF (Questionário Fonético Fonológico), do QSL (Questionário Semântico Lexical), dos TDS (Temas
para Discursos Semidirigidos) e das PM’s (Perguntas Metalinguísticas)
provenientes do projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil).

223

Em sua análise, a autora aponta que a reificação do /ʒ/ ocorre
em posição inicial, tendo sua maior frequência diante das vogais /a/ e
/ẽ/ (ex.: [h]á e [h]ente). Ademais, a autora aponta que este fenômeno
costuma acontecer principalmente no início da palavra e no ataque
silábico em sílabas no meio da palavra. Ela explica este fenômeno com
base na hipótese de que haveria a “perda do ponto de articulação,
permanecendo apenas a fricção” (ALENCAR, 2007, p. 120).
Aragão (2009) investigou a neutralização dos fonemas / v z ʒ
/e sua realização com a variante aspirada [h] do fonema /r/. O corpus
utilizado foi proveniente do projeto IMP (Interação Médico Paciente).
Sendo assim, para a amostra deste estudo, a autora utilizou 06 entrevistas. A amostra foi constituída de acordo com o sexo (feminino e
masculino), faixa-etária (10-11 anos, 14-15 anos, e 18-25 anos), grau
de instrução (primário, ginásio e 2º grau50) e classe social (B – média
e C - baixa). Além disso, a autora utilizou 04 inquéritos experimentais
do projeto ALiB (Atlas Linguístico do Ceará) provenientes de Fortaleza-CE, a partir dos questionários QFF e QSL. Estes inquéritos foram
estratificados em sexo (feminino e masculino), faixa etária (18-30 anos
e 45-60 anos) e escolaridade (Ensino Fundamental e Ensino Superior). As variáveis controladas neste estudo foram: estrutura fonética
da palavra, registro culto ou popular e marca regional do fenômeno.
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Em seus resultados, a autora concluiu que a vogal seguinte, a
posição inicial e a posição medial beneficiam o enfraquecimento das
palatais vozeadas. Além disso, tanto os jovens quantos os idosos,
as mulheres e os homens, com pouca ou muita escolarização produzem as variantes enfraquecidas. Ademais, o estilo formal/informal se
destacou sobre a regra. A autora então conclui que este fenômeno é
característico da fala dos cearenses.

50 Correspondem hoje respectivamente a: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e
Ensino Médio.
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Pelicioli (2008) pesquisou a aspiração das fricativas na fala de
Salvador-BA. O corpus foi composto por 08 inquéritos experimentais
do projeto ALiB, estratificados em sexo (feminino e masculino), faixa
etária (I – 20 a 30 anos e II 46 a 61 anos) e escolaridade (ensino fundamental e ensino superior). Os dados catalogados para a aspiração
em cabeça de sílaba obtiveram 171 ocorrências, sendo 58% das ocorrências relativas à fricativa palatal /ʒ/, tendo a palavra “[h]ente” como
o item lexical mais produtivo, com 77 ocorrências, seguido “[h]á”, com
17 ocorrências. Por fim, Pelicioli concluiu que a aspiração não se constitui como um indicador linguístico, pois ela se distribui regularmente
nos grupos socioeconômicos e etários.
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Santos (2012) investigou a variação do /S/ em coda silábica na
localidade de Helvécia (comunidade remanescente quilombola) no
município de Nova Viçosa-BA. O corpus da pesquisa é proveniente do
Acervo de Fala Vernácula do Português Afro-Brasileiro do Estado da
Bahia, constituído pelo Projeto Vertentes. A amostra foi composta por
12 entrevistas de informantes naturais da localidade, sendo 06 mulheres e 06 homens. Os informantes estão distribuídos igualmente em três
faixas etárias (28-38 anos, 44-60 anos e 70 e 103 anos). Além disso,
eles possuem pouca ou nenhuma escolaridade. Nesta pesquisa, foram
coletadas 2.400 ocorrências, das quais 44,83% são de [s/z] (alveolares),
22,37% são de
(glotais), 18% são de apagamento e 14,8% são de
[ʃ/ʒ] (palatais). Sendo assim, Helvécia se caracteriza por um alto índice
de enfraquecimento e consequente apagamento, reforçando a ideia de
que aspiração e apagamento são fenômenos relacionados.
Carvalho (2000) pesquisou a variação do /S/pós-vocálico em
Belém-PA. Seu corpus foi obtido através de entrevistas e depoimentos
do tipo DID (Diálogo entre Informante e Documentador) e possui 42
informantes, dos quais 21 são mulheres e 21 são homens. A autora os
estratificou, ainda, segundo a escolaridade (não-escolarizado, Ensino
Fundamental completo/incompleto e Ensino Médio completo/incompleto), faixa etária (de 15 a 25 anos, de 26 a 46 anos e mais de 46
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anos) e classe social (baixa e média). O /S/ pós-vocálico foi analisado
em quatro variantes: alveolares, palatais, aspirada ou glotal e o zero
fonético ou apagamento – embora não apresentem a mesma produtividade. A frequência global das variantes de /S/ pós-vocálico é de (a
partir de um total de 3.955 dados): 23% para as alveolares [s, z], 69%
para as palatais [ʃ, ʒ], 3% (83/3955) para a glotal [h] e 5% para o apagamento. Quanto ao uso das glotais, esta variante foi mais favorecida
pelos seguintes fatores linguísticos: antes de consoante sonora interna
(0,93 – 39/174) e em juntura (0,70 – 31/863), em sílaba tônica (0,71 –
74/2036) e em advérbios (0,68 – 36/725) e preposições (0,55 – 05/119).
Já os fatores sociais se comportaram da seguinte forma: os não-escolarizados preferiram a glotal (0,66 – 65/1592), os que tinham Ensino Fundamental completo/incompleto apresentaram índices mais baixos, porém também favorecedores, em relação à glotal (0,53 – 13/916);
apenas os homens se mostraram aliados da glotal (0,60 – 59/1545); os
mais novos utilizaram, de forma favorecedora, a glotal (0,57 – 27/1367)
e os de mais de 46 anos foram os que fizeram maior uso da glotal
(0,64 – 50/1256); tanto os informantes de classe baixa quanto média
apresentaram um índice neutro em relação à glotal (respectivamente,
0,51 – 30/1703 e 0,49 – 57/2252). Carvalho (2000) conclui então que,
entre os belenenses, há um predomínio das palatais, que constituem a
variante de prestígio entre eles.
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Nesta seção, os estudos apresentados contribuíram, principalmente, para verificarmos a existência de variadas realizações da fricativa /S/ em diversas regiões do Brasil e para fazermos o levantamento
das principais variáveis que estariam condicionando o fenômeno que
nos propomos analisar (glotalização). Fora do Ceará, verificamos que
há uma variável eneária para /S/, isto é, as formas palatais, alveolares,
glotais e apagada variam ao mesmo tempo, como demonstrado por
Carvalho (2000, p. 63):
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Figura 1 – Representação da variação eneária de /S/.

Fonte: Carvalho (2000, p. 63).

Além disso, no falar cearense, não existe coocorrência entre alveolares e palatais, mas sim variáveis ternárias para: alveolar desvozeada (apenas em coda) ou vozeada e glotais e zero fonético; e palatal
desvozeada (apenas em coda) ou vozeada e glotais e zero fonético,
como demonstrado a seguir:
Figura 2 – Representação da variação ternária de /S/ no falar cearense.

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Por fim, nesses estudos, tanto fatores linguísticos quanto sociais
têm influência sobre o fenômeno. No entanto, no Ceará, percebemos
que há uma predominância de fatores linguísticos associados a um
forte fator social, diatópico, a marca regional do estado do Ceará, em
consonância com Aragão (2009).
Dentre esses fatores observados, trouxemos para a nossa investigação: a usualidade do item lexical, pois estamos verificando
que itens, como “nó(i)s, “mas/mais”, “desde”, dentre outros, segui227

dos por [d], aspiram com bastante frequência; a Tonicidade, uma
vez que os dados vêm mostrando que a sílaba tônica costuma abrigar o segmento aspirado; a classe gramatical, pois conjunções, advérbios e verbos têm aparecido com bastante frequência na forma
aspirada; a posição (coda fim de palavra e interior de palavra), visto
que encontramos aspiração em todas essas posições; o contexto fonológico, pois esse fator mostrou-se muito importante nas pesquisas
já feitas; o gênero, a fim de sabermos se o gênero masculino continua
liderando esse uso aspirado; e a faixa etária, para sabermos se o fenômeno demonstra uma variação estável ou uma possível mudança
em progresso. Além disso, fizemos uma melhor estratificação dos
informantes, atendendo aos padrões da Sociolinguística Quantitativa.
Na seção seguinte, apresentamos a metodologia usada na realização desta pesquisa.

METODOLOGIA
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Para a investigação dos aspectos sociolinguísticos da comunidade de fala fortalezense, utilizaremos o seguinte método de investigação: pesquisa em tempo aparente, isto é, um estudo feito a partir de
um recorte temporal realizado pelo pesquisador que analisa dados de
uma comunidade estratificada em faixas etárias. Para discutir os resultados obtidos com esses dados, o pesquisador deve fazer uma análise
qualitativo-interpretativa dos fatores associados ao fato linguístico.
Nesta pesquisa, utilizaremos uma amostra constituída por 18
informantes, extraída do acervo sonoro do banco de dados do projeto
PORCUFORT (Fase I- 1993 a 1996), que foi elaborado com o objetivo de documentar e descrever o português culto falado na cidade de
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Fortaleza51. Nossa amostra foi estratificada de acordo com as variáveis
sociais, Sexo e Faixa Etária, do corpus escolhido. É válido lembrar que
não controlamos a variável escolaridade, porque todos os informantes
do PORCUFORT apresentam o nível superior completo. Para maiores
informações sobre o perfil dos informantes nas duas fases do Projeto
PORCUFORT, recomendamos consultar o segundo capítulo deste livro.
Por lidarmos com um objeto de estudo de natureza fonético-fonológica, em poucos minutos de audição, obtivemos uma grande
quantidade de dados. Por isso, ouvimos apenas três informantes por
célula do projeto, como mostra o quadro 1 a seguir.
Quadro 1 – Distribuição dos informantes da amostra do
PORCUFORT por sexo, idade e tipo de registro.
Sexo
Masculino

Feminino

Registro
Faixa etária

DID

DID

22 a 35 anos

3

3

36 a 50 anos

3

3

51 em diante

3

3

Fonte: ARAÚJO (2000, p. 43, adaptado).
Legenda: DID (Diálogo entre Informante e Documentador).
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Na fase de audição das gravações, percebemos que havia inquéritos de D2 (Diálogo entre Dois Informantes), no PORCUFORT, com
assimetrias muito grandes em relação à participação da fala de cada
informante, o que nos fez passar a analisar apenas o registro do tipo
DID (Diálogo entre Informante e Documentador). Como as variantes
são muito recorrentes, verificamos que o número de dados já era suficiente com essa quantidade de informantes.
51 Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas sob o CAAE 40428314.9.0000.5534
e número do parecer: 984.666.
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Cada inquérito possui uma duração média de 60 minutos. Destes, procuramos desprezar, sempre que possível (dependendo da duração do inquérito), os 20 primeiros minutos de conversa, pois normalmente, após certo tempo de gravação, o informante não está mais
monitorando tão rigorosamente a sua fala diante do gravador.
Nesta pesquisa, tomamos como variável dependente o comportamento variável das fricativas sonoras /ʒ z/ em posição de coda
diante de /d/ no:
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i.

interior de vocábulo, que pode se realizar como “de/ z/de” (variante manutenção) ou
(variante glotalizada ou aspirada);

ii.

final de vocábulo, que é possível ocorrer como atrave(i)/ʒ z/ do
(variante manutenção) ou “atrave(i)[] do” variante glotalizada
ou aspirada).

As variáveis independentes, intra e extralinguísticas, foram estabelecidas com base na literatura e na audição de inquéritos. Foram
controladas as seguintes variáveis extralinguísticas: Sexo (masculino
e feminino) e Faixa Etária (22-35 anos, 26-49 e 51 anos em diante).
As variáveis linguísticas aqui controladas foram: Contextos Fonológicos Precedente e Subsequente52, Posição no Vocábulo (coda interior
de vocábulo diante de /d/ e coda final de vocábulo), Tonicidade (átono e tônico), Dimensão do Vocábulo (monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo) e Natureza do Vocábulo (nomes, verbos, conectivos,
pronomes, vocábulos usuais53).
Após concluirmos o envelope de variação, com cada fonema
sendo analisado separadamente, codificamos cada um dos fatores
com símbolos diferentes em cada grupo. Como ferramenta estatística
52 Cada segmento vocálico ou consonantal era transcrito individualmente.
53 A esses, acrescentamos vocábulos que apareceram acima de 50 vezes na amostra. Portanto,
neste estudo, para ser vocábulo usual, levamos em consideração o número de vezes (superior
a 50) em que esse vocábulo apareceu, independente de ele ocorrer na forma glotalizada ou não.
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usamos o programa computacional GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005).
A seguir, apresentamos os nossos resultados interpretados à luz
da sociolinguística variacionista.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta seção, faremos a análise dos dados encontrados na
amostra do projeto PORCUFORT (Português Oral Culto de Fortaleza),
cujo esquema abaixo poderá melhor esclarecer:
Figura 3 – Representação da análise da variação aspirada
de coda /z / diante de /d/, no falar culto de Fortaleza.

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Doravante, passaremos a relatar os resultados específicos das
situações de /S/ em coda, antecedendo o fonema /d/, uma vez que
percebemos que, no falar fortalezense, a pronúncia de /S/ nesse contexto pode variar entre /z/ ou // ou neutralizar estes dois fonemas com
a glotal . Como não conseguimos, de oitiva, diferenciar entre [z] e []
nos nossos dados, resolvemos considerá-los como uma só variante
que representaria os casos de manutenção, com [z ].
O arquivo de dados com os casos de /z / em coda apresentou 340 ocorrências. Destas, 101 (29,70%) foram de manutenção [z
], 155 (45,59%) de glotalização [h] e 84 (24,71%) de apagamento
[O], como pode ser visualizado no gráfico abaixo:
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Gráfico 1 – Visão geral da distribuição das ocorrências de /z
/ por variante nos dados do PORCUFORT (fase I).

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A variação de /z / no PORCUFORT (fase
I): glotalização versus manutenção
Nesta seção, analisaremos detidamente as rodadas entre as ocorrências de glotalização e de manutenção dos dados coletados de /z /.
Nessa primeira rodada, dispusemos de 256 dados, dos quais, 101 (39,5%)
foram de manutenção [z ] e 155 (60,5%), de glotalização . No entanto,
obtivemos nocaute na variável Tonicidade, apenas com as Pretônicas, que
contêm 3 ocorrências, sendo todas de manutenção: “di[z ]dobrá”, “di[z
]dobre”, e “di[z ]dobrano”, todas pertencentes ao inquérito 12.
Após eliminarmos esses nocautes, passamos a analisar 253 dados, dos quais, 98 (38,7%) foram de manutenção [z ] e 155 (61,3%),
de glotalização [h], como pode ser visualizado no gráfico abaixo:
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Gráfico 11 – Glotalização X Manutenção de /z /: distribuição das ocorrências
por variante, após retirada dos nocautes nos dados do PORCUFORT (fase I)

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Pelo gráfico 11, pode-se perceber que, mesmo com um número
reduzido de dados na amostra, esse é o contexto mais propício ao
fenômeno da aspiração no falar culto dos fortalezenses.
Na rodada que realizamos sem os nocautes, o melhor nível de análise selecionado pelo programa foi o step up 22 (input 0,615, significância
0,000 e log likelihood -126,778). Esses números confirmam que a probabilidade de ocorrência do fenômeno, nesse contexto de análise, é alta.
Essa rodada apontou como grupos relevantes (nesta ordem): Tonicidade,
Faixa Etária e Sexo. Os grupos excluídos foram (nesta ordem): Posição na
Sílaba e na Palavra, Contexto Fonológico Precedente, Dimensão do Vocábulo, Contexto Fonológico Subsequente e Natureza do Vocábulo. Ou seja,
o fenômeno é condicionado basicamente por variáveis extralinguísticas. A
seguir, detalharemos os resultados de cada variável considerada relevante
e, a fim de deixar os nossos resultados mais claros, apresentaremos todos
os exemplos de dados que tiveram até 15 ocorrências glotalizadas em
nossa amostra, com seus respectivos informantes.
a) Tonicidade
Em primeiro lugar, foi selecionada a única variável intralinguística
considerada relevante pelo programa, a Tonicidade, cujos resultados
podem ser conferidos na tabela 1:
Tabela 1 – Atuação da Tonicidade sobre a glotalização
de /z / nos dados do PORCUFORT (fase I).
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Tonicidade

Aplica/Total

%

P.R.

Exemplo

Tônica

153/220

69,5

0,621

de[]de

Postônica

254/33

6,1

0,036

apena[] da

Fonte: Elaborada pelas autoras.

54 A outra ocorrência aspirada em sílaba postônica é: “somo[] di” (Inq. 42).
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Como mostra a tabela 1, as Tônicas favorecem a variante glotal,
com um índice de 0,621, enquanto as Postônicas a inibem fortemente,
com um peso relativo baixíssimo de 0,036. Esse resultado deve-se à
difusão lexical dos Vocábulos Usuais “de[]de”, “mai[]” (conjunção)
e “mai[]” (advérbio), “nói[]” e “atravéi[]”, que possuem a variante
aspirada na sua sílaba Tônica.
b) Faixa Etária
A segunda variável selecionada é de natureza extralinguística: a
Faixa Etária, cujos resultados podem ser observados na tabela 2:
Tabela 2 – Atuação da Faixa Etária sobre a glotalização
de /z / nos dados do PORCUFORT (fase I).
Faixa Etária

Aplica/Total

%

P.R.

51 anos
em diante

71/88

80,7

0,728

36-49 anos

44/84

52,4

0,394

22-35 anos

40/81

49,4

0,349

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Como se vê, são os informantes da faixa etária mais avançada
os que favorecem o uso da variante glotal, com um índice de 0,728. Os
outros intervalos de idades inibem o fenômeno.
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De acordo com a TVM, “o comportamento linguístico de cada
geração reflete um estágio da língua, com os grupos etários mais jovens
introduzindo novas alternantes que substituem gradativamente aquelas que caracterizam a fala de indivíduos de faixas etárias mais velhas”
(ARAÚJO, 2007, p. 395). Por isso, deparamo-nos com esta problemática: podemos ver nesse fato indícios de uma mudança em progresso?
Para entendermos melhor esse resultado e comprovar a efetivação ou não da mudança linguística, seria necessária uma nova coleta

234

quando se formasse uma nova geração nessa comunidade (cerca de
vinte anos depois). Entretanto, um corpus com esse mesmo perfil de
escolaridade ainda não havia na mesma comunidade de fala até a
execução deste trabalho55. O que se tem, cerca de treze anos depois
(entre 2003-2006), são dados de fortalezenses sem Ensino Superior
(Projeto Norma Oral do Português Popular de Fortaleza – NORPOFOR)
(ARAÚJO, 2011). E, nesse corpus, a única pesquisa que aborda o fenômeno da aspiração é a de Rodrigues (2013), envolvendo apenas o
fonema /v/. Levando em consideração todas essas ressalvas, ao compararmos os resultados obtidos nos dois bancos de dados (PORCUFORT e NORPOFOR), constata-se que a aspiração permanece, mais
de dez anos depois, em uso predominante nesse mesmo intervalo de
idades. Essa comparação pode ser visualizada no gráfico 2.
Gráfico 2 – Pesos relativos da Faixa Etária sobre a glotalização
de /z / (PORCUFORT- fase I) e de /v/ (NORPOFOR).

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Outra comprovação de que não se trata de uma mudança em
progresso é que, desde 1937 (AGUIAR, 1937), apesar de a variante
glotal ser vista como desprestigiada, o seu uso permanece presente
55 Hoje, contamos com o projeto (PORCUFORT – fase II), que foi executado entre 2018 e 2021
e coordenado pela Profª. Dra. Aluiza Alves de Araújo (docente permanente do Programa
de Pós-Graduação em Linguística Aplicada-PosLA/UECE), tendo como base teórico-metodológica a Sociolinguística Variacionista. Segundo a coordenadora do projeto, a amostra
II do PORCUFORT permitirá descrever e analisar, em tempo real e em tempo aparente, fenômenos linguísticos nos diferentes níveis (do morfofonológico ao discursivo) da variedade
tida como culta e falada em Fortaleza-CE. No entanto, nossa análise foi realizada em 2018
e, por isso, só pudemos contar com a amostra I do PORCUFORT.
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na comunidade de fala fortalezense e, atualmente, verificamos que ela
ocorre mais frequentemente na faixa etária mais avançada56. Isto significa que, apesar de ser uma forma considerada sem prestígio social, a
variante aspirada [] é privilegiada justamente em dados de informantes
tidos como mais conservadores pela Sociolinguística (LABOV, 2008).
Portanto, essa “teórica” mudança ainda não houve – se é que
ainda vai haver – na comunidade de fala em questão. Esse fato nos
leva a acreditar que o uso da variante glotalizada – a qual não atende
ao padrão da norma – predomina entre as pessoas com idade mais
avançada pelo fato de esses indivíduos já estarem fora do mercado
de trabalho57 e, de certa forma, mais isentos de avaliação social, tendendo a monitorar menos o seu discurso e a deixá-lo mais informal.
Seguindo essa tendência, quando os indivíduos das faixas etárias
mais jovens estiverem na mais avançada, esse uso glotalizado poderá ocorrer em maior quantidade.
Em resumo, no falar culto dos fortalezenses, a aspiração é um
fenômeno característico de pessoas com idade mais avançada, embora isso não seja indício de que ele tenda a desaparecer da língua.
c) Sexo
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O Sexo, também de cunho extralinguístico, foi a terceira e última
variável selecionada como relevante pelo programa. Seus resultados
podem ser visualizados na tabela 3:

56 Outra evidência de que a glotalização permanece em uso na década atual são as postagens da página Suricate Seboso, do Facebook (https://www.facebook.com/suricateseboso), que inclusive utilizamos para a aplicação do teste de atitudes na tese de doutorado
(RODRIGUES, 2018). O criador dessa página, Diego Jovino, pertence à faixa etária de
22-35 anos, e a maioria de seus seguidores – que também são cocriadores das postagens
– tem entre 13 e 34 anos (SALES, 2016).
57 Muitos já estavam aposentados na época em que os dados foram coletados.
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Tabela 3 – Atuação do Sexo sobre a glotalização de
/z / nos dados do PORCUFORT (fase I).
Sexo

Aplica/Total

%

P.R.

Masculino

93/138

67,4

0,636

Feminino

62/115

53,9

0,338

Fonte: Elaborada pelas autoras.

A tabela 3 nos mostra que a glotalização é um fenômeno favorecido pelos homens, com um peso relativo de 0,636, e inibido pelas
mulheres (0,338). Dessa forma, temos um caso em que as mulheres
tendem a evitar o uso da variante não-padrão – no caso, a glotalização.
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Para melhor compreendermos esse comportamento, retomamos
o pensamento de Bourdieu (1996) que relaciona o comportamento social
das mulheres à posição que elas ocupam na divisão do trabalho e à lógica
do casamento. Levando esse pensamento em consideração, investigamos, na ficha das informantes, a renda e a posição social ocupada pelas
mulheres da amostra em análise, uma vez que a literatura sociolinguística
associa a rejeição das mulheres a variantes desprestigiadas ao fato de
a posição social delas estar menos assegurada do que a dos homens,
fazendo com que elas tenham atitudes – inclusive de escolhas linguísticas
– que não ameacem sua aceitação social. Entretanto, a ficha do PORCUFORT fornece, a esse respeito, apenas a profissão de cada uma e de
seus cônjuges (quando o tinham), o que não nos assegura, ao certo, essa
posição social que ocupavam à época das gravações.
A partir dessas informações58, podemos fazer apenas algumas
suposições em relação à profissão e ao estado civil das informantes:
58 Perfil das informantes da amostra em estudo, em relação à profissão e ao estado civil: a) faixa
etária de 22-35 anos: Inq. 106 – comerciante, solteira; Inq. 06 – professora de escola particular,
casada com um bancário; Inq. 20 – professora de escola pública, solteira; b) faixa etária de 3650 anos: Inq. 12 – professora de escola pública, casada com um bancário; Inq. 09 – professora
de escola pública, solteira; c) faixa etária de 51 anos em diante: Inq. 13 – funcionária pública
federal aposentada, casada com um funcionário público federal aposentado; Inq. 32 – professora aposentada, viúva de um comerciante; Inq. 24 – coordenadora regional do IBPC, solteira.
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as mulheres que apresentaram os maiores percentuais de aspiração
já estavam aposentadas e não dependiam economicamente de seus
cônjuges. A participante do inquérito 13 era funcionária pública federal,
e seu cônjuge também; a do inquérito 32 era professora e viúva – o marido era comerciante. A informante do inquérito 106 era comerciante, e
ela era solteira – ou seja, ela também não dependia economicamente
de um cônjuge. Portanto, esses fatos tendem a mostrar que essas três
participantes tinham tanto uma posição quanto uma aceitação social
assegurada, o que refletiu nas atitudes delas em direção ao uso de
uma fala menos monitorada e de uma variante não-padrão.
Por outro lado, as demais informantes inibiram ainda mais a
variante aspirada. Excetuando-se a do inquérito 24 (Feminino, 51 em
diante), as outras quatro eram professoras do ensino básico, sendo duas delas casadas com bancários, e as outras duas, solteiras.
Historicamente, a profissão de professor é desvalorizada econômica
e socialmente, ao mesmo tempo que dela é exigido um nível superior de escolaridade, geralmente associado ao uso monitorado da
fala e a uma consequente predominância de uma variante linguística
prestigiada – nesse caso, a manutenção, e não a aspiração de /z /.
Provavelmente por esse motivo, unindo-se ao fato de essas informantes estarem economicamente ativas no mercado de trabalho, elas
procuraram inibir a variante glotalizada.
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Glotalização versus manutenção de /z /:
sem os Vocábulos Usuais e sem o Morfema
de Primeira Pessoa do Plural “-mos”
Nesta seção, analisaremos especificamente as rodadas entre
as ocorrências de glotalização e de manutenção dos dados coletados
de /z / sem os Vocábulos Usuais e sem Morfema de Primeira Pessoa
do Plural “-mos” que estavam na variável Natureza do Vocábulo. Re-
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solvemos fazer essa separação para verificarmos se a atuação das
variáveis em análise ainda estaria relacionada intralinguisticamente à
difusão lexical. A exemplo disso, temos a pesquisa de Oliveira (1997)
– a respeito do apagamento de /r/ em interior de vocábulos –, na
qual, dos 58 casos de cancelamento (12,08%), 35 ocorreram com a
palavra “porque”; sem ela, os 23 casos restantes corresponderiam a
apenas 6,08% dos dados, o que daria ao fenômeno um caráter de
“fenômeno incipiente” (OLIVEIRA, 1997, p. 39).
Assim, fizemos um novo arquivo de dados, no qual esses fatores supracitados, contidos no arquivo anterior, foram excluídos. Nessa primeira rodada, dispusemos de 113 dados, dos quais, 56 (49,6%)
foram de manutenção [z ] e 57 (50,4%), de glotalização []. Ou seja,
verificamos novamente uma queda nos casos de aspiração, mas,
desta vez, não foi uma queda expressiva no percentual, mas apenas
no número de dados. Mesmo assim, resolvemos continuar com a
análise para verificarmos especificamente como seria a atuação das
variáveis das ocorrências que restaram.
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Nessa rodada, obtivemos alguns nocautes: Contexto Fonológico
Precedente em [U] que contém 7 ocorrências59, sendo todas de manutenção; Posição na Sílaba e na Palavra, em Coda Interior da Palavra,
contendo apenas 3 ocorrências, sendo todas de manutenção: “di[z ]
dobrá”, “di[z ]dobre” e “di[z ]dobrano”, todas pertencentes ao inquérito 12. Como se trata de uma variável com apenas dois fatores, ela
precisou ser totalmente eliminada. Houve nocaute, também, na variável Tonicidade, apenas com as Pretônicas, que contêm 3 ocorrências,
sendo todas de manutenção e as mesmas citadas para o fator anterior.
Após eliminarmos esses nocautes, passamos a analisar 103 dados, dos quais, 46 (44,7%) foram de manutenção [z ] e 57 (55,3%), de
glotalização [], como pode ser visualizado no gráfico abaixo:
59 São elas: “menu[z ] di” (Inq. 46); “víru[z ] da” (Inq. 01, 01); “menu[z ] da” (Inq. 01, 49);
“duzentu[z ] dias” (Inq. 10); “ônibu[z ] di” (Inq. 32).

239

Gráfico 3 – Glotalização X Manutenção de /z / sem os vocábulos
específicos: distribuição das ocorrências por variante, após
retirada dos nocautes, nos dados do PORCUFORT (fase I).

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Nessa rodada, o melhor nível de análise selecionado pelo programa foi o step up 19 (input 0,536, significância 0,005 e log likelihood
-47,921). Essa rodada apontou como grupos relevantes (nesta ordem):
Tonicidade, Faixa Etária e Sexo. Os grupos excluídos foram (nesta ordem): Contexto Fonológico Precedente, Contexto Fonológico Subsequente, Dimensão do Vocábulo e Natureza do Vocábulo. Ou seja, os
grupos selecionados e excluídos são os mesmos da rodada anterior e
seguem a mesma hierarquia na seleção feita pelo GoldVarb. A seguir,
detalharemos os resultados de cada variável considerada relevante.
a) Tonicidade
Novamente, a Tonicidade foi a única variável intralinguística a ser
selecionada como relevante e veio em primeiro lugar. Seus resultados
podem ser verificados na tabela 4:
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Tabela 4 – Atuação da Tonicidade sobre a glotalização de /z / sem
os vocábulos específicos nos dados do PORCUFORT (fase I).
Tonicidade

Aplica/Total

%

P.R.

Exemplo

Tônica

56/85

65,9

0,669

sei[] dia(s)

Postônica

1/18

5,6

0,035

apena[] da

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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A tabela 4 repete o mesmo resultado que vimos na tabela 1: são
as Tônicas que favorecem o uso da variante aspirada.
Desta vez, os principais responsáveis por esse resultado foram os
vocábulos antecedidos pela semivogal [j], como “talvei[]”, “rapai[]” e
“vei[]”, que devem ter sido influenciados pela difusão lexical dos Vocábulos Usuais “mai[]” (conjunção) e “mai[]” (advérbio), “nói[]” e “atravéi[]”, cujo contexto fonológico antecedente é o mesmo.
b) Faixa Etária
A segunda variável foi Faixa Etária, cujos resultados podem ser
vistos na tabela 5:
Tabela 5 – Atuação da Faixa Etária sobre a glotalização de /z / sem
os vocábulos específicos nos dados do PORCUFORT (fase I).
Faixa Etária

Aplica/Total

%

P.R.

51 anos
em diante

24/31

77,4

0,794

36-49 anos

17/35

48,6

0,411

22-35 anos

16/37

43,2

0,312

Fonte: Elaborada pelas autoras.

A tabela 5 confirma o que vimos na tabela 2: a faixa etária de 51
anos em diante é a que favorece a glotalização.
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c) Sexo
A terceira variável selecionada foi o Sexo, e os seus resultados
podem ser observados na tabela 6:
Tabela 6 – Atuação do Sexo sobre a glotalização de /z / sem os
vocábulos específicos nos dados do PORCUFORT (fase I).
Sexo

Aplica/Total

%

P.R.

Masculino

37/57

64,9

0,699

Feminino

20/46

43,5

0,260

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Como se vê, novamente são os homens que se mostram favorecedores ao uso da variante glotal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse trabalho, analisamos o comportamento dos fatores linguísticos (Contextos Fonológicos Seguinte e Precedente, Posição no
Vocábulo, Tonicidade, Dimensão do Vocábulo e Natureza do Vocábulo)
e sociais (Sexo e Faixa Etária) sobre a realização das fricativas /z Z/ em
posição de coda no interior de vocábulo e diante de /d/ e em posição
de coda e no final de vocábulo. Para tanto, selecionamos uma amostra
proveniente do banco de dados do PORCUFORT (Fase I – dados do
início da década de 90).
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O percentual de 61,3% de dados de glotalização em coda com
/z Z/ diante de /d/ apresentou, em termos intralinguísticos, uma única
variável, a Tonicidade, com apenas as Tônicas favorecendo o processo
e também sendo influenciadas preponderantemente pelo processo de
difusão lexical dos vocábulos usuais “de/z Z/de”, “mai/z Z/” (conjunção) e “mai/z Z/” (advérbio), “nói/z Z/” e “atravéi/z Z/” e, ainda, o avanço desse processo com vocábulos antecedidos pela semivogal [j]:
“talvei[]”, “rapai[]” e “vei[]”. As outras variáveis selecionadas pelo
GoldVarb X foram as extralinguísticas: Faixa Etária e Sexo, as quais
mostraram os mesmos resultados que foram encontrados na análise
inicial, ou seja, são favorecedores à regra a Faixa Etária de 51 anos em
diante e o Sexo Masculino. Assim, temos indícios de que o fenômeno
analisado se encontra em variação estável.
Esperamos, ainda, que este trabalho contribua para a descrição
do PB e forneça subsídios para o letramento materno e estrangeiro, a
partir do conhecimento de variantes do PB, aprendendo a respeitá-las
e a usá-las nas diversas situações comunicativas.
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O ABAIXAMENTO DA VOGAL /O/ PRETÔNICA
NO FALAR CULTO DE FORTALEZA
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.834.245-267

INTRODUÇÃO
A regra de abaixamento da vogal pretônica /O/ se caracteriza
pela passagem da vogal média fechada [o], para a vogal aberta [ɔ],
como em [bo’laʃɐ] ~ [bɔ’laʃɐ]. Portanto, temos duas variantes linguísticas60: a manutenção, em que a vogal média pretônica permanece com
o timbre fechado e o abaixamento, em que a vogal é pronunciada com
o timbre aberto.
Assim sendo, nosso objetivo é testar, com base nos postulados
teórico-metodológicos da Sociolinguística variacionista61, a influência
dos fatores linguísticos (contexto fonológico precedente; contexto fonológico seguinte; atonicidade; tipo de vogal tônica; tipo de átona seguinte; distância da vogal tônica; estrutura da sílaba e classe do vocábulo) e extralinguísticos (monitoramento estilístico, sexo e faixa etária)
sobre a regra de abaixamento da vogal pretônica /O/, oral e nasal, em
coocorrência com a manutenção.
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A pertinência deste estudo se justifica pela necessidade de
compreender o funcionamento da vogal média pretônica /O/ na fala
de informantes cultos de Fortaleza-CE, bem como pelo fato de que,
até a realização deste estudo, não tínhamos conhecimento de pesquisas sobre a variação na realização da pretônica /O/ em amostra
de linguagem culta de Fortaleza. De igual modo, cabe destacar a
pertinência de registrar a realização do fenômeno variável estudado
aqui em determinado período sincrônico para, posteriormente, comparar os dados provenientes deste estudo, entre sincronias distintas.
60 Trata-se de duas formas diferentes de se dizer a mesma coisa, do ponto de vista do sistema
(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006; LABOV, 2008).
61 Pontuamos que, tendo em vista a necessidade de delimitarmos o espaço deste capítulo,
optamos por não elaborarmos uma seção específica para tratar de modo mais detido alguns
dos principais postulados da Sociolinguística Variacionista. De qualquer maneira, tomamos
o cuidado de esclarecer aos leitores que podem não ter maiores contatos com a teoria que
embasa este estudo, os pontos elementares da Sociolinguística que abordamos aqui.
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Para tanto, neste estudo, utilizamos dados da fase I do banco de dados do Projeto Português Oral Culto de Fortaleza (doravante
PORCUFORT), datado da década de 1990 (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018). A partir de um recorte do quadro geral de informantes que
compõem o PORCUFORT (fase I), nossa amostra, então, foi constituída por 34 informantes, conforme veremos na seção dedicada aos
procedimentos metodológicos da pesquisa.
Além desta introdução, este capítulo conta com quatro seções:
Estudos de base sociolinguística no português brasileiro, em que revisamos, ainda que brevemente, alguns dos principais resultados acerca do fenômeno estudado e obtidos pelos trabalhos de Celia (2004) e
Amorim (2009); Procedimentos metodológicos, em que descrevemos,
detalhadamente, o nosso envelope de variação e os principais procedimentos metodológicos realizados nesta pesquisa; Análise dos resultados, em que apresentamos e discutimos os achados obtidos. Por
fim, tecemos Algumas considerações acerca de nossos resultados.

Estudos de base sociolinguística no português
brasileiro sobre o abaixamento do /O/
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Nesta seção, apresentamos, ainda que brevemente, alguns
dos principais resultados obtidos por trabalhos variacionistas que
contemplam o abaixamento da pretônica /O/, isto é, retomamos os
estudos de Celia (2004) e Amorim (2009). Como justificativa para a
eleição desses trabalhos, ressaltamos que optamos por considerar
pesquisas realizadas com base no falar culto de outras localidades
do país e que apresentam resultados com os pesos relativos62. Esses
62 Em termos simples, é denominado de peso relativo a indicação do efeito que cada fator
selecionado exerce sobre as variantes observadas. É interpretado como favorável, para
uma variável binária, se o valor for superior a 0.50, como inibidor se for inferior a 0.50, e
como neutro se for igual a 0.50 (SCHERRE; NARO, 2012).
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aspectos facilitam, na medida do possível, as comparações com os
resultados sobre o abaixamento de /O/ obtidos nas pesquisas de
Celia (2004) e Amorim (2009) e neste trabalho.
Dito isto, pontuamos que Celia (2004) pesquisou o abaixamento de /O/ no falar culto da cidade de Nova Venécia-ES. O corpus da
referida pesquisa foi constituído por 9 informantes do sexo feminino,
com ensino superior completo. As variáveis linguísticas contempladas foram: nasalidade; tipo de tônica; distância; pretônica seguinte;
atonicidade; consoante precedente; consoante seguinte e estrutura
silábica. Nesse estudo, apenas uma variável extralinguística foi testada, isto é, a faixa etária (faixa I – 25 a 30 anos; faixa II – 36 a 55
anos; faixa III – 56 anos em diante). Ao todo, foram encontradas 1.236
ocorrências da vogal pretônica /O/, as quais foram analisadas estatisticamente com o auxílio do programa GoldVarb X.
Os resultados obtidos mostraram que: a) no grupo consoante
seguinte, os fatores alveolar (,62), palatal (,58) e labiodental (,75) são
aliados do abaixamento; b) no grupo atonicidade, o fator casual baixa
(,72) favorece a regra; c) no tipo de tônica, a média baixa (,94) e baixa
(,73) beneficiam o abaixamento; d) no grupo pretônica seguinte, os
fatores média baixa (,98) e baixa (,90) são aliadas da regra; e) no
grupo faixa etária, a faixa II (,63) favorece a regra.
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Amorim (2009), por sua vez, analisou o abaixamento de /O/ na
fala culta de 12 informantes de Recife-PE. Foram elencadas as seguintes
variáveis linguísticas: contexto fonológico precedente; contexto fonológico posterior; extensão do vocábulo; posição quanto à sílaba tônica; tipo
de vogal tônica; vogal pretônica seguinte; atonicidade; tipo de sílaba;
natureza do vocábulo; corpus e estrutura da sílaba. Quanto às variáveis
extralinguísticas, foram analisadas as variáveis sexo (feminino e masculino) e faixa etária (faixa I – até 39 anos e faixa II – a partir de 40 em diante).
Ao todo, foram catalogadas 2.413 ocorrências da vogal pretônica /O/.
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Os resultados obtidos revelaram que: a) no grupo contexto fonológico precedente, os fatores alveolar-dental (,60) e glotal (,65) favorecem o abaixamento; b) já no grupo contexto fonológico posterior,
os fatores aliados são alveolar-dental (,52), bilabial (,75), labiodental
(,60) e palatal (,64); c) no tipo de vogal tônica, a média anterior fechada (,86), alta anterior (,62), média posterior fechada (,83), média
posterior nasal (,72), ditongo oral (,94) e ditongo nasal (,58) beneficiam a aplicação da regra; d) já no grupo vogal pretônica seguinte,
os fatores média anterior aberta (,75), média anterior fechada (,59),
alta anterior (,77), média posterior aberta (,77), baixa nasal (,67), média anterior nasal (,78), posterior nasal (,94) e ditongo oral (,56) são
aliados do abaixamento; e) no grupo posição quanto à sílaba tônica,
a distância 2 (,68) e a distância 3 (,71) favorecem o abaixamento; f)
quanto à estrutura da sílaba, a sílaba aberta (,51) é uma discreta aliada da regra; g) na natureza do vocábulo, o fator nome (,51) favorece
timidamente a regra; h) no grupo corpus, os fatores leitura de texto
(,65) e lista de palavras (,56) são aliados da regra.
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Como vimos, as variáveis mais significativas em relação ao empego da regra de abaixamento do /O/, para as pesquisas de Celia
(2004) e Amorim (2009), foram o tipo de vogal tônica, o tipo de átona
seguinte e o contexto fonológico seguinte. Desta forma, com esta breve revisão de literatura, buscamos compreender melhor o funcionamento do fenômeno em tela em outras localidades do país, e, a partir
disso, embasar a seleção das variáveis desta pesquisa. Outro aspecto
que vale ser destacado é que, ao lançar mão dos resultados alcançados por Celia (2004) e Amorim (2009), poderemos, então, comparar
os resultados deste trabalho, sempre que possível, com os resultados
obtidos por ambos os trabalhos mencionados nesta seção.
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METODOLOGIA
Reservamos esta seção para a descrição do corpus utilizado
neste estudo e para a delimitação da amostra de fala analisada. Além
disso, definimos a variável dependente e também as variáveis independentes63. E, por fim, descrevemos os procedimentos envolvidos
na coleta de dados e na análise estatística.
Para a composição de nossa amostra, selecionamos 34 informantes do PORCUFORT (fase I – 1993 a 1995) que foram distribuídos
em sexo (masculino e feminino), faixa etária (faixa I – 22 a 35 anos;
faixa II – 36 a 55 anos e faixa III – de 56 anos em diante) e tipo de
registro (D2, – Diálogo entre Dois informantes; DID – Diálogo entre
Informante e Documentador e EF – Elocução Formal), conforme a
estratificação do PORCUFORT. O segundo capítulo desta coletânea
apresenta mais informações sobre o corpus e sua constituição.
Optamos por trabalhar com dois informantes64 em cada célula,
pois, deste modo, foi possível selecionar os inquéritos com a melhor
qualidade sonora e manter um quase que total equilíbrio quanto ao
número de informantes selecionados para cada célula. No Quadro
1, é possível observar melhor a organização da amostra selecionada
para este estudo, em relação à estratificação dos informantes.
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63 No cenário sociolinguístico, as noções de variáveis independente e dependente figuram
como um dos pontos mais significativos. Assim, o termo variável independente é usado
para referir os fatores que compõem a variável independente que, por sua vez, não dependem de nenhum outro, mas, sobre a variável dependente, podem exercer pressão aumentando ou diminuindo a frequência de uso das variantes que a constituem (WEINREICH;
LABOV; HERZOG, 2006; LABOV, 2008; MOLLICA, 2012). Já a variável dependente recebe
esse nome porque o uso das variantes que a constituem “não é aleatório, mas influenciado
por grupos de fatores (ou variáveis independentes) de natureza social ou estrutural” (MOLLICA, 2012, p. 11).
64 Importante ressaltar que a utilização do banco de dados PORCUFOT, para esta pesquisa,
foi devidamente autorizada pelo Comitê de Ética da UECE, como atesta o número CAAE
63886617.8.0000.5534 referente à submissão do projeto à Plataforma Brasil.
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Quadro 1 - Estratificação da amostra.
Sexo/Gênero
Masculino
Registro
Faixa etária

DID

Feminino

D2

EF

DID

D2

EF

22-35 anos65

2

2

2

2

2

2

36-49 anos

2

2

2

2

2

1

50+ anos

2

2

2

2

2

1

Fonte: Elaborado pelas autoras.

De acordo com o Quadro 1, vemos que a célula referente
à informante do sexo feminino, da segunda faixa etária, do tipo de
inquérito EF apresenta apenas uma informante. Isto ocorreu porque o
inquérito que havíamos selecionado previamente para preencher essa
célula não tinha boa audibilidade e não havia outro inquérito para fazer
a substituição. Já na célula referente à informante do sexo feminino, da
terceira faixa etária, do tipo de inquérito EF, só há um inquérito, porque o
PORCUFORT dispunha de apenas um inquérito com informante nessa
estratificação. No entanto, enfatizamos que, no GoldVarb X, programa
de base estatística utilizado para a análise, é possível trabalhar até
mesmo com células vazias (GUY; ZILLES, 2007).
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Dito isto, pontuamos que, nesta pesquisa, tomamos como variável dependente o abaixamento da vogal /O/ pretônica, que compreende duas realizações ou variantes possíveis, conforme já nos referimos:
–

O abaixamento em que a vogal /O/ pretônica é pronunciada com
o timbre aberto [ ], como em: [pɾɔ’blẽmɐ].

–

A manutenção em que a vogal /O/ pretônica é pronunciada com
o timbre fechado [o], como em: [pɾo’blẽmɐ].
Definida nossa variável dependente, seguimos, então, com a

65
As faixas etáriasdas
empregadas
neste
estudo, diferem das
faixas etárias
do Projeto
apresentação
variáveis
independentes
testadas
na originais
pesquisa:
PORCUFORT, pois foram modificadas para melhor atender nossos propósitos de pesquisa
em relação ao número de informantes distribuídos em cada célula.
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Contexto fonológico precedente – Neste grupo de fatores, analisamos
a influência da consoante que precede a vogal pretônica, pois, de
acordo com a zona de articulação, a consoante pode influenciar na
aplicação da regra de abaixamento ou não. Na pesquisa de Amorim
(2009), por exemplo, os fatores alveolar-dental (,60) e glotal (,65) foram
relevantes para a aplicação do abaixamento. Por esta razão, acreditamos que também neste estudo, o contexto fonológico precedente
pode se mostrar pertinente. Assim, analisamos os fatores seguintes:
–

Alveolares e dentais

–

Labiais

–

Palatais

–

Velares

–

Glotais

Contexto fonológico seguinte – Neste grupo, foi analisada a influência
da consoante posterior à consoante pretônica, pelas mesmas razões
apresentadas para a variável Contexto fonológico precedente (explicitada anteriormente). Desse modo, analisamos os fatores a seguir:
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–

Alveolares e dentais

–

Labiais

–

Palatais

–

Velares

–

Glotais

Atonicidade – Neste grupo de fatores, testamos a atuação do processo
derivacional em que a vogal pretônica adquire ou perde em termos de
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tonicidade. A esse respeito, vale pontuar que, na pesquisa de Celia
(2004), o fator casual baixa (,72) revelou-se aliado do abaixamento. Sendo assim, os fatores analisados, nesta pesquisa, foram os seguintes:
–

Átona permanente: aquela que não se associa à vogal acentuada
em palavras cognatas. Ex.: problema (átona) / problemática (átona)

–

Átona variável: aquela que se associa à vogal acentuada em
palavras cognatas.

Ex.: psicólogo (tônica) / psicologia (átona)
Tipo de vogal tônica – De acordo com Bisol (1981), o tipo de vogal
tônica desempenha um papel importante para a aplicação da regra
de abaixamento, pois as vogais baixas tendem a engatilhar o abaixamento, já as vogais altas tendem a inibir essa mesma regra. Com
o intuito de testar a atuação do tipo de vogal tônica sobre a regra de
abaixamento da pretônica /O/, na amostra desta pesquisa, analisamos
os fatores a seguir:
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–

vogal tônica baixa [a]:protestava

–

vogal tônica média-baixa anterior [ɛ]: colégio

–

vogal tônica média-baixa posterior [ɔ]: consórcio

–

vogal tônica média-alta anterior [e]: governo

–

vogal tônica média-alta posterior [o]: portadoras

–

vogal tônica alta anterior [i podi

–

vogal tônica alta posterior [u]: introduzo

–

vogal nasalizada média-baixa [ɐ̃ ]: morando

–

vogal nasalizada média anterior [ẽ]: movimentos
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–

vogal nasal média posterior [õ]: prolonga

–

vogal nasal alta anterior [ĩ]: não encontramos nenhuma ilustração na amostra.

–

vogal nasal alta posterior [ũ]: não encontramos nenhuma ilustração na amostra

–

ditongos orais e ditongos nasais [ãw]: configuração

Tipo de vogal átona seguinte – Assim como o tipo de vogal tônica, o tipo
de vogal seguinte pode favorecer ou inibir a aplicação da regra de abaixamento. Diante dessa possibilidade, analisamos os fatores seguintes,
a fim de observar se, neste trabalho, essa variável se mostra pertinente:
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–

vogal baixa [a]: vocabulário

–

vogal média-baixa anterior [ɛ]: poderá

–

vogal média-baixa posterior [ɔ]: colocar

–

vogal média-alta anterior [e]: comecei

–

vogal média-alta posterior [o]: filosofia

–

vogal alta anterior [i]: cognitiva

–

vogal alta posterior [u]: português

–

vogal nasalizada média-baixa [ɐ̃ ]: não encontramos nenhuma
ilustração na amostra.

–

vogal nasal média anterior [ẽ]: potencial

–

vogal nasal média posterior [õ]: não encontramos nenhuma ilustração na amostra.
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–

vogal nasal alta anterior [ĩ]: não encontramos nenhuma ilustração na amostra.

–

vogal nasal alta posterior [ũ]: conjuntamente

–

ditongos orais e ditongos nasais: não encontramos nenhuma
ilustração na amostra sem átona seguinte. Exemplo: aprender

Distância da vogal tônica – De acordo com Silva (2009), os processos de
assimilação necessitam de contiguidade para sua aplicação, ou seja, é
necessário que a vogal pretônica esteja próxima da vogal tônica, para
que a assimilação aconteça. Logo, presumimos que quanto mais distante da sílaba tônica, menores serão as chances de a assimilação ocorrer.
Partindo dessa hipótese, analisamos os seguintes fatores:
–

Distância 1: colégio

–

Distância 2: professor

–

Distância 3: filosofia

–

Distância 4: sobrecarregado

Estrutura da sílaba – No estudo de Amorim (2009), a sílaba aberta favoreceu a aplicação da regra de abaixamento. Sendo assim, com o
intuito de testar a influência da estrutura da sílaba sobre o fenômeno
em tela, neste trabalho, analisamos os fatores seguintes:
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–

Livre: solução

–

Travada: fortalecemos

Classe do vocábulo – Neste grupo de fatores, testamos o efeito do
componente morfológico sobre o abaixamento de /O/, pois, na pesquisa de Amorim (2009), o fator nome mostrou-se aliado da aplicação do
fenômeno em pauta. Assim, os fatores controlados são os seguintes:
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–

Substantivo: vocação

–

Verbo: formar

Sexo – Homens e mulheres desempenham papéis distintos na sociedade, logo, não é incomum encontrarmos diferenças consideráveis
em seus comportamentos linguísticos, conforme Labov (2008). No entanto, Holmes (2013) argumenta que homens e mulheres não usam
variantes completamente distintas em seu falar, mas sim apresentam
frequências e quantidades diferentes das mesmas formas variantes.
Para testar a influência do sexo sobre o comportamento variável da
pretônica /O/, neste trabalho, controlamos os seguintes fatores:
–

Masculino

–

Feminino

Faixa etária – Neste grupo de fatores, observamos a atuação da faixa
etária sobre o fenômeno em estudo, pois, no estudo de Celia (2004), a
segunda faixa-etária favoreceu a aplicação do abaixamento. Portanto,
para descobrirmos se, em nossa amostra, temos resultados semelhantes, serão analisados os seguintes fatores:
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–

Faixa I – 22 a 35 anos;

–

Faixa II – 36 a 49 anos;

–

Faixa III – a partir de 50 anos

Monitoramento estilístico – Neste grupo, analisamos o comportamento
variável da pretônica /O/ em diferentes tipos de registro, já que o PORCUFORT dispõe de três tipos, sendo eles o D2, o DID e o EF, conforme
explicamos anteriormente. Esses inquéritos apresentam uma hierarquia de monitoramento estilístico que compreende desde um tipo informal (D2), mais ou menos formal (DID) ao mais formal (EF). Sendo
assim, acreditamos que nos tipos de registros mais informais, como o
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D2 e o DID, a aplicação do fenômeno pode ser mais frequente. Partindo desse pressuposto, analisamos, portanto, os fatores seguintes:
–

D2

–

DID

–

EF

Dito isso, pontuamos que a partir dos 34 inquéritos selecionados
do PORCUFORT, realizamos a coleta dos dados das vogais /O/ pretônicas. Foram coletadas somente as vogais dentro do contexto CVC ou
CV.C (consoante + vogal + consoante). Ou seja, foram catalogadas
somente as vogais pretônicas cercadas por consoante, podendo essa
consoante estar na mesma sílaba ou na sílaba seguinte. A transcrição
dos dados foi feita de oitiva, sendo que, para isso, ouvimos cerca de
30 horas de gravações. Após a coleta das ocorrências, os dados foram
codificados, conforme o envelope de variação deste estudo, contento
as variáveis dependente e independente apresentadas anteriormente,
e submetidos à análise estatística do programa GoldVarb X (SANKOFF;
TAGLIAMONTE; SMITH, 2005).

RESULTADOS
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Nesta seção, descrevemos os procedimentos de análise realizados e apresentamos os dados gerais obtidos em relação à regra de
abaixamento da pretônica /O/, como também analisamos as variáveis
selecionadas pelo programa GoldVarb X.
Para esta análise, submetemos um total de 2.335 dados coletados ao programa de análise estatística GoldVarb X, sendo que
1.219 (52%) pertencem à vogal aberta [ ], e 1.116 (48%) pertencem
à vogal média fechada [o].Considerando estes dados, realizamos
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uma rodada, confrontando a vogal aberta com a vogal fechada. No
Gráfico 1, podemos observar a configuração dos dados percentuais
obtidos para cada variante.
Gráfico 1 - Frequência de uso das variantes abertas e fechadas.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

De acordo com os dados apresentados no Gráfico 1, pudemos
perceber que a aplicação da regra de abaixamento (52%) é sutilmente maior que a aplicação da regra de fechamento. Seguindo com a
descrição da rodada, no primeiro momento, obtivemos um nocaute66
no grupo de fatores tipo de vogal tônica, mais especificamente, no fator
[)] (02 ocorrências: uma para a palavra conjunto
e uma para a
palavra confunde
). Optamos, então, por excluir esse nocaute e
seguir para a análise binominal (step up & step down).
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Nesta rodada, o programa GoldVarb X selecionou a análise de
número 58, com Input = 0,470, Log Likelihood = -977,886, e Significance = 0,013, como a mais significativa. Os grupos de fatores selecionados, por ordem de relevância, para a vogal [ ], foram, portanto: tipo de
vogal tônica, contexto fonológico precedente, estrutura da sílaba, tipo
de átona seguinte, sexo, classe do vocábulo, monitoramento estilístico e
contexto fonológico seguinte. Já os grupos de fatores excluídos foram:
atonicidade, faixa etária e distância da vogal tônica. Diante disso, segui66 Os nocautes são entendidos como um problema para as análises estatísticas fornecidas
pelo GoldVarb X, pois implicam dizer que, em um dado contexto, o uso de uma determinada variante foi categórico, ou seja, não houve variação (GUY; ZILLES, 2007).

258

mos, então, com a análise das variáveis selecionadas pelo programa
e as apresentamos nos parágrafos seguintes, de acordo com a ordem
de relevância em que as variáveis foram elencadas pelo programa.
a.

Tipo de vogal tônica
Tabela 1 - Atuação da variável tipo de vogal
tônica sobre o abaixamento de /O/.
Tipo de vogal tônica
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Abaixamento
Frequência

Peso relativo

[õ]

88,2% (15/17)

,947

[ɛ]

81,1% (219/270)

,880

[ɔ]

72,3% (34/47)

,853

[a]

76,1% (348/457)

,788

[ã]

68,8% (86/125)

,693

[ẽ]

69,1% (112/162)

,639

[u]

50% (20/40)

,550

[ĩ]

20% (1/5)

,333

[i]

33% (115/348)

,294

Ditongos orais e nasais

41,6% (222/534)

,275

[e]

17,4% (24/138)

,124

[o]

12,1% (23/190)

,123

[ũ]

Sem ocorrência
Fonte: Elaborada pelas autoras.

De acordo com a Tabela 1, as vogais orais [ɛ] (,880), [�] (,853), [a]
(,788), [u] (,550) e as vogais nasais [õ] (,947), [ã] (,693), [ẽ] (,639) favorecem a regra do abaixamento. As demais vogais não são aliadas do fenômeno. Em relação às vogais orais, podemos notar que as que obtiveram
maior peso relativo, sendo assim, as mais favorecedoras, foram justamente
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as vogais com traço aberto, [ɛ] e [ɔ]. Portanto, podemos inferir que o traço
aberto, comum às vogais baixas, é muito relevante para a aplicação do
abaixamento. Na pesquisa de Celia (2004), as aliadas do abaixamento foram a média baixa (,94) e a baixa (,73). Já, na pesquisa de Amorim (2009),
a vogal relevante foi a posterior nasal (,72). Como podemos observar, os
resultados das pesquisas citadas convergem em relação à atuação das
vogais baixas e nasais, quanto à regra de abaixamento.
b.

Contexto fonológico precedente
Tabela 2 - Atuação da variável contexto fonológico
precedente sobre o abaixamento de /O/.
Contexto fonológico precedente

Abaixamento
Frequência

Peso relativo

Palatais/palatalizadas

95,3% (61/64)

,956

Labiais

57,6% (593/1030)

,670

Alveolar/dental

63,7% (307/482)

,564

Glotais

52,9% (9/17)

,342

Velares

33,6% (249/740)

,197

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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A Tabela 2 mostra que as consoantes relevantes para o abaixamento são as palatais/palatalizadas (,956), as labiais (,670) e as
alveolares/dentais (,564). Já as velares (,197) e as glotais (,342) tiveram peso relativo inibidor para a regra. De acordo com Bisol (1981),
a consoante alveolar tem traço de articulação baixo, com a língua
em posição plana, por isso ela pode inibir o alteamento e preservar a vogal baixa. Por este motivo, acreditamos que essa consoante
beneficiou o abaixamento nesta pesquisa. Em relação às palatais/
palatalizadas, ainda conforme Bisol (1981), elas desenvolvem uma
ação dissimiladora, quando no contexto precedente.
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c.

Estrutura da sílaba

Tabela 3 - Atuação da variável estrutura da sílaba sobre o abaixamento de /O/.
Estrutura da sílaba

Abaixamento
Frequência

Peso relativo

Livre

60,4%
(673/1114)

,626

Travada

44,7%
(546/1221)

,384

Fonte: Elaborada pelas autoras.

A Tabela 3 indica que o fator livre (,626) beneficia o abaixamento,
enquanto o fator travada (,384) o inibe. Na pesquisa de Amorim (2009),
o fator livre (,51) também favoreceu o abaixamento, ainda que discretamente. Sendo assim, o nosso resultado, quanto à estrutura da sílaba,
converge para os resultados de Amorim (2009), confirmando a pertinência do fator sílaba livre em relação ao abaixamento da pretônica /O/.
d.

Tipo de átona seguinte
Tabela 4 - Atuação da varável tipo de átona
seguinte sobre o abaixamento de /O/.
Tipo de átona seguinte
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Abaixamento
Frequência

Peso relativo

[õ]

40% (2/5)

,890

[ɔ]

75% (54/72)

,888

[a]

77,8% (130/167)

, 860

[ẽ]

63,6% (7/11)

,807

[ɛ]

44,4% (32/72)

,656

[u]

46,5% (132/284)

,613

Sem átona seguinte

64% (696/1087)

,567
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[i]

47,3% (159/336)

,431

[ɐ̃ ]

10% (1/10)

,250

[e]

2,3% (5/220)

,066

[o]

1,4% (1/69)

,022
Sem ocorrência

[ĩ]

Fonte: Elaborada pelas autoras.

De acordo com a Tabela 4, as vogais aliadas do abaixamento
são as vogais orais [ɔ] (,888), [a] (,860), [ɛ] (,656), [u] (,613), as vogais
nasais [õ] (,890), [ẽ] (,807) e o fator sem átona seguinte (,567). Em
Celia (2004), a média baixa (,98) e a baixa (,90) foram favorecedoras
do abaixamento. Já, em Amorim (2009), privilegiam a regra a média anterior aberta (,75), a média posterior aberta (,77), a média anterior nasal
(,78) e a posterior nasal (,94). Podemos concluir, então, que as vogais
baixas são aliadas do abaixamento da pretônica /O/, assim como ocorreu na variável tipo de vogal tônica.
e.

Contexto fonológico seguinte
Tabela 5 - Atuação da variável contexto fonológico
seguinte sobre o abaixamento de /O/.
Contexto fonológico seguinte
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Abaixamento
Frequência

Peso relativo

Glotais

46,7% (14/30)

,641

Velares

79,6% (183/230)

,559

Labiais

43,7% (311/711)

,524

Alveolar/dental

53,2% (621/1167)

,499

Palatais/palatalizadas

46,2% (90/ 195)

,334

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Na Tabela 5, vemos que as consoantes glotais (,641), velares
(,559) e labiais (,524) são aliadas do abaixamento, e que as demais
consoantes inibem a aplicação da regra. Ressaltamos que as vogais
labiais podem estar beneficiando o abaixamento de /O/ por conta de
ter em comum com a vogal o traço arredondado (BISOL, 1981). Já em
relação às consoantes alveolares, por ter um traço articulatório baixo,
esperávamos que as mesmas obtivessem um desempenho favorecedor ao abaixamento, no entanto, isto não aconteceu. Como explicação
para isso, lançamos mão da hipótese de que alguma vogal alta pode
estar influenciando este comportamento.
f.

Sexo
Tabela 6 - Atuação da variável sexo sobre o abaixamento de /O/.
Sexo

Abaixamento
Frequência

Peso relativo

Masculino

59,5% (762/1281)

,559

Feminino

43,4% (457/1054)

,428

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Como vemos na Tabela 6, o fator masculino (,559) favorece o
abaixamento enquanto o fator feminino (,428) o favorece. Ou seja,
podemos concluir, neste caso, que a variante não padrão é favorecida pelo sexo masculino, e que o sexo feminino privilegia a variante padrão. Retomando Holmes (2013), a autora afirma que homens
e mulheres não usam formas totalmente distintas, e sim quantidades
e frequências diferentes das mesmas formas, sendo assim, tanto os
homens quanto as mulheres empregam o abaixamento de /O/ em suas
falas, no entanto, a regra é mais recorrente no falar masculino.
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g.

Monitoramento estilístico
Tabela 7 - Atuação da variável monitoramento
estilístico sobre o abaixamento de /O/.
Monitoramento estilístico

Abaixamento
Frequência

Peso relativo

D2

53,7% (372/693)

,561

DID

52,9% (478/904)

,501

EF

50% (369/738)

,441

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Na Tabela 7, observamos que o tipo de registro D2 (,561) favorece o abaixamento, enquanto o DID (,501) é neutro e o EF (,441) inibe o
abaixamento. De acordo com nossas expectativas, esperávamos que os
tipos de registro mais informais, assim como o D2, favorecessem o abaixamento, e o tipo de registro mais formal, o EF, inibisse a regra. Sendo
assim, nossas expectativas foram confirmadas nos resultados obtidos.
h.

Classe do vocábulo
Tabela 8 - Atuação da variável classe do vocábulo
sobre o abaixamento de /O/.
Classe do vocábulo
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Abaixamento
Frequência

Peso relativo

Substantivo

54% (856/1584)

,547

Verbo

48,3% (363/751)

,402

Fonte: Elaborada pelas autoras.

De acordo com a Tabela 8, o fator substantivo (,547) privilegia o
abaixamento, enquanto o fator verbo (,402) o inibe. No estudo de Amorim (2009), o fator nome (,51) favorece sutilmente a regra. De acordo
com Bisol (1981), o verbo é uma classe de palavras de estrutura complexa, e tendem, portanto, a favorecer o alteamento. Por outro lado, os
substantivos, por sua menor complexidade estrutural, inibem o alteamento. Por estas razões, o fator substantivo é aliado do abaixamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa, observamos a atuação dos fatores linguísticos (contexto fonológico precedente, contexto fonológico seguinte,
atonicidade, tipo de vogal tônica, tipo de átona seguinte, distância da
vogal tônica, estrutura da sílaba, classe do vocábulo) e extralinguísticos (sexo, faixa etária, monitoramento estilístico) sobre o abaixamento de /O/, no falar culto da cidade de Fortaleza-CE.
Para tanto, utilizamos o banco de dados do PORCUFORT (fase
I), e selecionamos uma amostra de 34 informantes que foram estratificados em sexo, faixa etária e tipo de registro. Diante disso, coletamos as
ocorrências de vogais pretônicas /O/ inseridas no contexto silábico CVC
(consoante + vogal + consoante) com coda ou CV.C sem coda, em
verbos e substantivos, ao longo de 30 horas de gravações. No total, coletamos 2.335 ocorrências e as submetemos ao programa Goldvarb X.
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Os resultados deste estudo apontaram como fatores relevantes para o abaixamento de /O/, nesta ordem de relevância, os seguintes grupos de fatores: tipo de vogal tônica (vogais orais baixas e
vogais nasais); contexto fonológico precedente (palatais/palatalizadas, labiais, alveolar/dental); estrutura da sílaba (livre); tipo de átona
seguinte (vogais orais baixas, vogais nasais e fator sem átona seguinte); contexto fonológico seguinte (glotais, velares, labiais); sexo
(masculino) e monitoramento estilístico (D2).
Consoante com os resultados apresentados em nossa pesquisa, apuramos que os fatores de ordem linguística desempenham maior
influência sobre o abaixamento de /O/ em comparação aos fatores
extralinguísticos. Esta característica também pode ser notada nas pesquisas de Celia (2004) e Amorim (2009), o que confirma a pertinência
dos nossos resultados em relação ao fenômeno em pauta.
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Capítulo 10

10

O papel de fatores extralinguísticos
sobre a variação na
concordância verbal de 3ªPP
no falar culto fortalezense
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O PAPEL DE FATORES EXTRALINGUÍSTICOS
SOBRE A VARIAÇÃO NA CONCORDÂNCIA
VERBAL DE 3ªPP NO FALAR
CULTO FORTALEZENSE
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.834.268-304

INTRODUÇÃO67
Em meados da década de 1960, a Sociolinguística variacionista
emergiu no cenário dos estudos da linguagem, nutrida, principalmente, pelas ideias do linguista norte americano William Labov. No cerne
dos postulados labovianos, há o pressuposto de que as línguas naturais são fenômenos essencialmente heterogêneos e sistemáticos. A
partir disso, Labov (2008) defende que a compreensão dos inúmeros
fenômenos variáveis que marcam a heterogeneidade inerente a toda
e qualquer língua natural deve se pautar na correlação entre fatores
linguísticos (internos ao sistema) e extralinguísticos (externos à língua).
Em outras palavras, ao buscar explicações para o fato de que
os usuários de uma determinada língua encontram, na grande maioria
das vezes, mais de uma forma linguística para transmitir a mesma informação – as chamadas variantes linguísticas – o(a) pesquisador(a)
deve voltar sua atenção para as possíveis influências que fatores de
ordem linguística e extralinguística exercem sobre a realização de determinadas variantes linguísticas. Afinal, para a Sociolinguística, nenhuma forma variante ocorre aleatoriamente, mas sempre em função da
interação entre fatores de ordem interna e/ou externa ao sistema. A
atuação de tais fatores pode aumentar ou diminuir a frequência de uso
com que as variantes linguísticas se realizam (MOLLICA, 2012).
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Naturalmente, Labov (2008) e outros(as) estudiosos(as) inseridos(as) no campo da Sociolinguística não foram os(as) primeiros(as)

67 As discussões estabelecidas neste capítulo são parte da tese de doutoramento da primeira autora deste texto e defendida no ano de 2021 pelo Programa de Pós-Graduação em
Linguística Aplicada do Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará. Para
sua realização, contamos com o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Salientamos, ainda, que a realização deste estudo
foi devidamente aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do
Ceará, conforme CAAE nº 31499220.3.0000.5528 e parecer nº 4.062.120.
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a reconhecerem a heterogeneidade sistemática das línguas naturais. A
esse respeito, Bortoni-Ricardo (2014, p. 11) esclarece:
A Sociolinguística como uma ciência autônoma e interdisciplinar teve início em meados do século XX, embora haja vários
linguistas que, muito antes dos anos 1960, já desenvolviam
em seus trabalhos teorias de natureza claramente sociolinguística, como é o caso de Meillet [1866-1936], Bakhtin [18951975] e membros do Círculo Linguístico de Praga. Esses são
pensadores que levavam em conta o contexto sociocultural e
a comunidade de fala em suas pesquisas linguísticas, ou seja,
não dissociavam o material da fala do produtor dessa fala, o
falante – pelo contrário, consideravam relevante examinar as
condições em que a fala era produzida.

De fato, os(as) sociolinguistas não foram os(as) primeiros(as) a se
debruçarem sobre questões de heterogeneidade linguística, insistindo
que a compreensão dos fenômenos de variação e mudança linguística é
essencial para a construção de uma visão científica mais próxima à realidade das línguas naturais. Todavia, não é exagero dizer que é no território da Sociolinguística que encontramos alguns dos parâmetros teóricos
e metodológicos mais consistentes para o estudo da heterogeneidade
linguística – seja na modalidade oral ou escrita de uma língua em uso.
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Não demorou muito para que os postulados sociolinguísticos
rompessem fronteiras e alcançassem outros países. No Brasil, por
exemplo, os estudos em Sociolinguística variacionista surgiram já na
década de 1970, com os trabalhos pioneiros do professor Anthony
Julius Naro (LUCCHESI, 2015)68. Gradativamente, as pesquisas acerca
da heterogeneidade do português brasileiro (doravante PB) pautados
na perspectiva variacionista foram se expandindo e, hoje, o próprio La-

68 O professor Anthony Julius Naro esteve à frente de um dos mais significativos e pioneiros
projetos de pesquisa sociolinguística do Brasil, realizado na Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), denominado, inicialmente, de Projeto Censo de Variação Linguística
do Estado do Rio de Janeiro (Projeto Censo). Mais tarde, o Projeto Censo foi intitulado de
Programa de Estudos sobre o uso da língua (LUCCHESI, 2015).
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bov (2006, p. 3) reconhece que “Alguns dos trabalhos mais importantes
em variação linguística são feitos no Brasil”.
No quadro dos muitos fenômenos variáveis que caracterizam o
PB, atualmente, tratamos, neste estudo, da variação na concordância
verbal (doravante CV) com a 3ª pessoa do plural (doravante 3pp), em
uma amostra de fala representativa da variedade culta de Fortaleza,
capital do estado do Ceará. Em linhas gerais, a variação na CV com a
3pp é marcada pelo uso das variantes com e sem marcas padronizadas69 de CV na 3pp, conforme os excertos (1) e (2), respectivamente:
(1) Inf.70: os homens são muito afetados (PORCUFORT, DID;
informante do sexo masculino; faixa etária I; ensino superior
completo).
(2) Inf.: os homens de lá é complicado mesmo aí só tendo paciência pra lidar com eles (PORCUFORT, DID; informante do
sexo masculino; faixa etária III; ensino superior completo).
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Diante da realização variável da CV com a 3pp na variedade
culta falada em Fortaleza, levantamos o seguinte questionamento:
Quais fatores linguísticos e extralinguísticos condicionam a realização
das variantes com e sem marcas formais de CV na 3pp, em amostra
da variedade culta falada na capital cearense? Importante destacar
que, por questões de espaço, reservamos este capítulo à discussão
da atuação de fatores extralinguísticos sobre o uso das variantes com
e sem marcas padronizadas de CV na 3pp. Logo, nosso objetivo é
analisar a atuação de fatores extralinguísticos sobre o comportamento variável da CV na 3pp, em amostra de fala culta fortalezense, com
base nos postulados da Sociolinguística Variacionista.

69 Nesse contexto, o termo padronizado é usado para referir o modelo de língua imposto
pelas Gramáticas Normativas.
70 Informante.
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Para tanto, construímos uma amostra de linguagem falada extraída do banco de dados Português Oral Culto de Fortaleza (doravante
PORCUFORT) e testamos a atuação do sexo, da faixa etária e do tipo de
inquérito71 sobre a realização das variantes com e sem marcas padronizadas de CV na 3pp, em amostra de variedade culta falada em Fortaleza.
Em termos de organização, este capítulo é composto por esta
Introdução, em que tratamos alguns postulados elementares da Sociolinguística variacionista, apresentamos o fenômeno variável investigado,
além da questão de pesquisa e o objetivo do trabalho. Na seção intitulada
O fenômeno estudado: apontamentos gerais, discutimos algumas questões elementares acerca da CV, na Língua Portuguesa. Já na seção O fenômeno estudado na perspectiva variacionista: a atuação de fatores extralinguísticos, tratamos, ainda que brevemente, alguns resultados obtidos
por outros(as) pesquisadores(as) acerca da atuação de fatores extralinguísticos sobre a variação na CV na 3pp, em outras localidades brasileiras. Na seção da Metodologia, apresentamos alguns dos principais passos metodológicos percorridos para a realização deste estudo. Na seção
reservada aos Resultados, apresentamos e discutimos os achados mais
relevantes desta pesquisa no que tange à atuação de fatores extralinguísticos sobre o comportamento variável da CV na 3pp, em amostra de fala
culta fortalezense. Por fim, tecemos as Considerações finais.
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O FENÔMENO ESTUDADO:
APONTAMENTOS GERAIS
O fenômeno da concordância, seja ela nominal ou verbal, certamente pode ser apontado como um dos mais complexos e ricos
da Língua Portuguesa. Amplamente estudo por pesquisadores(as)
71 Na seção da Metodologia, abordaremos de modo mais detalhado a amostra de fala analisada, o banco de dados PORCUFORT, bem como os fatores que compõem as variáveis
independentes (sexo, faixa etária e tipo de inquérito) testadas neste estudo.
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vinculados(as) a diferentes campos do conhecimento e com objetivos
variados, o fenômeno da concordância divide a opinião dos(as) estudiosos(as). Embora não pretendamos discutir os diferentes posicionamentos teóricos sobre a questão da concordância – em nosso caso
específico, a CV – na Língua Portuguesa, cabe destacar as compreensões de Bechara (2009), em sua Moderna Gramática Portuguesa, e
Castilho (2014), em Nova Gramática do Português Brasileiro:
Diz-se concordância verbal a que se verifica em número e pessoa entre o sujeito (e às vezes o predicativo) e o verbo da oração [...]. A concordância pode ser estabelecida de palavra para
palavra ou de palavra para sentido. A concordância de palavra
para palavra será total ou parcial (também chamada atrativa),
conforme se leve em conta a totalidade ou o mais próximo das
palavras determinadas numa série de coordenação [...]. Na língua oral, em que o fluxo do pensamento corre mais rápido que a
formulação e estruturação da oração, é muito comum enunciar
primeiro o verbo – elemento fulcral da atividade comunicativa –
para depois se seguirem os outros termos oracionais. Nestas
circunstâncias, o falante costuma enunciar o verbo no singular,
porque ainda não pensou no sujeito a quem atribuirá a função
predicativa contida no verbo; se o sujeito, neste momento, for
pensado como pluralidade, os casos de discordância serão aí
frequentes. O mesmo ocorre com a concordância nominal, do
particípio. A língua escrita, formalmente mais elaborada, tem
meios de evitar estas discordâncias (BECHARA, 2009, p. 442).
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A concordância verbal é a concordância gramatical do verbo
com o sujeito, em pessoa e número. A concordância de pessoa
parece mais forte que a de número. Encontramos “discordâncias” de número, como em eles vinha todo dia pedir comida,
mas a discordância de pessoa parece impossível, como em *eu
perdeu a paciência, mesmo entre falantes que produziriam a
sentença anterior. Na gramática do pb [português brasileiro], a
concordância não pode ser descrita em termos de regras categóricas. A postulação de regras variáveis capta melhor o que
ocorre aqui, dada a complexidade dos fatores determinantes
da concordância e a instabilidade em sua execução em nossa
língua (CASTILHO, 2014, p. 275).
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Ao tratarem a CV na Língua Portuguesa, Bechara (2009) e
Castilho (2014) explicam que estamos diante de um fenômeno linguístico caracterizado por uma espécie de acordo que visa garantir
a anuência, em termos de número e pessoa, entre sujeito e verbo.
De igual modo, esses estudiosos se apressam em destacar que,
não raramente, ao usarmos a língua, é possível que haja momentos
em que a relação numérica, que aqui nos interessa mais especificamente, entre sujeito e verbo seja marcada não pela concordância, mas sim, por aquilo que chamam de “discordância”. Ou seja,
quando se trata de CV de número, a Língua Portuguesa oferece ao
falante ou escrevente duas possibilidades de realização. Na primeira, podemos usar as marcas de CV padronizadas. Já na segunda, é
possível renunciar ao emprego das marcas de CV padrão.
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Além disso, Bechara (2009) e Castilho (2014) esclarecem que
subjaz à presença e/ou à ausência de concordância padrão entre sujeito e verbo uma série de fatores que explicam cientificamente o porquê de os falantes ora realizarem a CV padronizada, ora não. Como
exemplos de fatores linguísticos que podem interferir no uso ou não de
marcas padronizadas para a CV, Bechara (2009) aponta que, em sentenças nas quais o verbo aparece antes do sujeito, não é incomum o
falante, por exemplo, não empregar as marcas formais de CV visto que
ainda não fixou em sua mente o sujeito ao qual será atribuída a função
predicativa exigida pelo verbo. Por outro lado, quando o sujeito aparece antes do verbo a tendência maior é que os falantes empreguem as
marcas de concordância padronizada, conforme destacamos nos excetos (3) e (4), extraídos da amostra de fala analisada nesta pesquisa:
(3) Inf.: é eles que trabalha muito e não sabem que isso faz mal
para a saúde:: eu vivo avisando (PORCUFORT, DID; informante
do sexo masculino; faixa etária I; ensino superior completo).
(4) Inf.: elas são muito mais esforçadas do que os meus meninos mas é assim né quando é mulher se esforçam mais (POR-
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CUFORT, DID; informante do sexo masculino; faixa etária I; ensino superior completo).
À compreensão de Bechara (2009), Castilho (2014) acrescenta
que, no PB, a CV, em termos de número, enquadra-se melhor no âmbito das regras variáveis e não categóricas. Sobre essas duas noções
tão caras à Sociolinguística variacionista, vale esclarecer que as chamadas regras categóricas não permitem variação. Um exemplo de regra categórica na Língua Portuguesa é o emprego do artigo, enquanto
termo determinante, que sempre aparece antes do termo determinado,
em sintagmas nominais (doravante SN) do tipo: o menino, a menina e,
nunca, menino o ou menina a.
Por sua vez, as regras variáveis que mais propriamente interessam aos estudos em Sociolinguística são aquelas que:
[...] oferecem meios alternativos de dizer a “mesma coisa”: ou
seja, para cada enunciado em A existe um enunciado em B que
oferece a mesma informação referencial [...] e não pode ser diferenciado exceto em termos da significação global que marca
o uso de B em contraste com A [...] (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006, p. 97, grifo dos autores).
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Como exemplo de regra variável, no PB, destacamos justamente
a CV, em termos de número, com a 3pp. Conforme temos argumentado, quando se trata de CV na 3pp, os falantes podem ou não fazer uso
das regras de CV padronizadas sem prejuízos à informação que desejam transmitir, como atestam os excertos em (4) e (5), por exemplo:
(4) Inf.: eles não disseram nada não (PORCUFORT: DID 08;
informante do sexo masculino; faixa etária II: 36-49; ensino superior completo).
(5) Inf.: na hora lá sabe eles não disse muita coisa com sentido
e me assustei (PORCUFORT: DID 08; informante do sexo masculino; faixa etária II: 36-49; ensino superior completo).
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De acordo com os enunciados em (4) e (5), a alternância entre
“eles não disseram” e “eles não disse” em nada compromete a informação que o falante visa transmitir ao(a) seu(sua) interlocutor(a). Conforme
os postulados variacionistas, estamos, portanto, diante de uma regra
variável. Além do que já dissemos sobre a variação na CV com a 3pp,
no PB, é salutar esclarecer que, embora do ponto de vista estritamente
linguístico, as construções “eles não disseram” e “eles não disse” possuam a mesma informação ou mesmo ‘valor’ de verdade, na dimensão
social, não raramente elas são avaliadas de modos diferentes.
Assim, a variante com marcas formais de CV na 3pp (“eles não
disseram”) é bem avaliada socialmente, já que apresenta as marcas
de CV na 3pp padronizadas pela gramática tradicional e amplamente
difundidas pela escola, bem como pelos veículos de comunicação
no geral. Por outro lado, à variante sem marcas formais de CV na 3pp
(“eles não disse”) costumam ser atribuídos valores sociais negativos,
pois, nesse tipo de construção, não são verificadas as marcas padronizadas de CV na 3pp.
No que tange os diferentes valores sociais atribuídos a uma ou
outra forma variante, nunca é demais lembrar que absolutamente nenhuma classificação das variantes linguísticas em termos de inferior ou
superior é feita com base em dados científicos sobre seu funcionamento, mas sim e tão somente, em função de:
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[...] razões históricas, por convenções sociais, que determinam o
que representa ou não o falar social mais aceito. Daí por que não
existem usos linguisticamente melhores ou mais aceitos do que
outros; existem usos que ganharam mais aceitação, mais prestígio que outros, por razões puramente sociais, advindas, inclusive,
do poder econômico e político da comunidade que adota esses
usos. Dessa forma, não é por acaso que a fala errada seja exatamente a fala da classe social que não tem prestígio nem poder
político e econômico (ANTUNES, 2007, p. 30, grifos nossos).
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Nutridos por questões como essas, diversos trabalhos variacionistas sobre o comportamento variável da CV na 3pp, no PB, já
foram realizadas com base em diferentes variedades de fala. Essas
pesquisas não apenas nos mostram o real funcionamento da variação na CV com a 3pp na fala e/ou na escrita de milhões e milhões
de brasileiros(as), mas também servem como norte teórico a partir
do qual podemos guiar nossas expectativas iniciais sobre como diferentes fatores internos e/ou externos ao sistema podem ou não atuar
sobre a realização das variantes com e sem marcas formais de CV na
3pp, tal como discutiremos na próxima seção.

O FENÔMENO ESTUDADO NA
PERSPECTIVA VARIACIONISTA: ATUAÇÃO
DE FATORES EXTRALINGUÍSTICOS
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A fim de discutir a atuação de fatores extralinguísticos sobre a
variação na CV com 3pp, voltamos nossa atenção, no amplo quadro
de estudos variacionistas sobre o fenômeno, para os trabalhos de Graciosa (1991), sobre o falar do Rio de Janeiro - RJ; Anjos (1999), acerca
do falar de João Pessoa - PB; Oliveira (2005), sobre o falar de Vitória
da Conquista - BA; Rubio (2008), sobre o falar de São José do Rio
Preto - SP; Monguilhott (2009), sobre o falar de Florianópolis – SC e
Araujo (2014), acerca do falar de Feira de Santana – BA72. Com base na
Sociolinguística variacionista, estes(as) pesquisadores(as) não apenas
lançaram mão da ideia de CV com a 3pp enquanto regra variável, mas
também do princípio segundo o qual o uso das variantes com e sem
72 A escolha desses trabalhos se deu, basicamente, em função da necessidade de delimitarmos os trabalhos comentados aqui, haja vista a limitação de espaço deste capítulo. Além
disso, optamos por comentar estudos variacionistas que tenham trabalhado com informantes que possuem ensino superior completo e que, evidentemente, controlaram, pelo menos,
duas das variáveis extralinguísticas (sexo e faixa etária) analisadas na presente pesquisa.
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marcas padronizadas de CV na 3pp é devidamente condicionado por
uma série de fatores linguísticos e extralinguísticos.
Haja vista o fato de que, neste capítulo, focamos nossa atenção na questão dos fatores extralinguísticos, optamos por não comentar alguns dos principais achados dos(as) pesquisadores(as)
supracitados(as) sobre a atuação de fatores linguísticos. No entanto,
reforçamos que a compreensão da influência de fatores internos é
vista pela Sociolinguística variacionista como de suma importância
para uma melhor compreensão dos fenômenos linguísticos variáveis.
Assim, sugerimos ao leitor(a) mais interessado(a) no comportamento
variável da CV na 3pp a leitura, na íntegra, de pesquisas como a de
Graciosa (1991), Anjos (1999), Oliveira (2006), Rubio (2008), Monguilhott (2009) e Araujo (2014), por exemplo.
Tal como ocorre na presente pesquisa, os trabalhos supracitados também verificaram a atuação das variáveis faixa etária e sexo.
Os resultados obtidos por pesquisas como estas relevam dados importantes por meio dos quais podemos tentar compreender melhor a
atuação de fatores extralinguísticos como faixa etária e sexo sobre o
comportamento variável da CV na 3pp.
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Dito isto, pontuamos que, em Anjos (1999), a faixa etária mostrou que falantes jovens (15-25 anos) favorecem o uso da variante
com marcas formais de CV na 3pp (0.57), ao contrário de falantes
tidos(as) como adultos(as) maduros(as) (26-49) (0.42) e informantes
com mais de 50 anos (0.49). Em Oliveira (2005)73, o controle da faixa
etária revelou que os(as) falantes mais velhos(as) da amostra favorecem o uso da variante sem marcação formal de CV na 3pp, com
peso relativo igual a (0.60). Em sentido oposto, os(as) informantes
tidos(as) como adultos(as) maduros(as) (0.48) e jovens (0.38) favorecem a realização da variante com marcas formais de CV na 3pp.
73 Ao contrário de Rubio (2008) e Araujo (2014), Oliveira (2005) realizou as rodadas estatísticas tomando como regra de aplicação a variante sem marcação formal de CV na 3pp.

278

No estudo de Rubio (2008), a atuação da faixa etária sobre
a realização variável da CV na 3pp revelou que os(as) informantes
com 36 a 55 anos (.56) e mais de 56 anos (.57) favorecem a variante
com marcas formais de CV na 3pp, enquanto os(as) falantes com 7
a 15 anos (.39) e 26 a 35 anos (.50) a desfavorecem e os(as) falantes
16-25 anos (.50) se mantêm neutros(as). No trabalho de Monguilhott
(2009), o controle da faixa etária mostrou que, em amostra representativa do falar de Florianópolis, os(as) falantes mais velhos(as) (0.74)
beneficiam o uso da variante com marcas de CV na 3pp, ao contrário
dos(as) informantes jovens (0.28) que atuam de modo a inibir a realização desta mesma forma variante.
Já na pesquisa de Araujo (2014), o controle da faixa etária apontou
que, em amostra de fala representativa de Feira de Santana, os(as) falantes da faixa III (acima de 65 anos) (.88) são os(as) únicos(as) aliados(as)
da variante com marcas formais de CV na 3pp, ao contrário dos(as) falantes da faixa I (25-35 anos) (.40) e da faixa II (45-55 anos) (.31).
Os resultados obtidos para o comportamento da faixa etária, nas
pesquisas de Anjos (1999), Oliveira (2005), Rubio (2008), Monguilhott
(2009) e Araujo (2014) podem ser visualizados melhor no Quadro 1:
Quadro 1 - Comportamento da faixa etária nos estudos de Anjos (1999),
Oliveira (2005), Rubio (2008), Monguilhott (2009) e Araujo (2014).
Estudo
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Localidade

Fatores/peso relativo

Anjos (1999)

João Pessoa - PA

Jovens
Adultos
Acima de 50 anos

0.57
0.42
0.49

Oliveira (2005)

Vitória da Conquista - BA

Jovens
Adultos
Velhos

0.38
0.48
0.60
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0.39
0.50
0.50
0.56
0.57

Rubio (2008)

São José do Rio
Preto -SP

7-15 anos
16-25 anos
26-35 anos
36-55 anos
Acima de 56 anos

Monguilhott (2009)

Florianópolis -SC

Jovens
Velhos

0.28
0.74

Araujo (2014)

Feira de Santana -BA

25-35 anos
45-55 anos
acima de 65 anos

0.40
0.31
0.88

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A síntese acerca dos resultados obtidos por Anjos (1999), Oliveira (2005), Rubio (2008), Monguilhott (2009) e Araújo (2014) mostram
que falantes do PB com diferentes faixas etárias e oriundos de distintos
pontos do Brasil se comportam de modos diferentes diante da variação
na CV com a 3pp. Embora as amostras de fala analisadas nas referidas
pesquisas reflitam o modo como a faixa etária atua sobre a realização
das variantes com e sem marcas formais de CV na 3pp, em diferentes
comunidades de fala, é possível identificar uma espécie de padrão em
termos de atuação da faixa etária sobre a variação na CV com 3pp.
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Assim, vemos que, com exceção dos trabalhos de Anjos (1999)
e Oliveira (2005), para os quais os(as) informantes mais jovens se mostram aliados(as) do uso da variante com marcas formais de CV na 3pp,
os estudos (RUBIO, 2008; MONGUILHOTT, 2009; ARAÚJO, 2014) apontam os(as) informantes mais velhos(as) de suas respectivas amostras
como favorecedores(as) da realização da variante com marcas padronizadas de CV na 3pp. O padrão verificado nos estudos em foco quanto
à atuação da faixa etária sobre o comportamento variável da CV na 3pp
ampara a hipótese levantada por nós para a atuação da faixa etária sobre
a variação na CV na 3pp, em amostra de fala culta de Fortaleza.
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Logo, ao testarmos a possível influência da faixa etária sobre o
comportamento variável da CV na 3pp, em amostra de fala culta fortalezense, esperamos que os(as) informantes mais velhos(as) de nossa
amostra, conforme discutiremos na seção da Metodologia, beneficiem
a realização da variante com marcas padronizadas de CV na 3pp, também na amostra desta pesquisa.
No que tange à atuação do sexo sobre a realização variável
da CV na 3pp, os trabalhos de Oliveira (2005), Rubio (2008) e Araujo
(2014) também nos fornecem dados que ajudam a compreender
melhor como, a partir de diferentes amostras de fala, homens e
mulheres tendem a se comportar diante do uso das variantes com
e sem marcas formais de CV na 3pp.
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A esse respeito, os resultados obtidos por Oliveira (2005) mostram que, em amostra de fala representativa de Vitória da Conquista
– BA, os homens favorecem a variante sem marcas formais de CV
na 3pp (0.53), ao contrário das mulheres (0.47). O mesmo ocorre no
trabalho de Rubio (2008), com as mulheres (0.53) de São José do Rio
Preto – SP beneficiando o uso da variante com marcas padronizadas
de CV, enquanto os homens (0.47) da mesma localidade se comportam de modo a inibir o uso dessa variante. Na mesma direção, Araujo
(2014) constatou que, em amostra de fala representativa do falar de
Feira de Santana – BA, o sexo mostra que as mulheres (0.75) beneficiam a realização da variante com marcas formais de CV na 3pp,
enquanto os homens (0.25) a inibem de maneira bastante expressiva.
Esses resultados estão devidamente resumidos no Quadro 2:
Quadro 1 - Comportamento do sexo nos estudos de
Oliveira (2005), Rubio (2008) e Araujo (2014).
Estudo
Oliveira (2005)

Localidade
Vitória da Conquista - BA

Fator/ Peso relativo
Mulheres
Homens

0.47
0.53
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Rubio (2008)

São José do Rio Preto – SP

Mulheres
Homens

0.53
0.47

Araujo (2014)

Feira de Santana - BA

Mulheres
Homens

0.75
0.25

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Conforme os dados do Quadro 2, diferentes pesquisas variacionistas acerca da variação na CV com a 3pp, realizados em diferentes pontos do Brasil, revelam que quando se trata da atuação do
sexo sobre o fenômeno em pauta, são as mulheres que mais frequentemente beneficiam o uso da variante com marcas formais de
CV na 3pp. Com isso, podemos dizer que as mulheres, em diferentes
regiões do país, preferem usar a variante prestigiada socialmente. Em
sentido oposto, os homens tendem a inibir a realização da variante
com marcação formal de CV na 3pp, fazendo, assim, maior uso da
forma variante sem marcação formal de CV na 3pp.
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Tal como procedemos ao considerarmos os resultados obtidos por outros estudos de linha variacionistas sobre a atuação da
faixa etária diante da variação na CV com a 3pp, também nos embasaremos nos achados de Oliveira (2005), Rubio (2008) e Araujo
(2014) sobre a atuação do sexo, ao elencarmos a nossas hipóteses
iniciais para a atuação dessa variável extralinguística sobre a variação na CV com a 3pp, em dados de fala culta da capital cearense.
Assim, ao testarmos a atuação do sexo sobre o comportamento
variável da CV na 3pp, na amostra desta pesquisa, esperamos, de
início, que as mulheres beneficiem a realização da variante com
marcas formais de CV na 3pp, enquanto os homens atuam de modo
a inibir a realização dessa mesma forma variante.
Conforme destacamos na Introdução deste capítulo, ao lado da
faixa etária e do sexo, testamos, também, a possível influência do tipo de
inquérito sobre a variação na CV com a 3pp, em amostra de fala culta da
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capital do estado do Ceará. Tal como explicaremos melhor na próxima
seção, ao consideramos o tipo de inquérito, esperamos analisar como
diferentes tipos de inquéritos (Cf. Metodologia) atuam sobre a realização
variável da CV na 3pp, em amostra de fala culta fortalezense.
Por meio de um apurado levantamento de estudos variacionistas recentes sobre a variação na CV com a 3pp, em diferentes pontos
do Brasil, verificamos que o tipo de inquérito figura como uma variável
extralinguística que, até a realização desta pesquisa, não havia sido testada pelos(as) estudiosos(as) do fenômeno. Essa constatação aponta
dois aspectos que merecem destaque. O primeiro deles é que diante
da escassez de trabalhos que testaram a atuação do tipo de inquérito
sobre a variação na CV com a 3pp, ficamos sem parâmetros para o
levantamento de hipóteses quanto ao comportamento do tipo de inquérito neste estudo. Em segundo, verificamos aqui uma lacuna no quadro
das variáveis extralinguísticas já testadas pelos(as) pesquisadores(as)
sobre a variação na CV com a 3pp, em amostras de fala do PB.
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Acreditamos que com este estudo lograremos, portanto, alguma contribuição não apenas no que tange à descrição sociolinguística quando da atuação de fatores extralinguísticos clássicos (faixa
etária e sexo) sobre a variação na CV com a 3pp, em amostra de fala
culta da capital cearense, mas também sobre a possível atuação do
tipo de inquérito, variável extralinguística ainda não testada pelos(as)
variacionistas sobre o fenômeno em tela.
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METODOLOGIA

O Projeto PORCUFORT e a amostra desta pesquisa
Nossa amostra é constituída por 74 fortalezenses, devidamente estratificados(as) de acordo com o sexo (homens e mulheres), a
faixa etária (I: 22-35; II: 35-55 e III: 56 anos em diante) e o tipo de
inquérito (Diálogo entre Informante e Documentador (DID); Diálogo
entre Dois Informantes (D2) e Elocução Formal (EF)).
Para a realização desta pesquisa, efetuamos um recorte no
quadro geral de informantes que compõe o PORCUFORT74 e lidamos
com um total de 34 falantes distribuídos(as) em inquéritos do tipo DID,
D2 e EF. Os(as) informantes selecionados(as) foram divididos(as) não
apenas em função do tipo de inquérito, mas também de acordo com o
sexo e a faixa etária, conforme o Quadro 3:
Quadro 3 – Distribuição dos informantes do PORCUFORT de acordo com
o sexo, a faixa etária e o tipo de inquérito, na amostra desta pesquisa.
Sexo
Homens
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Registro
Faixa etária

Mulheres

DID

D2

EF

DID

D2

EF

I (22-35 anos)

2

2

2

2

2

2

II (36-49)

2

2

2

2

2

1

III (a partir de 50 anos)

2

2

2

2

2

1

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Araújo, Viana e Pereira (2018, p. 43).

74 O capítulo 2 deste livro apresenta mais informações sobre a constituição e características
do banco de dados.
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Tendo esclarecido aspectos relacionados à delimitação da nossa amostra em que investigamos a variação na CV com a 3pp, no falar
culto de Fortaleza, voltamos nossa atenção, de modo mais detalhado,
para a faixa etária, o sexo e o tipo de inquérito que figuram como as
variáveis independentes de natureza extralinguísticas testadas aqui.

As variáveis extralinguísticas testadas
a.

Faixa etária

Conforme o Quadro 3, os(as) informantes desta pesquisa seguem os princípios de seleção adotados no PORCUFORT e, no que
tange à faixa etária, estão divididos(as) em três grupos:
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a.

faixa I (22-35 anos)

b.

faixa II (36-49 anos)

c.

faixa III (a partir de 50 anos)

A divisão dos informantes em faixas etárias distintas não apenas
atende a um critério de seleção dos(as) fortalezenses para o Projeto
PORCUFORT e possibilita a testagem de três fatores diferentes, mas
também nos permite analisar como falantes de diferentes faixas etárias,
em que se refletem diferentes momentos de suas vidas, atuam sobre
a variação na CV com a 3pp, no caso deste estudo.
Ao testarmos a atuação da faixa etária sobre o fenômeno variável
estudado aqui, lançamos mão da hipótese segundo a qual os(as) informantes mais velhos(as) da amostra (faixa III: a partir de 50 anos) favorecem a variante com marcas formais de CV na 3pp. Lembramos que
essa premissa encontra apoio, basicamente, em resultados obtidos
por outros(as) estudiosos(as) do fenômeno (Cf. Quadro 1) que apontam os(as) falantes mais velhos(as) como grandes aliados da variante
com marcas formais de CV na 3pp, em outras localidades do Brasil.
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b.

Sexo

O sexo figura como outro ponto de estratificação social dos(as)
informantes bastante significativo para a análise de fenômenos de
variação e mudança linguística. Com base no sexo, intentamos verificar como homens e mulheres se comportam diante de fenômenos
de variação e mudança linguística. Para tanto, assumimos, antes de
qualquer coisa, que homens e mulheres exercem diferentes papéis
sociais e que esses papeis se refletem de algum modo na maneira
como usamos a língua. A esse respeito, Labov (2008) atenta que “A
diferenciação sexual com que estamos lidando depende claramente
de padrões de interação social na vida diária [...] e de uma postura
expressiva que é socialmente mais apropriada para um sexo do que
para outro (LABOV, 2008, p. 348).
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Tradicionalmente, a hipótese levantada quando da análise do
comportamento de homens e mulheres diante de fenômenos de variação e mudança linguística, é a de que as mulheres tendem a usar com
maior frequência variantes linguísticas prestigiadas socialmente, no
caso desta pesquisa, a variante com marcas formais de CV na 3pp. A
maior aproximação das mulheres de formas linguísticas que gozam de
prestígio social pode ter relação com o fato de que, historicamente, as
mulheres foram colocadas em situações de submissão o que, durante
muito tempo fez com que nós, mulheres, ocupássemos cargos ou desempenhássemos atividades sociais menos favorecidas socialmente
do que àquelas geralmente desempenhadas por homens.
Logo, a luta por direitos equânimes entre homens e mulheres,
tem feito com que nós, mulheres, possamos exercer cargos e atividades mais prestigiadas, antes restritas a indivíduos do sexo masculino. A
ampliação dos papeis sociais desempenhados pelas mulheres também
fez com que nos aproximássemos mais de formas linguísticas prestigiadas socialmente. Afinal, sabemos que a luta das mulheres para que
tenhamos mais acesso a profissões e atividades sociais prestigiadas
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socialmente passa, inevitavelmente, pela língua enquanto poderoso instrumento de poder e ascensão social (OSTERMANN; FONTANA, 2010).
Estudos recentes, a exemplo o de Oliveira (2005), Rubio (2008) e
Araujo (2014), conforme discutimos na seção anterior, mostram que as
mulheres tendem a usar mais a variante com marcas formais de CV na
3pp, justamente por ser esta a forma variante prestigiada socialmente.
Diante disso, natural que, ao testarmos a atuação do sexo sobre a variação na CV com a 3pp na amostra desta pesquisa, lancemos mão da
hipótese de que as mulheres favorecem o uso da variante com marcas
formais de CV na 3pp, também em amostra de fala culta fortalezense.
Tecidas essas explicações acerca de nossas hipóteses iniciais
para a possível atuação do sexo sobre a variação na CV com a 3pp,
na amostra desta pesquisa, reforçamos que os fatores testados na
variável sexo são dois:

c.
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a.

Mulheres

b.

Homens

Tipo de inquérito

Ao contrário da faixa etária e do sexo, o tipo de inquérito tem relação não com algum traço da identidade social dos informantes, mas
sim com o tipo de situação comunicativa na qual estão inseridos(as)
os(as) informantes do Projeto PORCUFORT. Conforme destacamos no
Quadro 3, os(as) informantes desta pesquisa estão alocados(as) em
três diferentes tipos de inquéritos:
a.

DID

b.

D2

c.

EF
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Cada um desses inquéritos compreende um tipo diferente de
situação comunicativa. Nos inquéritos do tipo DID, temos diálogos
estabelecidos entre informante (alvo da coleta de nossos dados) e
o(a) documentador(a). Trata-se da típica entrevista sociolinguística por
meio da qual o(a) pesquisador(a) tenta acessar o chamado vernáculo
do(a) informante. Ou seja, é por meio de entrevistas sociolinguísticas
do tipo DID que buscamos aproximação da “língua tal como usada na
vida diária por membros da ordem social, este veículo de comunicação
com que as pessoas discutem com seus cônjuges, brincam com seus
amigos e ludibriam seus inimigos” (LABOV, 2008, p. 13).
Apesar dos inúmeros esforços empreendidos pelos(as) documentadores(as) para neutralizar, ao máximo, as possíveis tensões que
podem ser geradas no(a) informante diante de uma situação de entrevistas, assumimos para o DID um nível intermediário de formalidade75.
Afinal, sabemos que o(a) informante se encontra na presença de um(a)
sujeito(a) estranho (documentador(a)), bem como diante de um gravador em que sua fala é gravada. Juntos, aspectos como esses podem
fazer com que o(a) informante se sinta mais tenso(a) e preste mais
atenção a sua fala (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018).
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Diante de problemáticas como as que enfrentamos nos inquéritos do tipo DID, alguns bancos de dados mais recentes como o NUNC,
o PORCUFORT e o Projeto Norma Oral do Português Popular de Fortaleza (NORPOFOR), por exemplo, dispõem de inquéritos do tipo D2.
Nesse último caso, temos diálogos estabelecidos entre dois(duas) sujeitos(as) próximos(as) (amigos(as) ou familiares) e sem a presença
do(a) documentador(a). Desse modo, espera-se que os(a) informantes
se sintam mais à vontade, menos tensos(as) e, assim, não prestem
75 Neste trabalho, a noção de formalidade é assumida conforme a proposta de Labov (2008).
Segundo esse estudioso, é o grau de formalidade do contexto que leva os(as) informantes
a prestarem mais atenção a sua fala. Na esteira dessa perspectiva, Hora (2014, p. 21),
pontua que “A fala formal é marcada por uma estrutura especial; o estilo formal reduz a
variabilidade e a espontaneidade da fala”. Em sentido oposto, a fala informal apresenta
maior variabilidade e espontaneidade.
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muita atenção a sua fala. Assumimos, portanto, que os inquéritos do
tipo D2 apresentam o menor grau de formalidade, dentre os inquéritos
que compõem o PORCUFORT (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018).
No caso do terceiro e último tipo de inquérito testado, isto é, o
EF, lidamos com a fala gravada de informantes que se encontram em
situação comunicativa com alto grau de monitoramento linguístico. O
fato é que, no EF, os homens e as mulheres entrevistadas discursam em
situações formais de interação como aulas, palestras, conferências etc.
De acordo com o que discutimos na seção 3, deste capítulo,
não localizamos estudos de linha variacionista desenvolvidos antes
deste que tenham testado a atuação de diferentes tipos de inquéritos
sobre a variação na CV com a 3pp, fato que nos deixa sem parâmetros
quando do levantamento de nossas hipóteses iniciais. Todavia, ao consideramos os inquéritos do tipo DID, D2 e EF do PORCUFORT não podemos deixar de notar que impera em cada um deles diferentes graus
de formalidade que vão desde o menos formal (D2), passando por um
grau intermediário (DID), até o grau máximo de formalidade (EF).
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Amparadas, basicamente, no que parece ser uma espécie de
continuum de formalidade que, aliás, está presente em todo e qualquer
gênero discursivo (falado ou escrito)76, elencamos as seguintes hipóteses quando da análise do tipo de inquérito sobre a variação na CV com
a 3pp: (1) a presença de marcação formal de CV na 3pp é favorecida
em inquéritos do tipo EF e DID, haja vista o maior grau de formalidade
que predomina nesses dois tipos de inquérito; (2) os inquéritos do tipo
D2 inibem o uso da variante com marcas formais de CV na 3pp, em
função do seu baixo grau de formalidade.
Destacamos, ainda, que, ao apresentarmos os resultados obtidos para o tipo de inquérito, na próxima seção, o(a) leitor(a) perceberá
que, além de trabalhos sociolinguísticos como o de Labov (2008) e
76 Cf. Marcuschi (2010).
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Araújo, Viana e Pereira (2018), dialogamos com estudos desenvolvidos
por Marcuschi (2010), Koch (2018) e Xavier (2019) que não necessariamente estão inseridos no campo da Sociolinguística. Todavia, a
retomada de algumas das discussões estabelecidas pelos referidos
pesquisadores e pesquisadora sobre o fenômeno da interação verbal
certamente nos ajuda a compreender muitos dos resultados obtidos
para a atuação do tipo de inquérito sobre a variação na CV com a 3pp.

RESULTADOS
Para a análise estatística dos dados, adotamos o pacote de
programas computacionais GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONT;
SMITH, 2005), bastante usado por variacionistas para a análise de
dados de variação e mudança linguística. Com o auxílio deste programa, testamos a atuação do sexo, da faixa etária e do tipo de inquérito
em um total de 1.421 casos de variação na CV com a 3pp, em amostra de fala culta fortalezense. Antes de apresentarmos os resultados
referentes à atuação do conjunto de fatores extralinguísticos testados, realizamos uma primeira rodada estatística, a fim de verificarmos
a frequência de uso das variantes com e sem marcação formal de CV
com a 3pp na amostra desta pesquisa, conforme a Tabela 1:
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Tabela 1 – Percentual de uso para as variantes investigadas.
Variantes

%

Com marcas formais de CV

76,5

Sem marcas formais de CV

23,5

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Os percentuais de uso das variantes com e sem marcação formal de CV na 3pp, em amostra de fala culta de Fortaleza, revelam que
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76,5% dos casos analisados compreendem a variante com marcação
formal de CV na 3pp. Por outro lado, 23,5% dos dados se referem à variante sem marcação formal de CV na 3pp. Os resultados obtidos aqui
confirmam a tendência já verificada por outros(as) estudiosos(as) do
fenômeno em pauta. Em outras palavras, pesquisas como as de Graciosa (1991), Anjos (1999), Rubio (2008) e Araujo (2014), por exemplo,
mostram que, tal como ocorre nesta investigação, quando se trata de
dados de fala culta ou da linguagem usada por sujeitos com ensino
superior completo, oriundos de grandes centros urbanos e em situações formais de interação (FARACO, 2008), a tendência é que o uso
da variante com marcas formais de CV ocorra com maior frequência
do que a variante sem marcas formais de CV na 3pp.
A fim de comprovar o que estamos dizendo, comparamos os
resultados obtidos por Graciosa (1991), Anjos (1999), Rubio (2008),
Araujo (2014) e nesta pesquisa para a variação na CV com a 3pp:
Tabela 2 – Comparação entre os percentuais de uso para as variantes
com e sem marcas formais de CV na 3pp obtidos por Anjos (1999),
Oliveira (2005), Rubio (2008) e Araujo (2014) e nesta pesquisa.
Variante com marcas
formais de CV %

Variante sem marcas
formais de CV %

Graciosa (1991)

94%

6%

Anjos (1999)

74%

26%

Rubio (2008)

87%

13%

Araujo (2014)

94%

6%

Esta pesquisa

76,5%

23,5%

Estudo
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Fonte: Elaborada pelas autoras.

Os dados da Tabela 2 mostram que, se tratando de amostra
representativa da fala de sujeitos com ensino superior completo, a
tendência é que a variante com marcas formais de CV na 3pp seja
favorecida, em diferentes localidades do país. Acreditamos que o fa291

vorecimento da variante padronizada em detrimento da variante sem
marcas formais de CV na 3pp na fala de sujeitos(as) com ensino superior completo pode estar relacionada justamente ao maior tempo de
contato que falantes com esse perfil têm do modelo de língua difundido pela escola e pelos meios de comunicação no geral. Afinal, em
contextos como esses, é a variante com marcas padronizadas de CV
na 3pp que desfruta de maior prestígio e ampla difusão (SCHERRE,
2005; MATEUS; CARDEIRA, 2007; LUCCHESI, 2015).
Após a indicação do percentual de uso para as variantes com e
sem marcação formal de CV na 3pp, em amostra de fala culta fortalezense, realizamos mais algumas rodadas no GoldVarb X, a fim de verificarmos a possível atuação dos fatores extralinguísticos postulados
(faixa etária, sexo e tipo de inquérito) sobre a realização das variantes
com e sem marcas formais de CV na 3pp. Pontuamos que elegemos
como regra de aplicação a variante com marcação formal de CV, haja
vista ela ter alcançado uma frequência de uso bem maior do que a variante sem marcas formais de CV na 3pp, na amostra desta pesquisa.
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Dentre as variáveis extralinguísticas testadas aqui, o GoldVarb X
mostrou que são estatisticamente pertinentes, segundo essa mesma
ordem de importância, o tipo de inquérito e a faixa etária, enquanto o
sexo foi descartado pelo programa, refutando, assim, a hipótese de
que essa variável seria estatisticamente relevante, em amostra de fala
culta de Fortaleza. Nas próximas subseções, apresentaremos os resultados obtidos para as variáveis selecionadas pelo GoldVarb X. Importante ressaltar que, para a rodada em que as variáveis tipo de inquérito e faixa etária foram selecionadas pelo programa, o melhor nível de
análise foi o stepping up run #49, com input 0.825 e significance 0.049.
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Atuação do tipo de inquérito
Os resultados obtidos para a variável tipo de inquérito estão devidamente distribuídos na Tabela 3:
Tabela 3 – Papel do Tipo de inquérito sobre a variante
com marcas formais de CV na 3pp.
Fator

Apl./Total

%

PR.

Elocução Formal (EF)

270/312

86.5%

0.742

Diálogo entre Informante
e Documentador (DID)

657/928

70.8%

0.387

Diálogo entre 2 Informantes (D2)

164/187

87.7%

0.628

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Os dados expostos na Tabela 3 mostram que os inquéritos do
tipo EF (0.742) beneficiam de modo bastante expressivo a realização da variante com marcas formais de CV na 3pp em nossa amostra. Além do EF, verificamos, também, que os inquéritos do tipo D2
(0.628) atuam de modo favorável sobre o uso da variante com marcas
formais de CV na 3pp. Em sentido contrário, constatamos que o fator
DID (0.387) inibe a realização de marcas formais de CV na 3pp, em
amostra de fala culta fortalezense.
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Esses resultados confirmam, pelo menos em parte, as hipóteses
que levantamos inicialmente para a atuação do tipo de inquérito sobre o
comportamento variável da CV na 3pp. Tal como discutimos na seção da
Metodologia, acreditávamos, inicialmente, que o DID e o EF seriam favoráveis ao uso da variante com marcas formais de CV na 3pp. Todavia, vemos
que apenas o EF beneficia a realização da variante com marcas formais
de CV na 3pp. Por sua vez, o fator D2 também favorece o uso da variante
com marcas formais de CV na 3pp, em amostra de fala culta fortalezense.
O comportamento do D2 refuta, assim, nossa expectativa inicial.
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Sobre as hipóteses para a atuação do tipo de inquérito sobre
a variação na CV com a 3pp, em amostra de fala culta fortalezense,
lembramos que elas foram ancoradas, basicamente, nos diferentes
graus de formalidade que envolvem o D2, o DID e o EF. Além dos
aspectos que mencionamos na seção da Metodologia, salientamos
que os graus de formalidade foram ‘medidos’, levando-se em consideração três parâmetros que envolvem o tipo de situação comunicativa (formal ou informal) que caracteriza os diferentes tipos de
inquéritos do PORCUFORT.
Em primeiro lugar, consideramos o grau de proximidade ou distanciamento entre os(as) interlocutores(as), acreditando que quanto
mais próximos forem um(a) do outro(a), maiores são as chances de empregarem um ‘estilo’ de fala menos monitorado. Esse fato pode aproximar os(as) informantes do uso de variantes não formais, como a CV na
3pp sem marcas padronizadas. Em sentido oposto, quanto maior for o
distanciamento entre os(as) interlocutores(as), maiores são as chances
de usarem um modelo de língua mais monitorado, o que os(as) levaria
a preferir as variantes mais próximas do padrão normativo.
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Em segundo lugar, consideramos a exposição ou não do informante a situações de fala que exigem um grau elevado de monitoramento linguístico, como por exemplo, entrevistas, conferências, palestras,
aulas, exposições, conversas públicas, debates, dentre muitos outros
(Cf. Marchuschi, 2010). Marcadas por um grau bastante elevado de formalidade, situações como essas exigem que os interlocutores cuidem
da sua fala a fim de preservarem variantes linguísticas bem avaliadas
socialmente, a exemplo da variante com marcas formais de CV na 3pp.
Em terceiro lugar, o tipo de assunto também é posto em foco,
ao assumirmos distintos graus de formalidade para os inquéritos do
tipo EF, DID e D2. Sobre o que estamos chamando de assunto, são
esclarecedoras as palavras de Koch (2018, p. 81, grifos da autora):
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Quando se fala, fala-se de alguma coisa: isto é, durante uma
interação, os parceiros têm sua atenção centrada em um ou
vários assuntos. Tais assuntos são, de certa forma, delimitáveis
no texto conversacional: embora, frequentemente, se passam
quase insensivelmente de um assunto a outro, ao final de uma
conversa, se for perguntado aos participantes sobre o que eles
falaram, provavelmente eles serão capazes de enumerar os
principais “tópicos” abordados. Na linguagem comum, tópico
é, portanto, aquilo do que se fala.

Conforme Koch (2018), durante as interações sociais garantidas pela linguagem verbal, os(a) envolvidos(as) podem tratar, discutir
diferentes assuntos que vão desde assuntos mais técnicos, científicos
a assuntos mais corriqueiros, familiares etc., sempre dependendo do
grau de formalidade que impera em uma ou outra situação de interação. Assim, ao tratarem de assuntos mais profissionais, científicos, por
exemplo, esperamos que os(as) falantes prestem mais atenção a sua
fala e procurem fazer um maior uso de formas variantes prestigiadas
socialmente. O mesmo tende a não ocorrer quando os(as) interlocutores colocam no centro de suas falas assuntos voltados para questões pessoais ou mais próximas de seus conhecimentos de mundo,
de suas vivências etc. Nesses casos, acreditamos que os(as) falantes
podem se sentir mais à vontade, estabelecendo diálogos mais espontâneos e que, portanto, podem favorecer o uso de variantes que nem
sempre condizem com o padrão normativo.
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Ao articularmos esses aspectos ao universo dos inquéritos do tipo
DID, D2 e EF, reafirmamos que, assumimos que o EF é o tipo de inquérito
no qual predomina um alto grau de formalidade. Sobre o EF, Araújo,
Viana e Pereira (2018, p. 185) explicam que esse é o tipo de inquérito:
[...] mais formal dentre os três que constituem o PORCUFORT.
É composto, geralmente, por aulas, exposições e conferências
nos quais os informantes mantêm um nível muito elevado de
monitoramento da própria fala. As suas gravações foram realizadas, na grande maioria das vezes, em salas de aula ou auditórios de universidades, o que faz com que tais inquéritos apre-
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sentem um tempo menor de duração da fala do informante, que
são de, no mínimo, 30 minutos. Assim as gravações de EF são
as de menor duração do PORCUFORT.

Admitindo, portanto, que os inquéritos do tipo EF são os mais
formais do Projeto PORCUFORT, levantamos, incialmente, a hipótese
de que o favorecimento da variante com marcas formais de CV na 3pp
ocorreria nos inquéritos do tipo EF. Conforme os dados da Tabela 3,
essa expectativa foi confirmada, pois obtivemos 0.742 de peso relativo
para o fator EF. Com isso, podemos afirmar que, na variedade de fala
analisada nesta pesquisa, os inquéritos do tipo EF são os grandes
aliados da variante com marcas padronizadas de CV na 3pp.
No que concerte aos inquéritos do tipo DID, assumimos que,
nesses casos, predomina uma espécie de grau mediano de formalidade, haja vista o fato de que, na grande maioria das vezes, o(a) informante só conhecia o entrevistador(a) no dia da entrevista, ou seja, praticamente não havia proximidade entre eles(elas). Conforme dissemos
antes, o DID compreende a clássica entrevista sociolinguística, em que
informante e documentador(a) se encontram diante do fato de que suas
falas, sobretudo, a do(a) informante, estão sendo gravadas. Entendemos que esses aspectos conferem um certo grau de formalidade que
só é amenizado mediante o tratamento dado pelo(a) documentador(a)
ao informante e ao tipo de assunto que são abordados no DID.

S U MÁR IO

A esse respeito, Araújo, Viana e Pereira (2018) explicam que,
no caso do DID, o(a) documentador(a) procurava deixar o(a) informante mais à vontade, dando-lhe total liberdade para escolher o local
da gravação, intervalos (caso sentir-se cansado(a)), bem como os
tipos de assuntos sobre os quais o(a) informante se sentisse mais
confortável para falar. Sobre esse último ponto, Araújo, Viana e Pereira (2018) salientam ainda que, seguindo recomendações de Labov
(2008), o(a) documentador(a):
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[...] conduz a entrevista e é orientado a buscar temas de narrativas de experiências pessoais, com o objetivo de deixar o
informante confortável, relaxado, de forma que este possa esquecer de que está em uma situação de entrevista, deixando,
se possível, de prestar atenção à própria fala (ARAÚJO; VIANA;
PEREIRA, 2018, p. 185).

Uma vez assumido um grau intermediário de formalidade para
os inquéritos do tipo DID, acreditávamos, incialmente, que esse tipo de
inquérito pressionaria favoravelmente a realização da variante com marcas padronizadas de CV na 3pp, em amostra de fala culta fortalezense.
Todavia, o peso relativo de 0.387 (Cf. Tabela 3) indica que o DID inibe
a realização dessa forma variante e favorece a realização da variante
sem marcas formais de CV na 3pp. Uma possível explicação para esse
resultado pode ter relação com o êxito logrado pelo(a) documentador(a),
ao conduzir a entrevista, abordando assuntos pessoais ou bastante próprios ao universo do informante, mostrando, assim, que ele/ela podia se
sentir mais à vontade e, até mesmo, esquecer que sua fala estava sendo
gravada. Condições como essas podem fazer com que os(a) falantes
dispensem o uso de formas variantes padronizadas.
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Ao contrário do que ocorre no EF e no DID, assumimos para os inquéritos do tipo D2 o menor grau de formalidade do Projeto PORCUFORT.
No universo do D2, os(as) informantes possuem algum grau expressivo
de proximidade por se tratar de amigos(as) ou familiares (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018). De acordo com Xavier (2018, p. 170, aspas no
original), o conhecimento “mútuo entre os interlocutores seria suficiente
para garantir o envolvimento de cada um tanto com o que se diz como
com a própria “interação” [...], pois é bem mais fácil dialogar com quem
temos afinidade e compartilhar um conjunto de conhecimentos”.
Além da proximidade entre os(as) informantes do D2, destacamos que, nesse tipo de inquérito, o(a) informante não se via diante de
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um(a) documentador(a)77 ou plateias. Situações de exposições como
essas certamente podem elevar o grau de monitoramento linguístico
por parte do(a) falante. Um terceiro ponto que nutre a ideia de que, no
D2, temos um grau bem menor de formalidade em comparação com
o EF e DID, compreende os tipos de assuntos predominantes nos
inquéritos do tipo D2. Afinal, por tratar-se de diálogos estabelecidos
entre amigos(as) ou familiares, os assuntos abordados no D2 sempre
eram conhecidos por ambos os(a) informantes.
Considerando a proximidade entre os(as) informantes, um
ambiente de interação confortável e a não exposição a pressões
externas, bem como assuntos incomuns abordados durante o D2,
esperávamos que o menor grau de formalidade garantido por esses
três aspectos, por exemplo, inibisse o uso da variante com marcas
formais de CV na 3pp. No entanto, o peso relativo de 0.628 (Cf. Tabela
3) mostra que, no contexto do D2, a variante com marcas formais de
CV na 3pp é favorecida em detrimento da variante sem marcação
formal de CV. Novamente, nossa hipótese inicial para a atuação de
um dos fatores que compõem o tipo de inquérito, nesse caso o D2,
sobre a variação na CV com a 3pp, foi refutada.
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Diante disso, somos levadas a crer que, apesar de apresentarem
aspectos que podem tornar a situação de interação mais espontânea,
menos tensa, conforme discutimos nos parágrafos anteriores, sempre
há a possibilidade de os(as) informantes não conseguirem relaxar durante as gravações do D2 por estarem conscientes de que suas falas
estão sendo gravadas. Sobre esse último ponto, cabe-nos ressaltar,
conforme Araújo, Viana e Pereira (2018), que, embora a finalidade das
entrevistas (análise de aspectos da fala) só fosse revelada aos(as) participantes ao término dos inquéritos, é obvio que os(as) informantes
estavam cientes de que suas falas estavam sendo gravadas.
77 A fim de garantir que os diálogos ocorram somente entre os(as) dois(as) informantes, o(a)
documentador(a) se encontra ausente do ambiente em que ocorre a interação, interferindo
nos diálogos apenas em última instância (ARAUJO; VIANA; PEREIRA, 2018).
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Atuação da faixa etária
Os resultados obtidos para a variável faixa etária estão devidamente distribuídos na Tabela 4:
Tabela 4 – Papel da Faixa etária sobre a variante
com marcas formais de CV na 3pp.
Fator
Faixa I (22-35 anos)

Apl./Total

%

PR.

381/498

26,4%

0.440

Faixa II (36-49 anos)

431/552

38,7%

0.546

Faixa etária III (a partir de 50 anos)

279/377

34,9%

0.512

Fonte: Elaborada pelas autoras.

De acordo com os dados da Tabela 4, os(as) informantes da
faixa I (0.440) inibem o uso da variante com marcas formais de CV na
3pp. Por outro lado, os falantes da faixa II (0.546) favorecem o uso da
variante com marcas formais de CV na 3pp. Já os(as) informantes da
faixa III (0.512) se comportam praticamente de forma neutra em amostra de fala culta fortalezense.
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Além de apontarem distintos comportamentos dos(as) informantes com diferentes idades diante da variação na CV com a 3pp, esses
resultados comprovam, pelo menos uma das hipóteses levantadas inicialmente para o controle da faixa etária, nesta pesquisa. Afinal, esperávamos que a referida variável extralinguística se mostrasse pertinente,
de um modo mais geral, para o comportamento variável da CV na 3pp,
em dados de fala culta representativos da capital cearense. De maneira mais específica, acreditávamos, inicialmente, que os(as) informantes
mais velhos(as) (faixa III acima de 50 anos) beneficiariam a variante com
marcas formais de CV na 3pp. No entanto, essa expectativa foi refutada. Em compensação, os resultados obtidos nos mostram, conforme
dissemos anteriormente, que os(as) informantes em idade intermediária
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da amostra (faixa II: 36-49 anos) se comportam de modo a beneficiar a
realização da variante com marcação formal de CV na 3pp.
Na busca por explicações para esses resultados, laçamos mão
da ideia segundo a qual falantes com idade entre 36-49 são sujeitos(as)
que compartilham uma série de características sociais que tendem a
pressionar seu comportamento linguístico de modo a fazer com que procurem maior aproximação das variantes linguísticas tidas como padronizadas e, na grande maioria das vezes, prestigiadas socialmente. Como
exemplo de tais características, vale lembrar que os(as) indivíduos(as)
nessa faixa etária, geralmente, estão inseridos(as) no mercado de trabalho, transitam em diferentes redes sociais e tendem a possuir níveis mais
elevados de escolaridade, no caso dos informantes do PORCUFORT,
todos os informantes possuem ensino superior completo.
Sobre a questão profissional, destacamos que, na época em que
as entrevistas foram realizadas, os(as) indivíduos(as) da faixa etária II
estavam devidamente inseridos(as) no mercado de trabalho e exercendo profissões como professores(as) universitários(as) e/ou do ensino
básico, técnico operacional, pedagogos, médica psiquiatra e secretária78. Profissões como essas, geralmente, exigem o uso de uma linguagem mais monitorada e, portanto, mais próxima do padrão normativo.
A respeito das funções ou papeis sociais exercidos pelos(as) falantes e sua relação com a faixa etária, Freitag (2005, p. 111) explica que:
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A aquisição da língua, a entrada na escola, a ampliação da rede
de relações sociais, a entrada e a saída do mercado de trabalho
são fatores que se refletem diretamente nas faixas etárias. Logo,
a faixa etária não pode ser encarada como um fator simples. Ao
78 Registramos nossos agradecimentos a profa. Dra. Aluiza Alves de Araújo, coautora deste
capítulo, por nos garantir o acesso às fichas pessoais dos(as) informantes do PORCUFORT em que constam as suas profissões, locais de moradia, renda per capita, dentre outras informações, igualmente importantes para a compressão dos perfis sociais
dos(as) informantes selecionados(as) e que, certamente, nos ajudam a compreender os
resultados alcançados para a atuação das variáveis tipo de inquérito e faixa etária sobre
a variação na CV com a 3pp, em amostra de fala culta fortalezense.
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contrário, é extremamente complexo, e é preciso muita atenção
ao interpretar os resultados de um fenômeno de mudança em
função das faixas etárias. A faixa etária é apenas um rótulo que
agrupa vários fatores de ordem social e biológica do indivíduo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, objetivamos analisar a atuação de fatores extralinguísticos sobre o comportamento variável da CV na 3pp, em
amostra de fala culta fortalezense, com base nos postulados da
Sociolinguística Variacionista. Para isso, construímos uma amostra
de linguagem falada extraída do Projeto PORCUFORT e testamos a
atuação do sexo, da faixa etária do tipo de inquérito sobre a realização
das variantes com e sem marcas padronizadas de CV na 3pp.
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Ao todo, trabalhamos com um total de 1.421 dados de variação
na CV com a 3pp. Desse total 76,5% dos casos correspondem à variante com marcas formais de CV na 3pp, enquanto 23,5% referem-se à
variante sem marcação formal de CV. Com isso, vemos que, em amostra
de fala culta fortalezense, a variante com marcação formal de CV ocorre
com uma frequência numérica bem maior do que a variante sem marcação formal de CV na 3pp. Além disso, verificamos que o uso das variantes analisadas não ocorre aleatoriamente. Longe disso, as variantes
linguísticas aqui tomadas para estudo são devidamente condicionadas
por fatores extralinguísticos, como o tipo de inquérito e a faixa etária.
Assim, no contexto da amostra desta pesquisa, os inquéritos
do tipo EF e D2 beneficiam o uso da variante com marcas formais de
CV na 3pp. Por sua vez, inquéritos do tipo DID inibem a realização
desta mesma forma variante e comportam-se de modo a favorecer o
uso da variante sem marcas formais de CV na 3pp. No que tange à
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faixa etária, verificamos que os(as) informantes na faixa I inibem o uso
da variante com marcas formais de CV na 3pp. Por outro lado, os(as)
falantes na faixa II beneficiam o uso da variante com marcas formais
de CV na 3pp. Já os(as) informantes na faixa III se comportam praticamente de forma neutra, em amostra de fala culta fortalezense. Quanto
ao controle da variável sexo, os resultados deste estudo mostraram
que, para amostra de fala analisada, o sexo não é considerado estatisticamente pertinente para o comportamento variável da CV na 3pp.
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O APAGAMENTO DA DENTAL /D/ NO MORFEMA
DE GERÚNDIO NA FALA CULTA FORTALEZENSE
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.834.305-333

INTRODUÇÃO
O presente estudo propõe investigar, sob a perspectiva da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008), a realização do apagamento
da dental /d/ no morfema de gerúndio. Entretanto, verificamos que este
processo não ocorre apenas no falar brasileiro, pois podemos encontrá-lo no norte da Península Ibérica e no sul da Itália (SILVA NETO,
1952), no italiano central e meridional (MELO, 1971 [1946]).
Nosso objetivo é analisar a atuação dos condicionamentos linguísticos (vogal temática, contexto fonológico subsequente, extensão
da palavra, estrutura da perífrase, material interveniente entre V1 e
V’ndo) e dos condicionamentos sociais (gênero e faixa etária) sobre o
apagamento de /d/ no morfema de gerúndio em dados do Projeto Descrição do Português Oral Culto de Fortaleza (doravante PORCUFORT)
na amostra constituída nos anos de 2018 a 2020 (fase II).
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Dentre as nossas hipóteses iniciais acerca do apagamento de
/d/ no morfema de gerúndio ‘ndo’, elencamos as seguintes: (i) por lidarmos com dados de uma amostra constituída por falantes da norma
culta, portanto altamente e escolarizados, conjectura-se que a manutenção de /d/ no morfema de gerúndio suplantará o apagamento. (ii) De
acordo com os pressupostos da Sociolinguística Variacionista (LABOV,
2008), as mulheres tendem a utilizar as formas linguísticas de maior
prestígio na sociedade, em detrimento dos homens, que privilegiam
as formas de menor prestígio social79. Desta forma, supomos que os
homens tendem a favorecer o apagamento de /d/. (iii) Os falantes com
faixa etária mais jovem favorecem o apagamento de /d/, visto que os
idosos privilegiam as formas linguísticas mais conservadoras (LABOV,
2008). (iv) Os vocábulos com maior extensão favorecem o apagamen79 A redução do morfema de gerúndio é considerada uma forma estigmatizada para
Coutinho (1976).
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to de /d/, uma vez que palavras com menor extensão resistem mais ao
apagamento. (v) Por ser o contexto mais recorrente na amostra de fala,
consideramos que a vogal temática /a/ é aliada do apagamento de /d/
no morfema de gerúndio; (vi) os contextos fonológicos subsequentes
que apresentam traços semelhantes presentes na terminação ‘ndo’ favorecem o apagamento; (vii) consideramos que, quanto menos sílabas
houver entre o verbo principal e o verbo no gerúndio, crescem as chances de o falante optar pelo apagamento de /d/ no contexto analisado.
(viii) acreditamos que a construção da perífrase, mais precisamente a
escolha de V1, influencia a ocorrência do fenômeno.
Evidenciamos que o apagamento de /d/ no morfema de gerúndio já foi tratado sob o viés variacionista em vários estudos. Dentre estes, encontramos três trabalhos (NASCIMENTO; ARAÚJO; CARVALHO,
2013; BARBOSA; SOMBRA; ARAÚJO; CARVALHO, 2020; ALMEIDA;
PEREIRA; ARAÚJO, 2020) que analisaram dados do falar fortalezense.
O fenômeno em tela também já foi examinado em outras localidades
do Nordeste, como mostram os estudos de Almeida e Oliveira (2017),
em Maceió – AL; Araújo, Lavor e Viana (2018), em cidades de Alagoas
e Piauí; Araújo, Pereira e Almeida (2017), no Rio Grande do Norte; e
Macedo (2019), no interior do estado de Pernambuco. Destacamos os
trabalhos de Ferreira (2010) e Ferreira, Tenani, Gonçalves (2012), no
interior do estado de São Paulo, que serviram de embasamento para
muitas das pesquisas mencionadas em nossa pesquisa.
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Em se tratando do falar fortalezense, este estudo se diferencia dos de Nascimento, Araújo e Carvalho (2013), Barbosa, Sombra,
Araújo e Carvalho (2020) e Almeida, Pereira e Araújo (2020) por preencher as seguintes lacunas: i) Nascimento, Araújo e Carvalho (2013)
analisam dados da norma popular de Fortaleza, enquanto a nossa investigação lida com dados da norma culta desta cidade; ii) Embora
Barbosa, Sombra, Araújo e Carvalho (2020) tenham estudado dados
de fala culta mais atual de Fortaleza (PORCUFORT fase II), os autores
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não controlaram variáveis de natureza linguística, o que nos propomos
a fazer nesta pesquisa; iii) Almeida, Pereira e Araújo (2020) analisaram
dados do falar culto de Fortaleza (PORCUFORT fase I - 1993 a 1995),
enquanto nossa proposta é analisar dados da fase II (2018 a 2020).
Organizamos nosso capítulo em tópicos, no intuito de delinear
nosso estudo e trazer mais clareza ao mesmo: na primeira parte,
a introdução, são apresentados brevemente, o tema desenvolvido
neste artigo, o objetivo e a justificativa; na segunda, a revisão da literatura sobre o fenômeno abordado na perspectiva variacionista, com
teóricos que estudaram o assunto em outras regiões e até no mesmo
Estado do nosso estudo; na terceira, descrevemos a constituição da
nossa amostra, nosso envelope de variação e o programa de análise
estatística; na quarta, expomos e analisamos os resultados obtidos;
e, na última parte, tecemos as considerações finais.

ESTUDOS VARIACIONISTAS SOBRE
O APAGAMENTO DA DENTAL
NO MORFEMA DE GERÚNDIO
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Como visto na seção anterior, há diversos estudos variacionistas acerca do processo fonológico de apagamento da oclusiva /d/ no
morfema de gerúndio nas variedades de fala brasileira. Destes, apresentaremos, a seguir, mais detidamente, os trabalhos (NASCIMENTO;
ARAÚJO; CARVALHO, 2013; BARBOSA; SOMBRA; ARAÚJO; CARVALHO, 2020; ALMEIDA; PEREIRA; ARAÚJO, 2020) que, assim como o
nosso estudo, analisaram dados do falar fortalezense. Além destes,
acrescentamos o trabalho de Ferreira (2010), que foi base para diversas pesquisas, inclusive para aquelas que descrevemos nesta seção.
Começamos, então, apresentando este último estudo.
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Ferreira (2010) investigou o apagamento de /d/ no morfema de
gerúndio no dialeto de São José do Rio Preto, interior paulista, com
base em 76 amostras de fala espontânea, constituídas a partir do
banco de dados Iboruna. A descrição do fenômeno, neste trabalho,
é embasada nas teorias Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972,
1994) e da Fonologia Lexical (KIPARSKY, 1982; LEE, 1995), porém
descrevemos somente a análise variacionista. Para a análise variacionista das ocorrências, a autora considerou, além das três variáveis
sociais: faixa etária (7 a 15 anos, 16 a 25 anos, 26 a 35 anos, 36 a
55 anos e mais de 55 anos), escolaridade (1º. Ensino Fundamental EF, 2º. EF, Ensino Médio - EM e Ensino Superior - ES) e sexo/gênero
(masculino e feminino), três variáveis linguísticas (estrutura sintática,
material interveniente entre o auxiliar e o verbo no gerúndio da perífrase e tipo de auxiliar em perífrases).
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De um total de 999 ocorrências analisadas do fenômeno em
pauta, 796 (72%) realizaram o apagamento de /d/ no morfema do gerúndio. A autora constatou que homens jovens e com poucos anos de
escolaridade são os que mais favorecem o apagamento de /d/ nas
formas de gerúndio, a saber, homens (0.59), enquanto mulheres (0.40).
Quanto à escolarização, observou que quanto menor a escolarização
maior a possibilidade de ocorrer o apagamento: 1º. EF (0.72), 2º. EF
(0.57), EM (0.48) e ES (0.32). As variáveis selecionadas como relevantes para a aplicação do apagamento foram: sexo/gênero, escolaridade, faixa etária e contexto morfossintático. A análise revelou que
a frequência da aplicação da regra é alta na variedade estudada, especialmente em estruturas perifrásticas, sendo recorrente na fala dos
homens, dos menos escolarizados e dos mais jovens (de 7 a 35 anos).
Esses resultados indicam que a variante apagamento representa uma
forma inovadora e estigmatizada na comunidade de fala examinada.
Nascimento, Araújo e Carvalho (2013) estudaram o apagamento de /d/ no morfema de gerúndio no falar popular de Fortaleza-CE,
mesma localidade da nossa pesquisa. Os autores selecionaram, ex309

clusivamente, dados do tipo de inquérito: Diálogo entre Informante
e Documentador – DID, assim como fizemos em nossa pesquisa. A
amostra foi constituída por entrevistas de 24 informantes, provenientes
do banco de dados NORPOFOR – Norma Oral do Português Popular
de Fortaleza, estratificados em dois níveis de escolaridade (de 0 a 4
anos e de 9 a 11 anos de estudo), três faixas etárias distintas (15 a 25
anos, 26 a 49 anos e a partir dos 50 anos) e dois sexos (masculino e
feminino); tendo 2 informantes em cada célula. Utilizando o GoldVarb
X, foi contabilizado um total de 465 dados, e o apagamento foi observado em 345 realizações (74,2%). Constataram que o apagamento de
/d/ no morfema de gerúndio é favorecido pela escolaridade mais baixa
(0,75). Em relação à faixa etária, a compreendida entre 26-49 anos surge como a maior aliada do processo (0,71), seguida da faixa etária de
15 a 25 anos (0,54), ao contrário da faixa etária mais elevada, acima de
50 anos, que aparece como a sua maior inibidora (0,25). Em vista disto,
os autores entendem o fenômeno como um caso de variação estável.
Em relação à variável sexo, as mulheres (0,57) se mostraram aliadas do
processo. A análise das variáveis linguísticas, em Nascimento, Araújo
e Carvalho (2013), revelou que o contexto anterior /i/ desfavoreceu o
processo, em relação às vogais /e/ e /o/. Quanto ao contexto seguinte,
confirmou-se a hipótese de que “consoantes com características fonéticas semelhantes ou idênticas àqueles presentes no morfema /ndo/
favorecem a redução do gerúndio”. A extensão do vocábulo não foi
considerada estatisticamente relevante para a regra.

S U MÁR IO

Barbosa, Sombra, Araújo e Carvalho (2020) analisaram o apagamento de /d/ no morfema de gerúndio, com base em uma amostra
constituída por 36 informantes do PORCUFORT Fase II (1993-1995),
dados do falar culto fortalezense. A amostra foi estratificada em: sexo
(masculino e feminino), faixa etária (faixa I - 22 a 35 anos, faixa II - 36
a 55 anos e faixa III - a partir dos 56 anos) e tipo de inquérito (Diálogo
entre Informante e Documentador: DID, Diálogo entre dois Documentadores: D2 e Elocução Formal: EF). Com o auxílio do Goldvarb X,
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um total de 1181 dados foram levantados, sendo que 937 (79,3 %)
registros pertencem à manutenção da dental/alveolar /d/ no morfema
de gerúndio e 244 (20,7%) se referem ao seu apagamento, demonstrando, assim, que a manutenção suplanta o apagamento. Foi confirmada a tese de que os homens favorecem o apagamento de /d/ no
morfema de gerúndio (0,565), ao passo que as mulheres privilegiam
a sua manutenção (0,433). Com relação à hipótese de que os jovens
beneficiam o apagamento de /d/, enquanto os mais velhos favorecem
a sua manutenção, tal hipótese não pode ser confirmada ou refutada,
porque a variável faixa etária não foi selecionada como relevante. Já
os registros DID favorecem a manifestação do fenômeno estudado.
Mesmo que o peso relativo do DID (0,557) esteja próximo ao ponto
neutro, há concretamente o favorecimento do apagamento de /d/ neste tipo de gravação, em detrimento da manutenção.
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Almeida, Pereira e Araújo (2020) estudaram o apagamento da
oclusiva dental /d/ no morfema de gerúndio no falar culto de Fortaleza-CE, utilizando o banco de dados PORCUFORT Fase I (1993 a 1995).
A amostra de fala foi composta por 23 informantes, que foram estratificados em: faixa etária (I- 22 a 35 anos; II- 36 a 55 anos; III- a partir de
65 anos), sexo (masculino e feminino) e tipo de registro (Diálogo entre
Informante e Documentador –DID e Elocução Formal – EF). Foram submetidos 387 dados após nocautes para análise estatística, utilizando o
Goldvarb X. Constataram que o percentual geral do apagamento de /d/
no morfema de gerúndio (20,7%) em amostra do falar culto de Fortaleza
foi bem menor que o percentual de uso para a manutenção (79,3%).
Quanto ao sexo, única variável extralinguística selecionada, as mulheres
favorecem o apagamento (0,611), enquanto os homens desfavorecem
(0,413) a regra. A extensão da palavra foi selecionada como relevante
para o apagamento, revelando que os dissílabos (0,144) e trissílabos
(0,489) inibem a regra, ao passo que os polissílabos (0,571) a favorecem.
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Nestes trabalhos analisados, o fenômeno abordado sofre grande influência de variáveis sociais, a saber: sexo/gênero, faixa etária e
escolaridade. Quanto à variável sexo/gênero, Ferreira (2010) e Barbosa, Sombra, Araújo e Carvalho (2020) evidenciaram que os homens
beneficiam a regra, em oposição às mulheres. Nascimento, Araújo e
Carvalho (2013) e Almeida, Pereira e Araújo (2020) constataram que
as mulheres, diferentemente dos homens, privilegiaram a supressão
de /d/. No que tange à escolaridade, Ferreira (2010) e Nascimento,
Araújo e Carvalho (2013) revelam que à proporção que diminui a escolaridade, aumenta a aplicação da regra. Com relação à faixa etária,
a maioria destas pesquisas mostram que a queda de /d/ ocorre mais
na fala dos jovens do que na fala daqueles com mais de 50 anos.
Além disso, também constatamos que, com base nos estudos de
Barbosa, Sombra, Araújo e Carvalho (2020) e Almeida, Pereira e Araújo (2020) que investigaram falantes da norma culta de Fortaleza-CE, a
manutenção de /d/ no morfema de gerúndio suplantou o apagamento.
A revisão dos trabalhos citados nesta seção foi, para nós, de
grande valia, porque, com base nestes estudos, foi possível elaborarmos nosso envelope de variação.

METODOLOGIA
S U MÁR IO
Amostra
Esta pesquisa acerca do apagamento da dental no morfema de
gerúndio na fala culta fortalezense pauta-se nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006, LABOV, 2008). Para isso, utilizamos em nossa
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investigação gravações da fase II (2018 a 2020) do Projeto Descrição
do Português Oral Culto de Fortaleza – PORCUFORT, projeto melhor
detalhado no segundo capítulo deste livro, com mais informações
quanto a sua constituição e principais características.
Para a composição da nossa amostra, optamos por trabalhar
com o quantitativo de dois informantes por célula, retirados da fase II
do banco de dados PORCUFORT, como mostra o Quadro 1. Segundo
Monteiro (2000, p. 89), “o tamanho da amostra dependerá da natureza
linguística do fenômeno”. Dessa forma, por se tratar de um fenômeno
de natureza fônica, as ocorrências de gerúndio foram realizadas em
grande quantidade na fala dos informantes (coletamos 777 dados),
o que nos permitiu trabalhar com apenas dois informantes por célula.
Quadro 1- Distribuição de informantes do
PORCUFORT (fase II) na nossa amostra.
Sexo
Faixa etária

Masculino

Feminino

I (22 a 35 anos)

2

2

II (36 a 55 anos)

2

2

III (a partir de 56 anos)

2

2

Total

12
Fonte: Elaborado pelas autoras.

S U MÁR IO

É importante salientar que selecionamos os informantes apenas
do tipo de registro DID - Diálogo entre Informante e Documentador -,
pois seguimos os mesmos critérios utilizados por Nascimento, Araújo
e Carvalho (2013). Vale destacar que o DID - Diálogo entre Informante
e Documentador é um tipo de entrevista com grau de formalidade intermediário entre o D2 - Diálogo entre Dois Informantes, que apresenta
menor grau de formalidade entre os falantes, e o EF - Elocução Formal,
tipo de registro com maior grau de formalidade.
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A nossa escolha metodológica advém do ensejo de traçarmos
um paralelo entre as duas pesquisas: a nossa, centrada na fala culta
fortalezense, e a dos autores supracitados, centrada na fala popular da mesma comunidade. Em função disso, escolhemos testar as
mesmas variáveis linguísticas e extralinguísticas e analisar o mesmo
tipo de registro usado por Nascimento, Araújo e Carvalho (2013). Reiteramos que, no presente trabalho, objetivamos compreender o funcionamento do apagamento da dental /d/ no morfema de gerúndio /
ndo/ na comunidade de fala culta fortalezense.
Analisamos, desse modo, um total de 12 entrevistas sociolinguísticas, estratificadas em sexo (masculino e feminino) e faixa etária (I - 22
a 35 anos; II - 36 a 55 anos, III - 56 anos em diante), de acordo com os
critérios do corpus em análise, conforme mostra o quadro 1, a seguir:

Variáveis controladas

Variável dependente
Admitimos como variável dependente a realização variável da
oclusiva dental80 /d/ do morfema de gerúndio e, como variantes:
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i.

o apagamento, como em pulano, e

ii.

a manutenção da oclusiva dental /d/ no morfema de gerúndio na
fala culta fortalezense, como em pulando.

80 Oclusiva dental ou alveolar, porque não temos como aferir com exatidão a zona de articulação dessa consoante.
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Variáveis independentes linguísticas
Para a montagem do envelope de variação do fenômeno em estudo,
levamos em consideração as variáveis linguísticas e extralinguísticas
apresentadas nas investigações de Ferreira (2010) e de Nascimento,
Araújo e Carvalho (2013). A nossa escolha metodológica advém da
hipótese de que as variáveis que foram produtivas nos trabalhos citados também sejam relevantes na comunidade culta fortalezense no
fenômeno do apagamento da dental /d/ no morfema de gerúndio.
Como já explicitado, em pesquisa anterior na comunidade de
fala culta de Fortaleza, Barbosa et al. (2020) analisaram o apagamento
da dental no morfema de gerúndio controlando apenas as variáveis
sociais. Já em nossa pesquisa, optamos por incorporar, também, os
fatores linguísticos. Selecionamos, assim, para a presente investigação, as seguintes variáveis linguísticas:
a.

Vogal temática

O que Nascimento, Araújo e Carvalho (2013) concebem como
“contexto fonético antecedente”, denominamos, em nossa análise, de
vogal temática. Essa variável refere-se à vogal antecedente ao morfema /ndo/. Cremos que, para esta variável, a vogal central /a/ inibirá
a realização da dental /d/ no morfema de gerúndio, apresentando-se
como favorecedora do apagamento.
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•

a: “estudano” (DID, inq. 03, fase II);

•

e: “recebeno” (DID, inq. 03, fase II);

•

i: “saino” (DID, inq. 03, fase II);

•

o: esse fator sofreu nocaute.
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b.

Contexto fonológico subsequente

Acreditamos que a existência de consoantes semelhantes foneticamente ou iguais às presentes no morfema /ndo/, como as nasais
/n/ e /d/, em contexto posterior à palavra no gerúndio, favoreça o apagamento da dental /d/ no fenômeno em estudo.
•
•

/p, t, d, ʤ, m, n, b, l, v, f, k, s, f/

c.

Extensão da palavra

Outros contextos81;

Acerca da extensão do vocábulo, investigamos a hipótese de
que quanto maior a palavra, maiores as chances de ocorrer o apagamento da dental /d/ no morfema de gerúndio. Dessa forma, controlamos essa variável, dividindo-a em três fatores, a saber:
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•

Dissílaba: “veno” (DID, inq. 03, fase II);

•

Trissílaba: “saino” (DID, inq. 03, fase II);

•

Polissílaba: “estudano” (DID, inq. 03, fase II).

d.

Material interveniente entre v1 e v´ndo

Considera-se material interveniente a presença de outras palavras na perífrase entre “v1” (verbo auxiliar) e “v´ndo” (verbo no gerúndio). Dessa forma, analisamos os seguintes fatores:
•

Inexistente: “tava ( )82 seno” (DID, inq. 03, fase II);

•

Uma sílaba: “tô só esperando” (DID, inq. 50, fase II);

•

Duas sílabas: “aí tá tudo sendo, tudo regrado” (DID, inq. 04,
fase II);

81 No fator outros contextos, estão agrupados os seguintes contextos fonológicos: /a, g, Ʒ, h,
ɾ, f, u, o, ͻ, i, e, ɛ, l, v/, pausa, não tem.
82 Utilizamos “( )” para sinalizar a inexistência de material interveniente entre v1 e v´ndo.
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•

Três sílabas ou mais: “tem cursos novos começano” (DID, inq.
01, fase II);

Partimos do pressuposto de que quanto menos sílabas houver
entre o verbo principal e o verbo no gerúndio, aumentam as chances
de o falante optar pelo apagamento da dental no contexto analisado.
e.

Estrutura da perífrase

Nessa variável, acreditamos que a construção da perífrase, mais
precisamente, a escolha de V1 influencia a ocorrência do fenômeno.
Dessa forma, cremos que, dentre os contextos analisados, a construção perifrástica com o verbo estar é a maior aliada da regra em análise.
Segue, abaixo, os cinco fatores analisados:
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•

Ser: “o minino já foi apagano já” (DID, inq. 13, fase II);

•

Estar: “aonde ele tavam morano” (DID, inq. 24, fase II);

•

Ter: “tenho vendeno” (DID, inq. 03, fase II);

•

Haver: esse fator sofreu nocaute;

•

Sem perífrase verbal: “o que a gente vem fazendo no instagram”
(DID, inq. 37, fase II).

Acerca das variáveis extralinguísticas, trabalhamos com duas,
a saber:

Variáveis independentes linguísticas
a.

Sexo do informante

Analisamos, obedecendo a própria estratificação do PORCUFORT – fase II, os dois sexos apontados a seguir:
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•

Masculino;

•

Feminino.

Acreditamos que o sexo masculino favorecerá a variável inovadora, o apagamento, sendo as mulheres responsáveis pela manutenção da variante padrão, mantendo um posicionamento conservador
frente ao fenômeno analisado.
b.

Faixa etária

Conforme estratificação do PORCUFORT- fase II, analisamos
três faixas etárias, conforme podemos visualizar a seguir:
•

I - 22 a 35 anos;

•

II - 36 a 55 anos;

•

III - 56 anos em diante.

Esperamos atestar que a faixa etária I, ou seja, os mais jovens,
apresentar-se-ão como aliados ao apagamento da dental /d/ no morfema de gerúndio na fala culta fortalezense.
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Não controlamos a variável escolaridade, diferentemente de
Nascimento, Araújo e Carvalho (2013), porque, no banco de dados
PORCUFORT, utilizado em nossa investigação, todos os informantes
possuem nível superior completo.

Coleta de dados e ferramenta estatística
Os doze inquéritos selecionados para a nossa investigação
foram ouvidos em sua totalidade (em média 55 minutos cada) e os
dados referentes ao gerúndio foram registrados em uma planilha do
Excel. É importante frisar que registramos o contexto anterior e poste-
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rior ao aparecimento do fenômeno, pois esses contextos configuram
variáveis que optamos por controlar. Desse modo, a cada ocorrência
do fenômeno, a minutagem era registrada, assim como a estrutura
em que ele se inseria.
Após a escuta e o devido registro de cada ocorrência, passamos à codificação dos dados, utilizando as letras, os símbolos e os
números definidos no envelope de variação (GUY; ZILLES, 2007). Em
seguida, fizemos a transferência de todos os códigos para o bloco
de notas e, posteriormente, salvamos o documento em formato .tkn,
prosseguindo para a análise propriamente dita, através do programa
computacional GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005).
Por meio dessa ferramenta, conseguimos obter análises multivariadas
e investigar as situações em que a variável linguística é influenciada
por vários outros elementos (GUY; ZILLES, 2007, p. 15), o que será
abordado na próxima seção.

ANÁLISE DE DADOS
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Em nossa investigação, adotamos como fator de aplicação a
variável inovadora: o apagamento da dental /d/ no morfema de gerúndio. Após o processamento dos 777 dados pelo programa estatístico,
o GoldVarb X indicou que desses 207 demarcavam a ausência e 570
a manutenção do morfema, indicando uma frequência de uso equivalente a 26,6% e 73,4%, respectivamente, conforme mostra o gráfico 1:
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Gráfico 1 - Frequência da ausência x manutenção da dental
no morfema de gerúndio no PORCUFORT fase II.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Conforme o gráfico acima, constatamos que, na comunidade
de fala culta fortalezense, o apagamento da dental no morfema de
gerúndio é ultrapassado, em números totais, demarcando uma predileção à manutenção desse morfema na comunidade em estudo.
Esse dado está em consonância com a pesquisa realizada por Barbosa, Sombra, Araújo e Carvalho (2020) no mesmo banco de dados,
também na fase II, quando investigou a realização do fenômeno levando em consideração apenas os aspectos sociais.
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Entretanto, quando o enfoque é a variedade popular da comunidade fortalezense, percebemos que há o predomínio de apagamento,
conforme constata Nascimento, Araújo e Carvalho (2013). Acreditamos
que esse alto percentual referente à manutenção do morfema de gerúndio seja resultado da alta escolaridade dos informantes que compuseram a amostra em análise, pois todos possuíam nível superior.
Nossa suposição está de acordo com o que Nascimento et al. (2013)
constataram em sua investigação: quanto maior o nível de escolaridade, maior a manutenção do morfema de gerúndio. Outra pesquisa
que também corrobora com a nossa hipótese é a de Ferreira (2010).
Centrando sua investigação na variedade de fala do interior paulista,
a autora apontou que quanto mais anos de estudo, menor a chance
de o indivíduo realizar o apagamento da dental no contexto analisado.

320

A seguir, apresentamos a atuação das variáveis selecionadas
em cada uma das duas análises realizadas.

Primeira análise
Na primeira rodada, acerca dos condicionadores linguísticos e
extralinguísticos, o programa GoldVarb X nos indicou, com base na
melhor análise, o ‘Run 15’, com input de 0.256, e significance = 0.047,
apresentando, como produtivas para o apagamento da dental no morfema de gerúndio, as seguintes variáveis, sendo uma de natureza extralinguística e duas de natureza linguística, conforme ordem de relevância: faixa etária, contexto fonológico subsequente e vogal temática.
a) Faixa etária
O programa estatístico GoldVarb X nos apresentou, como variável mais relevante para o fenômeno do apagamento da dental no
morfema de gerúndio, a faixa etária. Em nossa pesquisa, essa variável
foi estratificada em três fatores, de acordo com a própria divisão do
corpus analisado: faixa etária I (22 a 35 anos), faixa etária II (36 a 55
anos) e faixa etária III (56 anos em diante).
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Tabela 1 - Atuação da variável faixa etária no apagamento da
dental no morfema de gerúndio no PORCUFORT fase II.
Fator

Aplica/Total

%

P.R.

Faixa etária I (22 a 35 anos)

87/255

34.1

0,593

Faixa etária III (56 anos em diante)

65/274

23.7

0,466

Faixa etária II (36 a 55 anos)

55/248

22.2

0,442

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Dentre os três fatores vistos acima, o referente à faixa etária I
é o que mais privilegia o apagamento da dental no morfema de gerúndio (0,593), ou seja, os mais jovens são os que mais fazem uso
da variante inovadora. Apesar de todos os informantes do corpus
em análise possuírem nível superior completo, acreditamos que os
indivíduos dessa faixa etária ainda estão em um período de inserção
no mercado de trabalho, ou seja, estão iniciando um contato mais
frequente com pessoas de maior escolaridade. Isto posto, uma vez
que esse contato se estabeleça por uma maior quantidade de tempo,
menor será a chance de realização do fenômeno. É o que podemos
atestar, por exemplo, nas faixas etárias II (0,442) e III (0,466).
As duas últimas faixas inibem o apagamento no morfema de gerúndio, priorizando, assim, a manutenção da dental. O fato de a faixa etária II desfavorecer mais o uso da variável inovadora do que a faixa etária
III nos chamou a atenção. Para investigar esse comportamento, buscamos a relação entre esses resultados e a profissão de cada informante.
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Constatamos que dois dos quatro indivíduos são personal trainer, profissão que trabalha, normalmente, com um público de maior
poder aquisitivo. Acreditamos que esses informantes priorizam a manutenção da dental no morfema de gerúndio por causa do alto contato
com esses clientes. Geralmente, as pessoas julgam o trabalho dos
mais diversos profissionais pelo modo como se comunicam. Assim,
essa profissão se vê pressionada a fazer usos linguísticos mais aceitos por falantes de alto nível de escolarização, posto que pessoas de
grande poder aquisitivo costumam ter maior acesso ao mundo letrado.
A terceira informante dessa faixa etária é secretária escolar, ambiente
que, por si só, já demanda uma linguagem mais polida, fato advindo
da função que ela exerce, de mediação entre a instituição e a comunidade escolar. Dessa forma, acreditamos que a profissão e o ambiente
de trabalho estão influenciando o fenômeno em estudo.
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No que concerne à faixa etária III, que, assim como a II inibe o
apagamento da dental no morfema de gerúndio, três dos quatro informantes trabalham/trabalharam em ambiente escolar: um professor
do ensino básico, uma professora do ensino infantil e uma supervisora escolar. De posse dessas informações, nossa hipótese de que o
ambiente de trabalho está desfavorecendo o fenômeno em estudo na
comunidade culta fortalezense ganha força. Acreditamos que o fato de
a última faixa etária desfavorecer mais brandamente o apagamento do
que a faixa intermediária advém do momento de vida desses informantes, pois muitos já estão aposentados e não são mais tão pressionados socialmente a manter uma linguagem tão conservadora.
Sabemos que a faixa etária é a variável que nos permite constatar se determinado fenômeno evidencia mudança em curso ou se
se trata apenas de um caso de variação estável. Conforme explicita
Monteiro (2000, p. 76-77):
O problema central é que a variação linguística detectada em
função da idade do falante pode ou não denunciar a ocorrência de um fenômeno de mudança. [...] Contudo, somente uma
análise em tempo real esclarecerá se realmente se trata de uma
mudança linguística ou se o fenômeno consiste apenas em uma
variação própria da gradação etária (age grading).

S U MÁR IO

Ainda não há indícios suficientes de que o fenômeno em estudo se trata de uma mudança em progresso. Na pesquisa de Barbosa
et al. (2020), por exemplo, feita com a mesma amostra, curiosamente,
a variável faixa etária não foi selecionada como relevante para o apagamento da dental no morfema de gerúndio na fala culta de Fortaleza. Dessa forma, para que possamos comprovar se se trata de uma
variação estável ou mudança em progresso acerca da comunidade
culta fortalezense, propomos um futuro estudo diacrônico das fases I
e II do PORCUFORT para analisar o comportamento desse fenômeno
duas décadas antes.
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b) Contexto fonológico subsequente
A segunda variável selecionada pelo GoldVarb X, por ordem
de relevância, para o apagamento da dental no morfema de gerúndio na comunidade de fala culta de Fortaleza, foi o contexto fonológico subsequente ao morfema /ndo/. Assim como em Nascimento
et al. (2013), testamos essa variável baseada na hipótese de que a
existência de consoantes foneticamente semelhantes ou iguais às
consoantes presentes no morfema de gerúndio facilitem a realização
da regra, ou seja, a omissão da oclusiva /d/ no contexto analisado.
Observemos, a seguir, a tabela 2.
Tabela 2 - Atuação da variável contexto fonológico subsequente no
apagamento da dental no morfema de gerúndio no PORCUFORT fase II.
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Fator

Aplica/Total

%

P.R.

/m/

16/32

50.0

0,753

/ʤ/

14/39

35.9

0,607

/n/

19/53

35.8

0,605

/b/

2/7

28.6

0,542

/s/

4/13

30.8

0,511

outros contextos

125/496

25.2

0,490

/p/

8/35

22.9

0,457

/t/

5/22

22.7

0,456

/k/

13/65

20.0

0,413

/d/

1/15

6.7

0,163

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Dentre todos os contextos, o programa computacional apontou
como mais favorecedor para o apagamento a consoante nasal /m/
(0,753), seguida, em ordem decrescente, pelos demais fatores: /ʤ/

324

(0,607), /n/ (0,605), /b/ (0,542), /s/ (0,511). O último, /s/ (0,511), apresentou apenas um leve favorecimento para o apagamento, tendendo
quase à neutralidade, conforme podemos visualizar na tabela 2.
Acerca dos contextos que inibem a variável inovadora, foram
apresentados como desfavorecedores os seguintes fatores: outros
contextos (0,490) e /p/ (0,457), /t/ (0,456), /k/ (0,413), /d/ (0,163).
Dessa forma, nosso resultado converge com o de Nascimento et al.
(2013) no que concerne ao fator /ʤ/, que se mostrou muito favorável à aplicação da regra tanto no estudo citado, com peso relativo
de 0,87, quando na presente pesquisa, com peso relativo de 0,607.
Entretanto, em relação à oclusiva /d/, contraria o que foi constatado
por esses autores, pois, enquanto, na fala popular fortalezense, ela
se mostrou como o segundo fator mais favorecedor ao fenômeno em
estudo, com peso relativo de 0,80, em nossa investigação, na fala
culta fortalezense, /d/ é o fator que mais desfavorece o apagamento
da dental no contexto em estudo, com peso relativo 0,163.
c) Vogal temática
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A variável vogal temática diz respeito ao contexto fonético antecedente ao contexto estudado: o morfema de gerúndio. Analisamos
quatro fatores, a saber: /a, e, i, o/. Decidimos controlar essa variável
porque, no estudo de Nascimento et al. (2013), ela foi selecionada
como produtiva para o apagamento da dental no morfema de gerúndio na comunidade de fala popular fortalezense. Dessa forma,
acreditamos que esse contexto, em especial o fator /a/ (MOLLICA;
MATTOS, 1989 apud NASCIMENTO et al., 2013), também favorecerá
a realização da regra na comunidade culta de Fortaleza. Abaixo, encontra-se a tabela com os resultados gerados pelo GoldVarb X.
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Tabela 3 - Atuação da variável vogal temática no apagamento da
dental no morfema de gerúndio no PORCUFORT fase II.
Fator

Aplica/Total

%

P.R.

a

141/476

29.6

0,540

i

17/71

23.9

0,477

e

49/230

21.3

0,424

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Em concordância com a tabela 3, o fator /a/ (0,540) apresentou-se como único favorecedor ao apagamento da dental no morfema
de gerúndio na comunidade culta fortalezense, comprovando a nossa
hipótese. O mesmo ocorreu na pesquisa centrada na fala popular de
Fortaleza (NASCIMENTO et al., 2013), com peso relativo bastante semelhante para o fator /a/ (0,530).
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Em relação aos dois outros fatores, enquanto na fala culta a vogal temática /e/ (0,424) revelou-se como a maior inibidora do fenômeno, na pesquisa de Nascimento et al. (2013), esse contexto também se
mostrou aliado à regra, com peso relativo de 0,520. Já em relação à vogal /i/, nas duas comunidades de fala fortalezense, culta e popular, ela
manifestou-se inibidora do apagamento, com peso relativo de 0,477
e 0,19, respectivamente. Acerca do quarto fator analisado por nós, a
vogal /o/, não houve nenhuma ocorrência, o que configurou nocaute.
Após essa rodada inicial, sentimos a necessidade, que será explanada a seguir, de realizar uma segunda análise, levando em consideração uma nova variável, apresentada na próxima seção.
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Segunda análise
Apesar de nossa investigação e a de Barbosa et al. (2020) utilizarem a mesma amostra, no presente estudo, decidimos controlar,
também, variáveis linguísticas, diferentemente da pesquisa destes
autores, que analisaram apenas variáveis sociais. Dessa forma, após
a primeira análise realizada pelo GoldVarb X, percebemos que havia uma diferença entre os dois trabalhos. Enquanto o de Barbosa,
Sombra, Araújo e Carvalho (2020) selecionou sexo como a variável
de maior importância, o nosso a descartou. Quanto à variável faixa
etária, o presente trabalho a apontou como mais relevante, já o de
Barbosa et al. (2020) sequer a elegeu. Esses resultados discordantes despertaram, em nós, a necessidade de se entender o porquê
desse contraste, assim como a influência dos fatores linguísticos na
seleção das variáveis. Como consequência disso, decidimos criar um
novo fator intitulado sexo-faixa etária em que cruzamos os fatores primários dessas variáveis, obtendo a seguinte divisão: 1ª faixa etária/
homem, 2ª faixa etária/homem, 3ª faixa etária/homem, 1ª faixa etária/
mulher, 2ª faixa etária/mulher, 3ª faixa etária/mulher.
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Para essa rodada, o GoldVarb X selecionou, com base na
análise mais significativa, o Run 7, com input de 0.259 e significance 0.000, que apresentou, dessa vez, como única variável relevante sexo-faixa etária. As variáveis linguísticas, que outrora foram
maioria, nessa segunda análise, foram descartadas. Observemos,
abaixo, o gráfico que mostra a influência dessa nova variável no
fenômeno em análise.
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Gráfico 2 - Influência da variável sexo x faixa etária no apagamento
da dental no morfema de gerúndio no PORCUFORT fase II.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Como podemos vislumbrar no gráfico acima, assim como na
primeira análise, a faixa etária I é a que se mostra a maior aliada da regra, apresentando pesos relativos muito próximos tanto para homens
(0,603) quanto para mulheres (0,593), sendo que os homens ainda se
destacam, embora levemente, no emprego do apagamento.
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Em relação à segunda faixa etária, que, na primeira análise, se
mostrou como a mais desfavorecedora do fenômeno do apagamento
da dental no morfema de gerúndio, teve essa mesma ideia corroborada
em relação à 2ª faixa etária/homem. Já quanto à 2ª faixa etária/mulher,
observou-se um comportamento inverso, sendo este fator favorecedor,
chegando quase a se igualar com a 1ª faixa etária/mulher. Esse fato
contraria a hipótese de que as mulheres, devido aos papeis sociais que
desempenham, mantêm um posicionamento mais conservador frente
às variações linguísticas, enquanto os homens, mais livres das amarras
sociais, são mais suscetíveis ao uso das variantes inovadoras.
O fato de mulheres jovens e adultas privilegiarem a regra pode
indiciar que o fenômeno do apagamento da dental no morfema de

328

gerúndio não é estigmatizado, possivelmente sendo um marcador
linguístico. Acreditamos que a aplicação de um teste de atitude, futuramente, acerca do fenômeno em análise nessa comunidade poderia respaldar a nossa hipótese.
A faixa etária III, que, na primeira rodada, se mostrou inibidora da
regra, agora, com o cruzamento com a variável sexo, demonstrou que a
3ª faixa etária/homem favorece discretamente a regra (0,526), enquanto a 3ª faixa etária/mulher mantém a dental no morfema de gerúndio
(0,410). Levando em consideração, assim como na análise anterior, a
profissão e o ambiente de trabalho de cada informante, acreditamos que
esses dois fatores estão intimamente ligados ao fato de as mulheres da
última faixa etária serem mais conservadoras frente ao fenômeno em
análise, pois as duas informantes trabalham em ambiente escolar, sendo
uma professora do ensino infantil e outra supervisora escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Neste capítulo, propusemo-nos a analisar como os fatores linguísticos e extralinguísticos estão agindo no fenômeno do apagamento da dental no morfema de gerúndio na fala culta fortalezense. Para
isso, utilizamos dados de doze áudios extraídos da fase II do banco de
dados PORCUFORT.
Em uma primeira rodada, pudemos verificar que, de um modo
geral, a frequência de apagamento da dental no contexto em estudo é suplantada pela manutenção, com valor de 26,6% e 73,4%,
respectivamente, confirmando, assim, a nossa primeira hipótese.
Acerca das variáveis selecionadas pelo programa computacional
GoldVarb X, destacaram-se, por ordem de relevância, duas de natureza social e uma de natureza linguística, a saber: faixa etária,
contexto fonológico subsequente e vogal temática.
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Acerca da faixa etária, concluímos que os jovens, indivíduos
entre 22 e 35 anos, são os mais propensos à utilização da variável
inovadora, enquanto os adultos (36 a 55 anos), seguidos dos idosos
(a partir de 56 anos), inibem a regra, ratificando o que conjecturamos nas hipóteses. Após a interpretação dos dados, chegamos à
hipótese de que quanto mais uma pessoa está inserida, ativamente,
no mercado de trabalho, mais propensa ao uso de uma linguagem
conservadora ela estará. Assim, pessoas da faixa etária III, que agora, possivelmente, estão aposentadas, há pouco estavam exercendo,
ativamente, atividades trabalhistas, o que justifica um comportamento mais tradicional frente às variações linguísticas. Assim, acreditamos que a profissão e o ambiente de trabalho estão pressionando os
indivíduos a manterem o uso da variante padrão.
Em relação à segunda variável selecionada, contexto fonológico
subsequente, concluímos que os nossos informantes favorecem mais
o apagamento quando o contexto fonológico subsequente apresenta
a consoante nasal /m/ (0,753), o que valida a hipótese levantada anteriormente. Mostraram-se, também, como favorecedores à regra, os
fatores /ʤ, n, b, s/.
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Quanto à última variável selecionada na primeira análise, vogal temática, a vogal /a/ foi o único fator que se revelou propício à
realização do apagamento da dental no morfema de gerúndio na comunidade analisada, conforme suspeitávamos. À mesma conclusão
chegaram Nascimento, Araújo e Carvalho (2013) acerca da fala popular na comunidade fortalezense. Novamente, ratificamos a hipótese elencada no início do capítulo.
Inicialmente, a variável sexo não foi apontada como relevante
no contexto em estudo, mas achamos necessário reanalisá-la, já que,
no trabalho de Barbosa, Sombra, Araújo e Carvalho (2020), centrada
na mesma amostra que a investigada por nós, se mostrou bastante
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expressiva. Dessa forma, combinamos duas variáveis sociais, criando,
assim, uma nova variável, denominada sexo-faixa etária.
Na segunda rodada realizada pelo programa computacional, a
nova variável foi a única escolhida como aliada da regra. Novamente, a
primeira faixa etária se apresentou como favorecedora do apagamento
da dental /d/ no morfema de gerúndio na fala culta de Fortaleza, apontando valores similares para homens (0,603) e mulheres (0,593). Tal resultado se mostrou equivalente às nossas hipóteses. Privilegiam, também, a variável inovadora as mulheres da segunda faixa etária (0,584)
e os homens da terceira faixa etária (0,526), enquanto homens da segunda faixa etária (0,357) e mulheres da terceira faixa etária (0,410) se
mostraram como inibidores do fenômeno em estudo.
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Devido aos resultados apresentados, propomos, como sugestão para futuros trabalhos, primeiramente, um estudo em tempo real
entre as fases I, recorte temporal já analisado por Almeida, Pereira e
Araújo (2020), e II (dados levantados na presente pesquisa), do PORCUFORT para atestar se o fenômeno em análise se trata de variação estável ou se indica mudança linguística. Essa nova investigação
pode abranger os outros dois tipos de inquérito que compõem as
duas fases do PORCUFORT: Diálogo entre Dois Informantes (D2) e
Elocução Formal (EF). Em segundo lugar, propomos a aplicação de
um teste de atitude para determinar se o fenômeno de apagamento
da dental no morfema de gerúndio na comunidade culta fortalezense
é estigmatizado ou está abaixo do nível de consciência dos falantes.
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TU E VOCÊ NO FALAR CULTO DE FORTALEZA:

variação, mudança linguística e polidez
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.834.334-368

INTRODUÇÃO
Na língua portuguesa do Brasil, duas formas de tratamento
são recorrentes, o você e tu, mas a opção por uma ou outra forma
não ocorre de maneira aleatória. De acordo com essas escolhas, podemos inferir informações tanto sobre o falante como também sobre
o interlocutor do discurso, o que confirmam as diversas pesquisas
já conduzidas no Brasil.
Este estudo fundamenta-se na Teoria da Variação e da Mudança Linguística (LABOV, 1972; 2006, 2008; WEINREICH; LABOV;
HERZOG, 2006). Esse modelo teórico-metodológico defende a existência de uma ciência da linguagem social e assume a coexistência
de variantes no meio social, procurando analisar a probabilidade de
uso dessas variantes. Para compor nosso pilar teórico, adotamos,
também, a Teoria da Semântica do Poder e da Solidariedade (BROWN; GILMAN, 1960). Nas interações comunicativas, as formas de
tratamento estão voltadas ou para o poder (relações assimétricas) ou
para a solidariedade (relações simétricas).
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Este capítulo traz uma análise da variação das formas de tratamento (tu e você) na função de sujeito, em uma amostra constituída
por falantes fortalezenses com nível superior e extraída dos Diálogos
entre Dois Informantes - D2 do Projeto Descrição do Português Oral
Culto de Fortaleza- PORCUFORT (Fase I - 1993 a 1995), com o propósito de investigar a atuação de fatores linguísticos e extralinguísticos
sobre a variante inovadora você, bem como a possível influência da
teoria de poder e solidariedade sobre este pronome.
Nesta pesquisa, elaboramos as seguintes hipóteses, a saber:
(1) o pronome você é mais recorrente que o tu, (2) as conversas com
teor mais informal beneficiam o tu, enquanto as conversas mais formais favorecem o você, (3) o referente específico é aliado do tu, (4)
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há influência do paralelismo formal para o encadeamento do tu e (5)
as frases interrogativas atuam como aliadas do tu. Já, quanto aos fatores sociais, (6) os homens e os mais jovens beneficiam o tu e (7) as
relações simétricas favorecem o tu, ou seja, quando forem da mesma
idade ou faixa etária, ou do mesmo sexo, (8) o percentual de concordância canônica com o tu é baixo.
Este capítulo está dividido em cinco seções, além desta introdução. Iniciamos com uma apresentação dos nossos pilares teóricos, a
Teoria do Poder e da Solidariedade e a Teoria da Variação e Mudança
Linguística. Em seguida, apresentamos o fenômeno a partir de estudos do português brasileiro. Logo depois, apresentamos a metodologia adotada. Mais adiante, exibimos a análise dos dados e, por fim,
expomos as nossas considerações finais.

TEORIA DA VARIAÇÃO
E DA MUDANÇA LINGUÍSTICA
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A Teoria da Variação e da Mudança Linguística considera a
língua em seu contexto sociocultural. Não só os fatores linguísticos,
mas os fatores sociais são importantes. Também não basta apenas
mostrar a existência ou a importância da variação, é “necessário lidar
com os fatos de variabilidade com precisão suficiente para nos permitir
incorporá-los em nossas análises da estrutura linguística” (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006, p. 107). Os autores também enfatizam a
necessidade de haver um controle dos fatores tanto linguísticos como
sociais, para que haja uma melhor precisão do fenômeno. Caso contrário, poderá apresentar um resultado duvidoso, impreciso.
Um ponto importante a salientar é que, para os sociolinguistas, a co-ocorrência (quando duas formas são usadas ao mesmo
tempo) e a concorrência (quando duas formas concorrem, ou seja,
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só pode ser usada uma forma) existem nas comunidades de fala.
Um exemplo disso seria se, em caso de maior intimidade e maior
interação, os falantes usassem mais tu/você e, em casos mais formais, com pouca intimidade, usassem senhor. O primeiro caso seria
de co-ocorrência e o segundo seria de concorrência.
Para Labov (1978), deve-se entender por variável linguística duas
formas de dizer a mesma coisa no mesmo contexto, ou seja, as duas formas teriam o mesmo valor de sentido, ainda que possam ser portadoras
de significados sociais distintos, sobre isso ele discorre: “Como sabemos que alguém falou educadamente para nós, a menos que saibamos
que ele escolheu uma das várias maneiras de dizer a mesma coisa, neste caso, a variante mais polida”83 (LABOV, 1978, p. 2, tradução nossa).
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Quanto à questão da mudança linguística, Weinreich, Labov e
Herzog (2006) asseveram que a língua continua sendo estruturada,
enquanto as mudanças vão ocorrendo, ou seja, as mudanças estruturais não afetam a estruturalidade da língua. Para defender esse ponto,
propõem o rompimento com a identificação da estruturalidade com a
homogeneidade para o axioma da heterogeneidade ordenada. Essa
mudança também ocorre dentro da comunidade como um todo e não
apenas em determinados participantes. Não podemos nos esquecer
que tanto os fatores linguísticos como os sociais são importantes para
o desenvolvimento da mudança linguística. Weinreich, Labov e Herzog
(2006, p. 87) ratificam que a mudança linguística é um processo contínuo e, por haver interação linguística, é inevitável que isso ocorra.
Weinreich, Labov e Herzog (2006) afirmam que a mudança começa quando a generalização de uma alternância particular num dado subgrupo da comunidade de fala toma uma direção e assume o caráter de
uma diferenciação ordenada. Em outras palavras, quando duas ou mais
variantes coocorrem, e observamos uma mudança gradativa, uma sendo
83 No original: “How do we know that someone has spoken politely to us, unless we know that
he chose one of several ways of saying the same thing.”.
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mais usada que outra, há uma mudança linguística em progresso. Nem
sempre se pode apontar para uma mudança linguística, mas, para haver
mudança, teremos sempre variação. Sem variação não há mudança.

A TEORIA DO PODER E DA SOLIDARIEDADE
Da teoria da Polidez, temos a dicotomia, poder e solidariedade,
desenvolvida por Brown e Gilman (1960). Tal estudo é de suma importância para entendermos ainda mais as interações sociais, principalmente
no que concerne ao uso das formas de tratamento (doravante FTs).
Brown e Gilman (1960) definem o poder e a solidariedade
como duas dimensões importantes para os estudos dos pronomes
de segunda pessoa. Enquanto o poder refere-se à relação assimétrica, em que um exerce poder sobre o outro; a solidariedade trata da
questão de intimidade, de aproximação entre os falantes. Segundo
os autores, a segunda dimensão vem aumentando, aparecendo cada
vez mais nas relações solidárias.
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A flutuação do T/V pode-se dar devido à dicotomia poder e solidariedade. Brown e Gilman (1960) chamam de poder a relação entre
pessoas de forma não recíproca, ou seja, um exerce poder sobre o outro. Assim, o superior fala T, mas recebe V. Vale salientar que as formas
de poder podem variar de acordo com a forma física, a idade, o sexo, a
função institucionalizada na igreja, no estado, no exército ou na família.
Outro ponto importante é que as formas para a relação de poder
não são homogêneas nas várias línguas. Elas podem variar não só
com a língua, mas também com o tempo em que era usada. Brown e
Gilman (1960) ilustram isso, mencionando que, na Europa Medieval,
era comumente usado T, mas as pessoas recebiam V. Assim, observa-
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-se que o emprego T/V dependia do uso de cada língua, mas que essa
distinção foi T para intimidade e V formalidade foi dada com o tempo.
A segunda dimensão trata-se da semântica da solidariedade.
Refere-se a uma relação interpessoal solidária, ou seja, os dois indivíduos possuem certo grau de intimidade.
De acordo com Brown e Gilman, em geral, o uso do V está relacionado a pessoas com pouca intimidade, distantes. No entanto, vale
frisar que isso não significa que haja diferença de poder. “A regra para
fazer o uso distintivo T/V pode ser feita generalizando a permanência
de poder. Diferentes tipos de poder causam V para uma direção; diferentes pessoas não envolvidas causam V e podem surgir de ambas as
direções84” (BROWN; GILMAN, 1960, p. 257, tradução nossa).
Assim, se há diferença de poder, o superior daria T, mas receberia V, entretanto, independentemente de poder, mas se não há
intimidade suficiente, ambos dizem e recebem V. Isso porque o V se
torna mais provável, mesmo em relações simétricas, mas em que a
solidariedade decresce. Dessa forma, não é somente a frequência
do uso dos pronomes que trará a solidariedade, mas serão as semelhanças entre os dois indivíduos que a trarão.
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T deriva a sua definição comum como o pronome de qualquer
condescendência ou intimidade e V sua definição como o pronome de reverência ou formalidade. Essas definições ainda estão em curso, mas o seu uso tem ido além disso85 (BROWN;
GILMAN, 1960, p. 258, tradução nossa).

84 No original: “A rule for making distinctive use of T and V among equals can be formulated by
generalizing the power semantic. Differences of power cause V to emerge in one direction
of address; differences not concerned with power cause V to emerge in both directions”
(BROWN; GILMAN, 1960, p. 257).
85 No original: “T derives its common definition as the pronoun of either condescension or
intimacy and V its definition as the pronoun of reverence or formality. These definitions are
still current but usage has, in these definitions are still current but usage has, in fact, gone
somewhat beyond them” (BROWN; GILMAN, 1960, p. 258).

339

Em alguns trabalhos recentes, a alternância dos pronomes você
e tu também é estudada não só à luz da Teoria Variacionista, mas também embasada na Teoria do Poder e da Solidariedade. Dentre eles, podemos citar as pesquisas de Guimarães (2014), Santos (2012), Lopes
et al. (2009), Modesto (2006), Lucca (2005). Consideramos, portanto,
a teoria do Poder e da Solidariedade relevante base teórica para fundamentar a alternância dos pronomes de segunda pessoa. Por isso,
utilizamo-la em nosso trabalho.

A VARIAÇÃO TU E VOCÊ NO
PORTUGUÊS BRASILEIRO
Lopes e Cavalcante (2011, p. 36), tratando do português do
Brasil, informam que “a forma vulgar você passou a ser produtiva nas
relações assimétricas de superior para inferior, podendo assumir, em
algumas situações sociopragmáticas, ‘conteúdo negativo intrínseco’,
em oposição à sua contraparte desenvolvida Vossa Mercê”. No Brasil,
a partir do século XIX, você passa a concorrer com o tu nas relações
solidárias mais íntimas. Como o seu uso não era considerado estigmatizado, possivelmente auxiliou em sua expansão.
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Sobre a conjugação do verbo, Menon (1995) aborda a reestruturação em função da modificação do pronome sujeito no seu paradigma
verbal, em que a segunda pessoa passa a ter duas formas: “uma continua a ter o morfema tradicional, por exemplo: -s, para o presente do
indicativo, e a outra apresenta um morfema ø de pessoa, segundo o pronome pessoal que o falante utiliza” (MENON, 1995, p. 97). Apesar de essas duas formas coexistirem hoje, para a expressão da segunda pessoa,
não se pode tomar como uma afirmação totalmente verdadeira, tendo
em vista os últimos trabalhos, em que observamos esse uso até mesmo
onde é mais produzido o tu, a sua concordância canônica pouco ocorre.
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A pesquisa de Scherre et al. (2015) apresenta um mapa, mostrando a distribuição dos pronomes tu e você nas regiões brasileiras
e os padrões de concordância, que resultam em seis subsistemas
pronominais, como indica a Figura 1, a seguir.
Figura 1 - Seis subsistemas dos pronomes de
segunda pessoa você e tu no português.

Fonte: Scherre et al. (2015, p. 142).
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Sobre a comunidade de fala fortalezense, destacamos três
estudos, o primeiro é o de Soares (1980), em seu trabalho pioneiro
sobre o estudo das formas de tratamento no Ceará, que também se
constitui em um dos primeiros estudos sobre a variação pronominal
de 2ª pessoa no português oral brasileiro, aborda as formas de tratamento em Fortaleza, utilizando uma amostra constituída por falantes
graduados fortalezenses natos ou vindos do interior do Ceará, desde que fossem residentes na capital cearense; o segundo de Sales
(2004), com falantes graduados (amostra PORCUFORT fase I, registro DID); e o terceiro é o de Guimarães (2014), com dados de falantes
escolarizados até o ensino médio (amostra NORPOFOR, registro DID
e D2). Guimarães (2014) aponta a frequência de 52,5% do pronome
tu e 47,5% de você na função de sujeito. Sales (2004), por sua vez,
revela o uso predominante da variante você, com 92% dos dados,
assim o tu não se configurou como norma linguística. Com isso, inferimos a importância do tipo de registro sobre o fenômeno variável.
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METODOLOGIA
Nossa pesquisa é de natureza quali-quantitativa, com o intuito
de explicar como atuam os pronomes de segunda pessoa, tu e você,
no falar de Fortaleza a partir de uma amostra do Projeto Descrição
do Português Oral Culto de Fortaleza (doravante PORCUFORT). Mais
informações sobre a constituição e características do PORCUFORT
estão no segundo capítulo desta mesma obra.
Utilizamos os inquéritos da amostra referente à fase I, correspondente aos anos de 1993 a 1995. Os informantes desse corpus
foram estratificados de acordo com o sexo, a faixa etária e o tipo de
registro. Quanto à amostra, controlamos as variáveis sexo (homem e
mulher) e faixa etária (22 a 35 anos; 36 a 55 anos; 56 anos em diante). Cada célula apresenta 3 informantes, totalizando 18 informantes,
como mostra o Quadro 1.
Quadro 1 - Distribuição dos informantes por
sexo e faixa etária na nossa amostra.
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Sexo/ Idade

Homem

Mulher

22 a 35 anos

03

03

36 a 55 anos

03

03

56 em diante

03

03

Total

09

09

Fonte: Elaboração das autoras.

Trabalhamos em nossa amostra com o tipo de registro Diálogo
entre Dois Informantes – D2, uma vez que os pronomes de segunda pessoa são produzidos durante a interação86 e, quanto mais próximos forem
86 Não usaremos os Diálogos Informante e Documentador - DID, porque não temos interesse
em analisar a fala dos documentadores nesta pesquisa, visto que são eles que fazem as
perguntas aos informantes, o que pode induzir ao uso de uma forma em detrimento de outra.
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os informantes, mais se espera o seu uso. Além disso, os informantes,
obrigatoriamente, deveriam possuir um elevado grau de intimidade, já
que todos deveriam ser amigos de longa data ou familiares próximos.
Nossa variável dependente é binária, posto que a variação
pronominal de 2ª pessoa apresenta duas variantes, as formas pronominais tu e você na função de sujeito. As variáveis independentes
selecionadas estão baseadas na literatura e as separamos em três
tipos: em linguísticas, sociais e estilísticas. As variáveis linguísticas
são tipo de referente, paralelismo formal, entonação frasal, tipo de
relato e polaridade da sentença. Das variáveis estilísticas, temos a
sequência discursiva, tópico discursivo, grau de simetria entre os
interlocutores e tipo de relação: de poder e solidariedade. Dentre as
variáveis sociais, selecionamos a faixa etária e o gênero/sexo.
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A partir das transcrições do PORCUFORT (fase I), foram selecionados os inquéritos que apresentavam mais ocorrências dos
pronomes analisados. Em seguida, realizamos a seleção das formas
de tratamento tu e você encontradas no corpus, para então ser feita
a codificação dos fatores. Usamos, para a nossa análise, o pacote
computacional GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONT; SMITH, 2005),
versão mais atual do Varbrul, que é constituído por um conjunto de
programas para análise estatística de dados linguísticos em variação. Ao final da análise estatística, os dados são interpretados do
ponto de vista sociolinguístico.

RESULTADO DA ANÁLISE DOS DADOS
Apesar de analisarmos somente os pronomes tu e você, selecionamos todos os pronomes de segunda pessoa na função de
sujeito. Foram descartados os sujeitos elípticos, os enunciados incompletos e aqueles que geraram dúvidas na transcrição do corpus.
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Tivemos um total de 654 ocorrências, distribuídas entre as seguintes
variantes: tu (16,1% com 105 dados), você (56,3% com 368 dados),
cê (22,90% e 150 dados) e o senhor (4,7% e 31 dados).
Optamos por amalgamar os dados do você e cê87 e ficamos
com um total de 623 dados. Em nossa primeira rodada, fizemos uma
análise binária entre o tu e você e obtivemos o seguinte resultado: 105
dados (16,9%) para o tu e 518 para o você (83,1%). Com esses dados,
iniciamos nossa análise no programa computacional GoldVarb X.
A concordância verbal foi controlada apenas em relação ao pronome
tu, visto que todos os dados do pronome você tem a terceira pessoa
do singular. Para esse grupo de fatores, contamos apenas com frequências e percentagens, já que apenas uma das formas variantes é
levada em conta. Apesar de não entrar em nossa análise, foi observado que 15,23% do uso do pronome tu (com 16 ocorrências) ocorreu
com a concordância canônica. Um resultado expressivo, se comparado a outras localidades. A seguir, ilustramos, com os excertos (1) e
(2), o uso do pronome tu com a concordância canônica.
(1) Inf. 1 - AÍ HOUve uma semana de... treinamento lá no Liceu...
quase nós que ia... tu foste?... (Inq. 16).

S U MÁR IO

(2) Inf.1- ótimo... ótimo porque ele então /tá se revelando... porque:: ah também tem um livro aqui né/ No Limiar da Esperança
{tu já ouviste falar?... (Inq. 39).
Devido aos nocautes, eliminamos alguns dados para você (suprimimos a sequência textual descritiva, com apenas 01 dado para você;
no grau de simetria entre informantes com diferentes sexos/gêneros,
eliminamos 03 dados para você; e no tópico discursivo, eliminamos 08
87 Apesar de estudos que optam por diferenciá-los, observamos que os fatores selecionados
pelo programa não sofreram alteração e preferimos amalgamá-los.
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dados para as críticas e 10 dados para as recordações). Resolvidos os
nocautes, fizemos uma rodada com o seguinte resultado: (82,5% para
você com 496 dados e 17,5% para tu com 105 ocorrências). Os 601
dados foram submetidos à análise do Goldvarb X e tivemos, como melhor step up, o 53 (Input 0.069, Log likelihood = -171.671 e Significance
= 0.010). Das 11 variáveis testadas, quatro foram excluídas: tópico
discursivo, tipo de relação, tipo de relato e polaridade. Sete grupos de
fatores foram selecionados pelo programa, por ordem de relevância:
sequência discursiva, entonação frasal, faixa etária, tipo de pronome,
grau de simetria entre os informantes, paralelismo formal e sexo, os
quais serão analisados, na ordem apresentada, a seguir.
a.

Sequência discursiva
Tabela 1 - Atuação da sequência discursiva sobre o pronome tu.
Aplica/Total88

%

P.R.

Narrativa

20/80

25

0,746

Dialogal

65/156

41,7

0,669

Argumentativa

7/67

10,4

0,585

Explicativa

13/298

4,4

0,324

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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A primeira variável selecionada foi a sequência discursiva. A
sequência narrativa foi a maior favorecedora do pronome tu (0,746),
seguida por dialogal (0,669) e argumentativa (0,585). A sequência explicativa é a única que não privilegia o pronome tu (0,324), como podemos ver na Tabela 1.
Antes de iniciar a análise, reforçamos a diferença entre gêneros e tipos textuais, uma vez que os termos vêm sendo, por vezes,
88 Aplica refere-se à quantidade de ocorrências da variante considerada por nós como fator
de aplicação, no nosso caso, o pronome tu, enquanto o Total refere-se ao total de vezes
que as duas variantes, tu e você, foram realizadas nessa rodada. O P.R. é a abreviatura
para Peso Relativo.
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utilizados indistintamente. Enquanto, os gêneros são “uma forma de
realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais
particulares” (MARCUSCHI, 2008, p. 154), o tipo textual é uma forma
de organização interna do gênero. Mesmo com conceitos bem distintos, os gêneros e os tipos textuais são indissociáveis e “não subsistem isolados nem alheios um ao outro, são formas constitutivas do
texto em funcionamento” (MARCUSCHI, 2008, p. 156).
As sequências discursivas (narração, descrição, argumentação
e explicação) compõem os mais variados gêneros (notícia, crônica,
cartas, editorial, conto, entre outros), perpassando-os e organizando o
discurso, o que pode inclusive caracterizar o próprio gênero. Segundo
Labov (2001), as entrevistas sociolinguísticas estão, basicamente, assentadas na sequencialidade, temporalidade e iconicidade, com relação aos fatos vividos, a partir da experiência pessoal do entrevistado.
Em nossa pesquisa, para o tipo de registro, temos a conversa entre
dois informantes que se conhecem. O predomínio nessas conversas é
sequência dialogal, com a presença massiva de sequências narrativas.
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As sequências discursivas têm sido definidas como estruturas
convencionalizadas de que o falante dispõe na língua para organizar o seu discurso. A partir de Marcuschi (2008) e Bronckart (1999),
decidimos analisar, enumerando seis sequências, a saber: narrativa,
argumentativa, descritiva, explicativa, dialogal e injuntiva. No entanto, não houve um caso de sequência injuntiva, como vimos na tabela
anterior. Em nossos resultados, as narrativas e as sequências dialogais foram as maiores aliadas do uso do tu.
Em nossa pesquisa, não encontramos dados para o fator receita
(texto injuntivo). Outro detalhe é que eliminamos a sequência descritiva, porque ocorreram nocautes para o pronome tu. Acreditamos que
os resultados de outros estudos, como o de Loregian-Penkal (2004),
destoem dos nossos, porque o uso do tu é mais frequente nesse estudo do que em nossa amostra.
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O excerto 3 mostra uma sequência narrativa entre duas mulheres de 26 anos (psicóloga) e 47 anos (educadora), conversando sobre
educação, contando, explicando e argumentando a respeito dos problemas vivenciados por elas.
(3) Inf. 2 - é aí faz os teste em VÁrios colégio o que sai o resultado
primeiro ou que sai o resultado mais favorável... olhe pra ti pra
tu ter/ uma idéia sábado veio um me/ uma criança fazer teste
aqui... para o::: terceiro ano... chegou o menino tava BEM... olha
basta que eu te diga o teste dele A. corrigiu ele tirou OIto vírgula
seis em português... quase nove né? (Inq. 07).
Em um segundo momento, ainda com as mesmas mulheres
que conversam sobre os problemas na educação, uma delas explica
como proceder na escola onde ela ensina, como mostra o excerto 4.
(4) Inf. 1 - ... pois é F. a gente pensou em iNÚmeros pra ver se
dava certo mas num... num se aCHOU que poderia deTERminar nada não a gente achou que a maneira de tornar as pessoas mais LIvres pra escoLHER... o facilitaDOR ou a facilitadora
no caso... SERIa o NÚmero por exemplo cada sala comporta
... tantas pessoas... aí::... vai chegando vai chegando aí você
vai procurando você cê tem oh... escolha aTÉ enquanto a sala
num tiver completa... aí depois que a sala estiver comple::ta... aí
você... tem que procurar (Inq. 07).
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No excerto 4, uma das informantes, ao explicar como a outra
deve proceder, usa o pronome você recorrentemente. Assim, o uso do
tu mostra-se presente em situações de informalidade, e acreditamos
que as sequências do tipo narrativa, dialogal e argumentativa tenham
influenciado mais o uso do pronome tu que as sequências explicativas, porque as que favorecem o pronome são justamente aquelas que
monitoramos menos nossa fala, o que Labov nomeia de paradoxo do
observador, ou seja, “o estilo em que se presta o mínimo de atenção
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ao monitoramento da fala” (LABOV, 2008, p. 244). Acreditamos que,
ao contar algo, envolvemo-nos mais, principalmente quando o assunto
gira em torno de nós mesmos ou de algum interesse nosso, bem como
argumentar/convencer alguém de algo, enquanto o ato de explicar ou
descrever não necessita de envolvimento emocional dos informantes.
b.

Entonação frasal
Tabela 2 - Atuação da entonação sobre o pronome tu.
Aplica/Total

%

P.R.

Interrogativa

60/155

38,7

0,734

Declarativa/ exclamativa

45/446

10,1

0,413

Fonte: Elaborada pelas autoras.

A segunda variável selecionada pelo programa foi o tipo de frase. Este fator diz respeito tanto às frases interrogativas quanto às declarativas e/ou exclamativas. Como podemos ver na Tabela 2, as frases
interrogativas (38,7% e 0,734) favorecem o uso do tu de forma bastante expressiva, ao passo que as frases declarativas e/ou exclamativas
(10,1% e 0,413) inibem o seu emprego.
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Nossa hipótese inicial de que a frases interrogativas beneficiam
o pronome tu foi confirmada, uma vez que a entonação frasal foi um
fator selecionado pelo programa, e que as frases interrogativas fossem
favorecedoras do tu. A prosódia tem mostrado a grande importância
da entoação nos estudos variacionistas dos pronomes de segunda
pessoa. A entoação funciona como uma estratégia do falante para
transmitir significados necessários para construção do sentido.
De acordo com Hernandorena (2005, p. 239), a frase entonacional seria “o conjunto de frases fonológicas ou apenas uma frase fonológica que porte um contorno de entoação identificável”. O contorno
entoacional das frases declarativas, exclamativas ou interrogativas é
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a primeira pista que o ouvinte utiliza para proceder à interpretação da
frase, uma vez que elas apresentam um comportamento específico
(SILVA, 2011, p. 24). Fonagy (1993) afirma que as asserções interrogativas encontradas durante as conversas espontâneas formam uma
classe homogênea, tratando sempre de uma asserção um tanto hesitante, pedindo a confirmação ou informação. Ainda o autor afirma que
a entonação das frases interrogativas difere das frases assertivas.
Com base nessas informações, percebemos que, nas frases
interrogativas, há necessidade de uma maior interação, para que o
outro possa “acabar” o enunciado de seu interlocutor, o que favorece
a comunicação. E nossos dados que são provenientes de conversas
espontâneas indicam que as frases interrogativas são as que mais
influenciam o tu, como se o interlocutor precisasse do outro para
prosseguir com o diálogo. É o que notamos no excerto retirado do
inquérito 05, uma conversa entre dois jovens de 23 e 24 anos:
(5) Inf. 1 - é cê achou bonitinho ( ) ((risos)) não sério tu gostou
disso aí?
Inf. 2 - gostei
Inf. 1 - tá achando legal?
Inf. 2 - olhando aSSIM AQUI... no {pape::l 89
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Notamos também que quanto mais espontânea era a conversa,
mais havia frases interrogativas, enquanto em outras, além de discursos
longos, havia a interrupção do documentador, para que o diálogo tivesse continuidade. Dessa forma, podemos dizer que há ligação entre a
escolha do pronome e a entonação frasal, conforme vimos na Tabela 2.
De acordo com os nossos resultados, a forma tu ocorre com
maior frequência em frases interrogativas (38,7) do que nas declarativas
(10,1). Acreditamos que tal fato seja reflexo decorrente de dois fatores:
89 Frase retirada do inquérito 05.
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da situação interacional de coleta dos dados, na qual os participantes
demonstravam-se à vontade para interrogar e exclamar algum fato ou
situação ao seu interlocutor, até pelo fato de já se conhecerem e terem
uma intimidade, no decorrer da interação, porque, semanticamente, tu
representa o pronome usado nas relações de maior igualdade, envolvendo a semântica da solidariedade, sendo, portanto, a forma escolhida
pelo falante para ser empregada quando há maior interação face a face.
Segundo Costa (2016, p. 169):
Isso acontece, porque, em enunciados do tipo “pergunta”, a interação comunicativa requer a presença mais específica de um
interlocutor – eu-tu a quem se dirige a admiração, exclamação,
surpresa, ênfase a aquilo que se diz ou questionamento, o que
torna a relação comunicativa mais próxima entre falante/ouvinte,
e como a forma tu é a mais usual e não parece denotar distanciamento social, acaba sendo mais frequente para este tipo de frase.

Quanto aos trabalhos já realizados no Brasil, nas pesquisas de
Costa (2016), Guimarães (2014), Andrade (2010) e Lucca (2005), essa
variável também foi selecionada para o pronome tu, assim como no
de Almeida e Assunção (2008), sendo as interrogativas favorecedoras
dessa variante nestes estudos. Nesta última investigação, não encontramos os pesos relativos, portanto, neste caso, só podemos afirmar
que, para este grupo de fatores, o tu é mais frequente nas sentenças
interrogativas (29%) do que nas afirmativas (6%).
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As pesquisas realizadas em Brasília (ANDRADE, 2010) e Fortaleza (GUIMARÃES, 2014) usam apenas interrogativas versus declarativa/exclamativas e os resultados se assemelham muito aos nossos.
Em Brasília, Andrade (2010) observa que os enunciados interrogativos (46,7% e 0,73) favorecem o tu, ao contrário dos não interrogativos (29,9% e 0,42). Nota-se que os pesos relativos, obtidos para
esta variável, são bem expressivos, tanto quanto os nossos. A autora
constata que, em orações mais exaltadas, com tom mais emotivo ou
cantado (tom alto ou ascendente), o tu é privilegiado.
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Tabela 3 - Atuação da entonação sobre o pronome tu em Guimarães (2014).
Aplica/Total90

%

P.R.

Interrogativa

269/354

76

0,701

Declarativa/ exclamativa

523/1201

43,5

0,438

Fonte: Elaborada por Guimarães (2014).

Por fim, Guimarães (2014), ao estudar dados do NORPOFOR91,
mas com falantes com menos escolarização, apresenta um resultado
bem representativo quanto a esta variável. As frases interrogativas (76%
e 0,701) favorecem o uso do tu, enquanto as frases declarativas e/ou exclamativas (43,5% e 0,438) inibem o seu emprego. Observa-se que essa
variável é representativa nas duas amostras, indicando que o fator frase
interrogativa tem o mesmo efeito tanto para falantes com nível superior,
como também para aqueles sem escolarização a nível médio.
c.

Faixa etária
Tabela 4 - Atuação da faixa etária sobre o pronome tu.
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Aplica/Total

%

P.R.

Faixa etária I (22 a 35 anos)

58/153

37,9

0,588

Faixa etária II (36 a 56 anos)

38/275

13,8

0,567

Faixa etária III (a
partir de 56 anos)

9/173

5,2

0,322

Fonte: Autoria própria.

A faixa etária foi considerada relevante para os nossos estudos, sendo a terceira variável selecionada. Em nossa pesquisa, os
informantes da faixa etária I (22 a 35 anos) e faixa etária II (36 a 56
90 Aplica refere-se à quantidade de ocorrências da variante, enquanto o Total refere-se ao total
de vezes que esse fator aparece nessa rodada. O P.R. é a abreviatura para Peso Relativo.
91 NORPOFOR é um banco de dados representativo do falar popular de Fortaleza, constituído
de 2003-2006 e composto por informantes que tinham de nenhum a quatro anos até o
ensino médio completo ou incompleto.
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anos) se revelaram favorecedores do pronome tu (37,9% e 0,588;
13,8% e 0,567, respectivamente), enquanto os mais velhos, faixa etária III (mais de 56 anos) aparecem como inibidores do pronome com
5,2% e 0,322, como se apresenta na Tabela 4.
Nessa nossa análise, observamos que os falantes de menor
idade beneficiam o uso do pronome tu, enquanto os mais velhos
favoreceram o pronome você. Esses resultados nos levam a duas
opções: ou estamos diante de indícios de uma mudança linguística
ou apenas de uma gradação etária.
Labov (2008, p.164) ainda informa que devemos considerar as
relações entre tempo real e tempo aparente quanto à questão de prestígio em processo de mudança. No grupo de maior status, como esse
de falantes com nível superior92, que exibe maior segurança linguística, e
essas duas dimensões se correspondem bem estreitamente. Comparando com os nossos informantes, teoricamente, os membros mais velhos
tenderiam a conservar suas formas de prestígio mais antigas, consolidadas relativamente cedo em seu desenvolvimento, enquanto os membros
mais jovens exibiriam a adoção da forma de prestígio mais nova.

S U MÁR IO

As pesquisas de Guimarães (2014), Martins (2010), Alves (2010),
Andrade (2010), Rocha (2010), Lopes et al. (2009), Mota (2008), Paredes Silva (2008), Santana (2008), Dias (2007), Oliveira (2005), assim
como a nossa, selecionaram os mais jovens como favorecedores do
tu, mostrando que a variante canônica está em crescente ascensão,
apresentando, dessa forma, indícios de uma mudança linguística,
enquanto os trabalhos de Franceschini (2011), Assunção e Almeida
(2008) e Oliveira (2007) privilegiam o uso do você. No trabalho de Costa (2016), não foi um fator selecionado, mas a autora informou que
os mais jovens usam com mais frequência o pronome tu que os mais
velhos. Vale salientar que, no trabalho de Franceschini (2011), os falan92 Subtende-se que, por terem passado mais tempo estudando, falantes com nível superior
tenham mais segurança linguística do que falantes analfabetos ou com apenas nível médio.
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tes da região em estudo, Concórdia- SC, usam com mais frequência o
pronome tu, sinalizando uma forma recorrente, como expõe a autora.
A pesquisa de Guimarães (2014) indica que a faixa etária mais
jovem é favorecedora do pronome em questão (62,1% e 0,637) e
as inibidoras são as faixas dos mais velhos (34,6% e 0,341) e dos
adultos (50,4% e 0,460). A autora estuda a mesma comunidade de
fala que a nossa, diferenciando-se pelo fato desses informantes não
terem nível superior, no entanto, podemos ver semelhanças com os
nossos resultados. Assim, podemos dizer que, para o uso do pronome tu, independente do grau de escolaridade, nessa comunidade os
mais jovens são sempre aliados dessa variante.
d.

Tipo de referente
Tabela 5 - Atuação do tipo de referente sobre o pronome tu.
Aplica/Total

%

P.R.

Específico

100/419

23,9

0,601

Genérico

5/182

2,7

0,280

Fonte: Autoria própria.
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A variável tipo de referência diz respeito à forma como são usados os pronomes: se de forma específica, referindo-se ao interlocutor,
ou de forma genérica, quando se usa a segunda pessoa para se reportar a qualquer pessoa. Essa variável foi a quarta selecionada pelo programa. Nossos resultados indicam que o pronome específico (23,9%
e 0,601) é aliado do tu, já o pronome genérico (2,7% e 0,280) inibe-o
sem dúvida, como podemos ver na Tabela 5.
Encontramos somente cinco ocorrências para forma genérica
com o pronome tu, que é um número bem inferior, se comparado ao
você, bem como ao tu na forma específica. Esses dados nos indicam que o pronome tu como forma genérica não é muito usual entre
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nossos informantes, e sim o você. Como ilustração do que estamos
chamando de uso do tu genérico, abaixo segue um trecho da transcrição do inquérito 11, que faz parte de nossa amostra:
(6) Inf. 2 - certamente ... eh agora é o seguinte o contribuinte ...
Inf. 1 - o contribuinte não se nega a pagar ((voz de estranho)) des-de que ele saiba que aquilo ali é neces{sário ((voz de estranho))
Inf. 2 - tu num vai fazer ela analisar o seguinte o o contribuinte somos ((voz de estranho)) nós... o... o comprador o consumidor ((voz
de estranho)) é que é o ((ruído)) con{tribui com imposto. (Inq. 11)
Definimos, nesta pesquisa, como o processo de referenciação indireta/específica a um indivíduo como sendo aquele que ocorre
quando o falante volta-se a uma situação de interação anterior ao momento da situação comunicativa, acontecida com outro interlocutor,
e acaba reportando-se, na interação discursiva “real”, ao discurso já
ocorrido, numa espécie de “digressão conversacional”, como apontado por Modesto (2006, p. 96).
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Apoiando-nos na probabilidade de ocorrência dos fatores de
maior significância, podemos inferir que a forma pessoal tu tem maior
frequência de uso quando faz referência a um interlocutor específico
na interação, haja vista os dois únicos fatores selecionados como mais
relevantes referirem-se especificamente a um interlocutor de existência
reconhecida no discurso, mesmo que este não esteja presente na situação conversacional, embora sendo referenciado por meio do discurso
do próprio falante e identificado por todos. Seguindo essa mesma linha
de raciocínio, só que no caminho oposto, em direção ao outro extremo
do continnum, o da referência genérica, é perceptível o desfavorecimento de tu pela referência genérica, com 0,280 de peso relativo.
Isso nos leva a perceber que se os demais fatores desfavorecem o uso de tu por um lado, por outro, favorecem a escolha de
você o que vem a ratificar a nossa hipótese de controle deste grupo,
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que diz respeito à possibilidade de a variante tu favorecer a referência específica, enquanto que a forma você é mais frequentemente
empregada em referência a um interlocutor indeterminado no ato comunicativo (genérica) e pode designar qualquer pessoa (não sendo
possível identificar a qual informante o falante se dirige).
Sendo assim, quando a pessoa é reconhecida ou alguém específico presente na interação comunicativa, o uso preferencial é do
pronome tu de referência específica. Vale ressaltar que há uma distância significativa entre os valores, dos pesos relativos deste grupo,
demonstrados para o favorecimento e os valores do desfavorecimento. Portanto, é possível afirmar que a forma pronominal tu, pelos
dados demonstrados, conserva os traços canônicos característicos
deste pronome de segunda pessoa, em referência a um interlocutor
identificado no ato comunicativo.
Dessa forma, podemos dizer que o uso do tu, de modo geral,
é de referência específica, como já hipotetizávamos, devido ao seu
traço canônico. Vale ressaltar que isso não ocorre somente entre os
nossos informantes, pois a maioria das pesquisas, como já mostramos, aponta para o uso genérico feito com o pronome você.
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Foi observado que essa variável foi relevante em todos os
trabalhos que tratam o pronome de segunda pessoa, independente
de qual seja a predominância do pronome, o você é mais usado
como genérico do que o tu. Costa (2016), Guimarães (2014), Franceschini (2011), Martins (2010), Andrade (2010) e Oliveira (200593,
2007) obtiveram resultados semelhantes aos do nosso estudo, revelando o favorecimento do tu pela forma específica. Outras pesquisas dão notícia do uso categórico do você como referência genérica, como o estudo de Nogueira (2013).
93 A autora não apresenta os pesos relativos para o tu e sim para o pronome você, mas seus
dados indicam que o uso genérico é favorecedor do pronome você.
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Constatamos que, mesmo com nomenclaturas distintas para
o mesmo fator, temos um resultado similar ao desta pesquisa. Uma
das explicações possíveis é que o pronome você, por ser oriundo
da forma de referência à terceira pessoa, Vossa Mercê, ainda, mantém traço semântico desta forma de tratamento nominal, de maior
distanciamento social.
Acreditamos, que este traço contribua significativamente, para
que a forma você ocorra com maior frequência de uso, em situações de
referência genérica ou de referência a um interlocutor não especificado
no ato interlocutivo (menor proximidade), e a forma tu, em situações
de referência direta/específica a um interlocutor (maior proximidade).
Então, o pronome você, ao ser preferido em situações formais, de referência indireta ou genérica, conserva socialmente, até aos dias atuais,
valor funcional de conotação positiva, como a cortesia e polidez.AQ 12
e.

Grau de simetria entre os informantes
Tabela 6 - Atuação do grau de simetria entre os
interlocutores sobre o pronome tu.
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Aplica/Total

%

P.R.

Totalmente simétrico

54/176

30,7

0,733

Parcialmente assimétrico
(idades diferentes)

35/317

11

0,422

Totalmente assimétrico

16/108

14,8

0,389

Fonte: Autoria própria.

O quinto grupo de fatores relevante para o tu foi o grau de simetria
entre os interlocutores, cujos pesos relativos, como indica a Tabela 6,
mostram os seguintes: o fator totalmente simétrico (0,733) atua como o
mais forte aliado do uso do pronome tu. Já, nas interações parcialmente
simétricas, com idades diferentes, (0,422), assim como nas totalmente
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assimétricas, (0,389), isto é, quando os informantes apresentam a mesma idade e sexo diferente, ocorre inibição do uso do pronome tu.
Os dados nos dão indícios de que, quanto o uso do tu, quando
a única diferença entre os informantes era o sexo, por isso foram eliminados da nossa análise. Outro ponto relevante é que só ocorreram
dois casos de tu em relação de poder de baixo para cima, que foi com
o mesmo informante. No inquérito 34, a conversa entre dois homens,
um de 41 anos e outro de 25 anos.
Tal fato pode ter ocorrido, porque o assunto em questão era
sobre futebol, pois o mais velho era educador físico.
(7) Inf. 2 - não como um clássico... do futebol brasileiro...
Inf. 1 - hein?{mas... quem QUEM geralmente quem aposta...
Inf. 2 - tu quer o quê?
Inf. 1 - ((pigarreou)) o o::... {tá interessado em apostar [...]
Inf. 1 - os melhores CRAque... é o é A.A.B.B....
Inf. 2 - e A. me diz uma coisa... no Farias Brito tu sempre foi técnico de basquete? ou era Educação Física? (Inq.34)
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Como esperávamos, as relações simétricas, ou seja, aquelas
relações solidárias em que os informantes são do mesmo sexo e da
mesma idade, são aliadas do pronome tu, ratificando a Teoria do Poder e da Solidariedade, em que as relações são solidárias. É válido
lembrar que as conversas não são entre pessoas desconhecidas, um
dos informantes escolhia com quem e onde conversar. No entanto,
mesmo sendo de caráter mais íntimo, foi observado que a diferença
de idade favorecia e o uso de determinado pronome em detrimento do
outro. Dentre as pesquisas que estudam esse fenômeno, essa variável
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apareceu como relevante nas de Costa (2016) e Guimarães (2014), o
pronome tu sendo beneficiado pelas relações solidárias.
f.

Paralelismo formal
Tabela 7 - Atuação do paralelismo formal sobre o pronome tu.
Aplica/Total

%

P.R.

Tu precedido de tu

10/13

76,9

0,861

Isolado

79/354

22,3

0,589

Primeiro da série

9/85

10,6

0,435

Tu precedido de cê

2/26

7,7

0,439

Tu precedido de você

5/123

4,1

0,268

Fonte: Autoria própria.

O paralelismo formal, segundo Scherre (1998), é a própria repetição de uma variante de uma mesma variável dependente no discurso.
Essa foi a sexta variável selecionada nesta rodada e, de acordo com a
Tabela 7, os resultados apresentados indicam que há o favorecimento
do pronome tu quando o tu é precedido pelo tu (76.9% e 0,861) e quando o pronome está isolado (22,3% e 0,589). No entanto, quando ele é o
primeiro da série (10,6% e 0,435) ou tu é precedido de cê (7,7% e 0,439)
e o tu precedido de você (4,1% e 0,268), o uso desse pronome é inibido.
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Estudos como o de Costa (2016), Guimarães (2014), Santos
(2012) e Martins (2010), apresentam resultados semelhantes aos encontrados nesta pesquisa. O que mais se assemelha quanto ao valor
elevado do peso relativo é o de Santos (2012), em seu estudo na cidade
do Rio de Janeiro. De acordo com Brown e Gilman (1960), formas não
solidárias tendem a levar a marcas não solidárias (você – você) e formas
solidárias tendem a aparecer com formas solidárias (tu – tu). Conforme
foi observado, os dados corroboram com a teoria de Brown e Gilman,
mas vale reforçar que outros casos também foram observados.
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(8) Inf. 1 - menina... menina tu fica tu lê aí esses traBAlho que eu
/tava vendo a qualidade desse curso que é muito BOM muito
escla-reDOR... aí depois você POde juntar aqui coMIgo ou com
E. a T. uma pessoa mais esclarecida... pra nós fazer aquela reunião com os professores digo O::lhe S.... se for uma reunião...
pra ficar com aquilo ali MESmo... que nem ao me-nos vão ter o
trabalho de ler o texto... é preferível nem come-çar...{desestimula qualquer pessoa (Inq. 16).
No caso acima, inquérito 16, duas mulheres de idades próximas
30 e 37 anos, conversam questões de ensino. A primeira informante inicia com o pronome tu, mas depois usa o pronome você, quebrando o
padrão. O contrário também ocorre. Inicia a conversa com o pronome
você, mas, no decorrer de sua fala, usa o pronome tu.
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(9) Inf. 1 - eu disse A. eu acho o seguinte SEMPRE quando /tá se
iniciando um:: a/ um novo Ano... você tem que dar um POUco da
maTÉria da série anterior... então /cê tem que reVER a matéria
da terceira série... dePOIS que você quando fizer o seu primeiro
planejamento você VAI... infiltrando a matéria da da... da quarta
série... ela disse “é” aí eu só sei já vi um comentário menina A.
tá dando sílaba num sei o quê num sei mais o quê começaram
com as fofoca né? ( ) professor... ( ) eu disse «Olha menino é o
seguinte aqui tem a proPOSta da Prefeitura... do currícu/ da Prefeitura tem a proposta»... «AÍ TU me arranja essa proPOSta porque eu vou ficar em cima dela num sei mais o quê»... (Inq. 16).
Scherre (1998, p. 46) afirma que a “facilidade de processamento
associada à lei do menor esforço, tendência à repetição mecânica de
formas semelhantes, funcionamento da memória imediata, aspectos
psicolinguísticos de processamento, automonitoração e fatores estilísticos se relacionam à produção” (SCHERRE, 1998, p. 46, grifo da autora).
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Destarte, as repetições ocorrem devido a uma tendência de o
próprio ser humano repetir o pronome que acabou de ser dito. A autora também explica a ausência do paralelismo, como ocorre na forma
isolada e que, no nosso caso, favoreceu discretamente “A lei do menor esforço, por exemplo, associada aqui à diminuição do esforço de
produção pelo mecanismo da repetição, muitas vezes tem sido também usada na linha do princípio da quantidade: marcas redundantes
são previsíveis; então, por que fazer esforço em repeti-las?” (SCHERRE,1998, p. 47). Ao mesmo tempo em que o interlocutor pode fazer
uso da lei do menor esforço e repete o mesmo pronome, ele também
simplesmente omite, como ocorre com mais frequência com o tu.
g.

Sexo
Tabela 8 - Atuação do gênero/sexo sobre o pronome tu.
Aplica/Total

%

P.R.

Feminino

79/274

28,8

0,623

Masculino

26/327

8,0

0,397

Fonte: Autoria própria.
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A sétima variável selecionada foi o gênero/sexo, cujos resultados, dispostos na Tabela 8, indicam que as mulheres (28,8% e 0,623)
são aliadas do tu, ao contrário dos homens (8% e 0,397), contrariando
nossa hipótese inicial, segundo a qual seriam os homens os maiores
favorecedores do uso do tu e as mulheres seriam aliadas do você.
Nossos resultados para esta variável se assemelham aos de trabalhos
realizados na região Norte, Nordeste e Sul do Brasil, a saber: Costa
(2016), Babilônia e Martins (2011) e Martins (2010), na região Norte;
Franceschini (2011) e Loregian-Penkal (2004), na região Sul; Guimarães (2014), Santana (2008) e Oliveira (2007; 2005)
Nossa pesquisa indica que as mulheres beneficiam o uso do tu,
mas esse pronome não é o mais usado, tampouco a variante de pres-
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tígio. Esperávamos que o você fosse mais usado que o tu, mas que o
tu fosse favorecido pelos homens, já que, de acordo com as pesquisas, os homens tendem a usar a variável estigmatizada ou de menor
prestígio. Como Labov (2008, p. 281) afirma: “Na fala monitorada, as
mulheres usam menos formas estigmatizadas do que os homens e
são mais sensíveis do que os homens ao padrão de prestígio”. Desse
modo, espera-se que, em uma variação estável, os homens usem com
mais frequência a forma não padrão quando comparados às mulheres.
Os homens, então, seriam menos influenciados pelo estigma social,
enquanto as mulheres são mais conservadoras, usariam mais a forma
padrão, devido ao prestígio da variante escolhida. Essa teoria, infelizmente, não foi confirmada na primeira fase de nossa pesquisa.
Eckert e McConnell-Ginet (2010 [1992]) afirmam que a noção
de homens e mulheres na sociolinguística aparece de forma cristalizada, com generalizações, refletindo noções de “(...) conservadorismo, consciência de prestígio, mobilidade ascendente, insegurança,
deferência, encorajamento, expressividade emotiva, afiliação, sensibilidade em relação aos outros, solidariedade.” (ECKERT; MCCONNELL-GINET, 2010 [1992], p .95).
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Apesar dos padrões observados em estudos, deve-se ter muito
cuidado com tais generalizações. Isso porque as sociedades são diferentes, e estão em contextos diferentes. A partir dessa premissa, ao
analisarmos a sociedade em questão, nós temos uma sociedade brasileira patriarcal, em que a mulher era e ainda é subjugada. Como vimos
na seção da metodologia, a mulher brasileira ainda ganha menos que
os homens. Agora, considere isso a quase 30 anos atrás. Não apenas
questões salariais entram em questão, mas o seu papel na sociedade.
A expansão da escolaridade e o acesso das mulheres às universidades contribuíram para este processo de transformação. Apesar disso,
Bruschini (1994) aponta para um fato importante: “A persistência de um
modelo de família no qual cabem à mulher as responsabilidades domés-
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ticas e socializadoras determina a necessidade de uma constante articulação entre papéis familiares e profissionais (BRUSCHINI, 1994, p. 182)”.
Analisar a sociedade na época nos dá respaldo para observá-la com mais cuidado. Essas informações nos mostram que a mulher,
principalmente na década de 90, estava em um patamar abaixo dos
homens, tendo a necessidade de se destacar para conseguir respeito. E isso pode e é observado também pela linguagem, com o comportamento linguístico ora conservador, ora inovador, desde que este
não seja estigmatizado pela sociedade. Acerca disso, Labov (2001)
reformula sua teoria do Paradoxo do Gênero e restabelece como Paradoxo da Conformidade: “as mulheres evidenciam um comportamento linguístico menos desviante que os homens em relação ao
cumprimento da norma padrão, caso o desvio seja seriamente condenado. Entretanto, as mulheres mostram-se mais desviantes que os
homens no que se refere ao exercício da norma padrão, quando a
irregularidade não é gramaticalmente rechaçada (estigmatizada) pela
comunidade linguística” (RUMEU, 2013, p. 570).
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Dessa forma, ao verificarmos que as mulheres são as favorecedoras do uso do pronome tu, mesmo que não haja uma frequência considerável, podemos perceber que o tu não é estigmatizado
pelos nossos informantes, mesmo que ocorra sem a concordância
canônica (Como já mostramos, a concordância canônica é de 15%).
Tampouco podemos afirmar que o você o seja. Assim, em nossa pesquisa, podemos dizer que o uso do tu não é a forma de prestígio, e
mesmo não sendo a mais usada, também não é uma forma estigmatizada. O uso do você nessa amostra se apresenta bem mais intenso
que o outro pronome, entretanto, falantes de nível superior utilizam,
em sua maioria, o pronome tu sem a concordância canônica.
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CONCLUSÃO
Os resultados mostram a presença de três formas de tratamento faladas em Fortaleza: tu, você e o senhor. Ao observar somente as
duas formas, tu e você, os números indicam que há uma distância
considerável entre esses pronomes: 17% para tu e 83% para você.
Esse resultado aponta que os falantes fortalezenses com nível superior
optam por uma forma considerada mais neutra, ou seja, o você.
Dos fatores linguísticos, tivemos relevância da entonação, tipo de
referente e paralelismo formal para o fenômeno observado. Quanto à entonação, as frases interrogativas são as que mais privilegiam o uso do tu,
resultado similar ao de outros estudos. O tipo de referente foi apontado
como relevante, com o tipo específico privilegiando o uso do tu.
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Já o paralelismo formal mostrou-se também um fator importante,
sendo o tu precedido de tu o fator que mais beneficia o pronome tu, seguido do pronome isolado. Esse resultado confirma o que dizem Brown
e Gilman (1960), segundo os quais asseveram que formas solidárias
tendem a aparecer com formas solidárias (tu-tu). Já os fatores estilísticos selecionados foram: sequência discursiva e grau de simetria entre
os informantes. A sequência discursiva foi o fator que se mostrou mais
relevante, sendo a narração o maior aliado no emprego do tu, seguido
das sequências dialogal e argumentação. Outra variável que se mostrou
importante foi o grau de simetria entre os informantes, revelando o fator
relações totalmente simétricas como favorecedor do pronome tu.
Quanto aos fatores sociais, os dois que foram selecionados
de forma significativa foram a faixa etária e o sexo. Na faixa etária, os
mais novos e os da segunda faixa etária (36 a 56 anos) favorecem o
uso do tu, o que pode indicar um processo de mudança linguística.
Um estudo em tempo real, com dados do PORCUFORT fase e fase
II, poderia confirmar ou não esse indicativo. Já quanto à variável sexo,
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as mulheres se mostraram favorecedoras da forma tu, resultado que
nos surpreendeu, uma vez que esperávamos serem as mulheres aliadas do pronome de maior prestígio, o você.
Nosso intuito, neste estudo, foi apresentar o uso das formas pronominais de segunda pessoa, especificamente tu e você, pelos fortalezenses com nível superior. Cremos que a presente pesquisa apresenta
dados e resultados relevantes que contribuem para uma descrição
mais acurada do fenômeno da variação tu/você no português brasileiro na norma culta. Além disso, estudos dessa natureza servem para
desmistificar a ideia de um Nordeste homogêneo, contribuindo com a
descrição da heterogeneidade linguística da região.
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