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Os conceitos de heterogeneidade e polarização do português do Brasil (dois subsistemas 

dentro do diastema) que são  atribuídos a Dante Lucchesi (1994), existem em qualquer língua falada 

em várias extensões territoriais, isto não é novidade, mas faz-se necessário retomar o debate quando 

se decide especular as variáveis norma culta e norma vernácula. A primeira está vinculada aos 

padrões característicos dos segmentos escolarizados, dos falantes de classe média e alta e é rotulada 

como português padrão; enquanto a segunda, associada aos segmentos não escolarizados ou de 

baixa escolarização, de classe média baixa, sendo comumente rotulada de português popular.

Por este viés, Lucchesi (2012), em artigo recente, novamente convoca o que denomina 

de “polarização sociolinguística do Brasil” e exemplifica com traços fônicos estigmatizados, 

como rotacismo e ieísmo; o primeiro deles é extremamente recorrente em Pilar de Goiás, assim 

como em outras regiões goianas evidenciadas nas pesquisas daquele projeto inicial.

Portanto, neste estudo, a fim de evitar qualquer juízo de valor, os fenômenos fonético-

-fonológicos rotulados como caipira e/ou rural e as estruturas sintáticas em PB que seguem a 

norma não padrão serão identificados como vernaculares e as estruturas sintáticas em PE, que 

serão evidenciadas visando à comparação dos dois corpora, serão denominadas de convencionais.

As mudanças da/na língua não são casuais ou desconexas, elas seguem uma diretriz. O 

conceito é neutro: a língua não melhora nem piora, apenas muda. Uma das razões de mudança 

situa-se na relação que se estabelece entre língua e cultura. A rapidez ou lentidão no processo 

de deriva está condicionada a fatores sociais. Coseriu (1979, p. 100) ilustra estas mudanças de 

forma bastante original. Ele usa um neologismo para justificá-las: a língua é “um fazimento” 

e as alterações linguísticas pertencem à ordem final, o que significa dizer que a língua é um 

sistema que cumpre a função da comunicação e se faz continuamente porque o ato de fala se 

constitui em atividade criadora.

Entretanto, a mesma força transformadora da língua dos trovadores nos clássicos quinhentistas, 

apesar de ter sido parcialmente travada pela atividade dos gramáticos (normatização), continua viva e 

atuante. Suas manifestações são sentidas não apenas nos falares interioranos, mas na linguagem ordi-

nária, informal e ‘despoliciada’ das pessoas em geral. Sapir (1971) nos faz recordar que toda mudança 

significativa que se verifique na língua é, inicialmente, uma variação individual, mas nem todas as 

variantes fazem parte da deriva, somente “as que se movem em certa direção”. (p. 155)

No entanto, a deriva continua e as mudanças se processam e, se quisermos ter uma 

previsão do movimento linguístico futuro, arriscaríamos cogitar que é para a fala ‘despoliciada’ 

do povo que teremos de nos voltar. Sapir (op. cit., p. 156) prediz que “as mudanças dos séculos 

próximos estão em certo sentido prefiguradas em algumas tendências obscuras do presente”.

O percurso metodológico disponibilizado pela Linguística, que envolvia análises dos 

processos dessas mudanças, principalmente até a década de 1960, propunha estudos de cunho 
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histórico-filológicos. Ainda nesta direção, Silva (2008) discorre sobre o percurso da Filologia 

Românica em um contexto de mudanças históricas e fundamenta:

Um dos efeitos mais imediatos e mais importantes da preocupação dos linguistas 
do século XIX, bem como os estudiosos clássicos, nesse período, foi a obser-
vação de que as modificações das formas das palavras e das locuções, tanto nos 
textos escritos quanto nas inscrições antigas em geral, podiam ser explicadas 
com base em mudanças atestadas ou postuladas na correspondente língua falada 
(de acordo com as denominadas ‘leis fonéticas’). A Linguística comparativa 
imprimiu um poderoso impulso à evolução da fonética, que também recebeu 
influência das teorias dos gramáticos hindus, contribuindo, por seu turno, para a 
formulação de ‘leis fonéticas’ mais gerais e satisfatórias. (op. cit., p. 31)

No decorrer da década de 1960, nota-se uma reorientação metodológica de pesquisas no 

Brasil a partir, por exemplo, do que atesta Câmara Jr. (1972) sobre a estrutura da língua portuguesa. 

O linguista brasileiro, quando discute a variabilidade e invariabilidade da língua, julga que uma das 

maiores dificuldades com que se depara a gramática descritiva, desde a Antiguidade Clássica, 

é o fato da enorme variabilidade da língua no seu uso num momento dado. Ela 
varia no espaço, criando no seu território o conceito de dialetos regionais. […] 
varia ainda, para um mesmo indivíduo, conforme a situação em que se acha. (p. 7)

Esta visão causa grandes impactos no panorama das pesquisas científicas brasileiras e 

impulsiona a Sociolinguística e a Geolinguística como metodologias apreciadoras do trabalho 

de campo que, além disso, entendem a língua como fato social, aceitam estudos in loco e dire-

cionam seus estudos para o sujeito falante real.

2.1 O papel da memória 

A relação entre História e memória ancoraram, desde o começo, as discussões desta 

pesquisa. A construção de referenciais do passado e presente atravessaram as falas de todos 

os sujeitos do trabalho. Tal constatação nos incentivou a rever a participação da História Oral 

como recurso metodológico, além de recortes da Onomástica, especificamente a contribuição 

dos estudos da Toponímia para entender um pouco a história da cidade de Pilar e Trás-os-

-Montes. Há um consenso de que a História não tem mais a pretensão de estabelecer os fatos 

como realmente aconteceram. No entanto, persiste uma série de diferenças com relação a como 

considerar a memória para a construção de uma interpretação histórica.

Mesmo sem haver uma resposta definitiva, uma maneira de entender a problemática 

seria retomar o desenvolvimento do estudo da História, além de considerar a utilização de 

fontes orais ao longo de tempo. Para tanto, lembramos que as narrativas orais são formas de 

educação por excelência. Como parte de uma situação comunicacional maior, elas simbolizam, 

representam e estetizam a realidade, assim como organizam e veiculam saberes que constituem 

e são constituidores da cultura à qual pertencem.
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De acordo com Turner e Turner (1992), quando a vida falha em fazer sentido, a oralidade 

pode assumir a tarefa de fazer poiesis, ou seja, de refazer o sentido cultural. Assim, as narra-

tivas, que variam de uma cultura para outra, além de refletirem a realidade também revelam a 

imperiosa sensação de ficção que habita o coração de cada homem.

Ricouer (1995) incrementa a função de trabalhar com registros orais quando conversa 

sobre a relação entre a temporalidade da experiência e a da narrativa. O filósofo francês distingue 

entre tempo do contar e tempo contado. “É no ato de presentificar que se distinguem o fato de 

‘contar’ da coisa ‘contada’ […] o que é contado é fundamentalmente a temporalidade da vida; 

pois a vida, ela própria não se conta, vive-se” (op. cit., p. 133).

No bojo dessas considerações, por meio dos relatos pessoais dos sujeitos entrevistados, 

entrou em cena outra questão, qual seja, a problemática da memória. Na verdade, com o apoio da 

História Oral como recurso metodológico e nossa atenção voltada para os depoimentos orais, dos 

quais as representações ganharam destasque, não tardaria o ressurgimento da questão da memória. 

Em consonância com a valorização das representações, a memória passou a fazer parte das discus-

sões deste trabalho. Henry Rousso (2000) nos ajudou a compreender essa relação:

A memória, para prolongar essa definição lapidar, é uma reconstrução psíquica 
e intelectual que acarreta de fato uma representação seletiva do passado, um 
passado que nunca é aquele do indivíduo somente, mas de um indivíduo inse-
rido num contexto familiar, social, nacional. (p. 94)

Neste trecho, Rousso levanta a ideia de que a representação é alcançável por meio da 

memória de quem a configura. O historiador francês crê que as representações do passado, 

compartilhadas e aceitas por um grupo ou fora dele, faz as vezes da memória coletiva.

De um lado, a organização (análise) dos depoimentos valorizou a memória e a nutriu; 

sobretudo aquela que espelha o caráter coletivo, a nação, identidade étnica, religiosa ou de grupo. 

A memória valorizada se reconhece como histórica e coletiva. Sobre esta última, Pierre Nora 

(1985) a define como “o que fica no passado, no vivido dos grupos, ou o que estes grupos fazem 

do passado” (op. cit., p. 451). Assim, memória coletiva neste trabalho é entendida como o conjunto 

de registros simbólicos que a sociedade e o poder instituído inscrevem no espaço urbano a fim de 

manter viva a história comum e, ao mesmo tempo, afirmar uma identidade coletiva. Sua perda, 

dizem-nos, é negativa: relaciona-se com o trabalho do colonizador, com o desenraizamento das 

origens e dos pertencimentos que o pensamento romântico tanto valorizou.

Por outro lado, como descreve Halbwachs (1990), a memória, enquanto capacidade que 

permite o armazenamento e a recuperação da informação de que dispomos no passado, dispõe 

as bases para o reconhecimento mútuo dos indivíduos e para a identificação coletiva. Cada 

indivíduo participa, em simultâneo, de vários campos mnésicos, nomeadamente os da memória 
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individual e coletiva, os quais se interligam e atuam reciprocamente. Neste sentido, a memória 

individual tem uma dimensão social.

Halbwachs (op. cit.) encara a memória como motivo de coesão social, uma espécie 

de adesão afetiva ao grupo levada a cabo por um mecanismo alternativo para convencer o 

outro. Neste sentido, o autor tira do grupo qualquer conflito interno, o que faz com que a 

memória coletiva pareça homogênea e sem qualquer tipo de negociação ou desentendimento, 

atestando que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva e que 

essas lembranças sempre estão de acordo com valores em comum e fatos que interessavam a 

determinados grupos e não a outros. (op. cit., p. 33-34; 51). Enfim, a memória seria um fenô-

meno coletivo e em contínua mudança, mas uma mudança passiva, estabelecida pelas condi-

ções presentes.

Para o autor, o individual se dissolve no coletivo e aparece em instantes bastante pecu-

liares, prevalecendo o coletivo. É interessante notar, contudo, que o autor abre espaço para a 

preocupação com o indivíduo em certos momentos; por exemplo, quando admite nas entre-

linhas que, mesmo defendendo o contrário, há certas imposições e violências nas memórias 

coletivas. Em certa altura de seu texto, Halbawachs assevera:

Toda arte do orador consiste talvez em dar àqueles que ouvem a ilusão de que 
as convicções e os sentimentos que ele desperta neles não lhes foram suge-
ridas de fora, que eles nasceram deles mesmos, que ele somente adivinhou o 
que se elaborava no segredo de suas consciências e não lhes emprestou mais 
que sua voz. (op. cit., p. 47)

Mais à frente comprova:

Poder-se-ia dizer que o que rompe a continuidade de minha vida consciente e 
individual é a ação que exerce sobre mim, de fora, uma outra consciência, que 
impõe uma representação à qual está presa. (op. cit., p. 97)

Outrossim, importa ressaltar que tanto a memória quanto os meios de encará-la mudaram, 

já que a sociedade se renovou. O mundo globalizado, cada vez mais dinâmico e acelerado 

rompeu com as antigas fronteiras e formas de relacionamentos entre os indivíduos e isto, de 

certa forma, afetou a memória e modificou a maneira de transmiti-la. Houve o desmoronamento 

de memórias tradicionais inteiras, sejam aquelas dos nossos antepassados ou as dos registros 

históricos, acarretando um registro superficial dos acontecimentos. Observou-se a criação de 

vários grupos e de desenraizamentos, o que aos poucos minou a memória tradicional, viva. 

Sobre esse aspecto, François Dosse identifica o que denomina de “tirania da memória”. 

Exatamente por causa da falta de base e referência, aconteceu que a própria comunidade sentiu 

a necessidade de resgatar a memória, de sentir-se como parte de algo, de encontrar sua história 

(DOSSE, 2004). Essa busca por uma raiz e necessidade de memória no mundo global se daria por 
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outros meios. A memória tradicional já estava abalada, as vias de conservação e transmissão dessas 

lembranças já não funcionavam, o que levou a comunidade a uma prática de arquivamento compul-

siva. Pierre Nora aponta bem que, no momento em que a história se desprendeu do documento, a 

sociedade passou a viver numa religião conservadora com forte produção arquivística. Nora lamenta:

Quando a memória não está mais em todo lugar, ela não estaria em lugar 
nenhum se uma consciência individual, numa decisão solitária, não deci-
disse dela se encarregar. Menos a memória é vivida coletivamente, mais ela 
tem necessidade de homens particulares que fazem de si mesmos “homens-
-memória”. (NORA, 1993, p. 18)

Para ele, a questão é que estes homens-memória não existem mais. Diante deste quadro, 

sem os homens-memória e sem a tradicional transmissão das memórias coletivas entre as gera-

ções, viu-se a expansão de instituições como museus, bibliotecas, bancos de dados etc., que 

guardam a memória estilhaçada. Assim, a prática de arquivamento deformou a noção antiga de 

memória, pois tudo o que é chamado atualmente de memória é história. “Diferente da noção 

tradicional, hoje a memória é arquivística, registradora, e delega ao arquivo o cuidado de se 

lembrar por ela”. (op. cit., p. 14-15).

Porém, quando a memória histórica ou coletiva passa a ser valorizada, então, quer por 

sua participação na construção da identidade e da sociedade, quer pelo papel que desempenha 

no fortalecimento e emancipação dos fracos, ela não pode nem deveria ser esquecida. Ao mesmo 

tempo, a memória coletiva firma-se cada vez mais conscientemente como leitura seletiva: ela 

esquece e lembra no mesmo movimento.

A memória histórica se apresenta idealmente como âncora e plataforma. Enquanto 

âncora, possibilita que, diante do turbilhão da mudança e da modernidade, não nos desman-

chemos no ar. Enquanto plataforma, permite que nos lancemos para o futuro com os pés soli-

damente plantados no passado criado, recriado ou inventado como tradição. Esta, por sua vez, 

toma o sentido de resistência e transformação. Sempre haverá, entretanto, quem também exija 

a análise do contexto, da audiência, da interpretação da experiência, da interação entre inter-

locutores, dentre outros. Na realidade, a elaboração das teorias e outros estudos acerca do que 

se ocupa a oralidade e sua memória em relação com a preservação de uma língua e cultura é 

tão intrínseca na discussão desse trabalho que se torna difícil estabelecer um ponto de partida e 

chegada para a análise dos dados.

Para além de todos os significados que se possam atribuir ao exercício da oralidade e 

memória, é inegável que elas foram, durante muito tempo, caracterizadas como o lugar do alea-

tório, do inacabado e da desordem, objetos de estudos efêmeros e, por tudo isto, incompatíveis 

com uma análise coerente como aquela que se realiza quando se toma por base uma ‘língua 

padrão’ constituída por formas estáveis e normativas.
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2.2 A norma que fala 

As teorias linguísticas que consideram como objeto de estudo os textos escritos repre-

sentativos de uma norma consagrada justificam a secundarização dos estudos sobre a língua 

falada. Trata-se, pois, de uma identificação excessivamente afastada da norma, pois a língua 

falada é heterogênea quando emitida. Em 1972, o linguista William Labov ponderou: 

Não há razão a priori por que é preciso entrar na comunidade de fala 
para procurar dados. O grande dispêndio de tempo e esforço necessário 
teria que ser justificado, e o sucesso da análise linguística abstrata nas 
últimas cinco décadas tem claramente impedido tal desenvolvimento. De 
fato, a limitação do nosso campo de investigação tem sido certamente útil 
para o desenvolvimento da gramática gerativa – a elaboração de modelos 
abstratos baseados em nossos julgamentos intuitivos de sentenças.[...]. Ao 
mesmo tempo, é difícil evitar a conclusão do senso comum de que o objeto 
da linguística deve finalmente ser o instrumento de comunicação utilizado 
pela comunidade de fala, e se nós não estamos falando sobre essa língua, 
há alguma coisa trivial no nosso procedimento. Por uma série de razões, 
este tipo de linguagem tem sido o objeto mais difícil para a linguística para 
se concentrar. (1972, p. 187)10

A variação linguística tem sido reconhecidamente um incômodo para a esmagadora 

maioria das teorias linguísticas. No entanto, uma vez que os fatos da variação não poderiam ser 

simplesmente ignorados, muitas tentativas foram feitas, desde o início do século XX, para se 

lidar com fenômenos deste tipo, seja para descartá-los, seja para encará-los. 

Saussure (1916) inaugurou esta discussão e a variação linguística foi atribuída à parole; 

como tal, estaria fora do escopo da linguística, que deveria se voltar para a langue. Por isto, a 

linguística saussureana se voltou plenamente para a descrição dos sistemas (abstratos). A busca 

era, portanto, pela descrição de sistemas homogêneos (nos quais a variação não tinha espaço). 

Entre os neogramáticos, que precederam Saussure, o debate não ocorreu de outra forma. Acos-

tumados que estavam a lidar com textos escritos, produziram leis fonéticas que, indo de X a Y, 

o faziam de maneira ‘regular’.

Todavia, mesmo durante a época áurea dos neogramáticos a situação não havia sido 

tão simples assim: os dialetologistas apontaram para formas divergentes que coexistiam num 

mesmo período de tempo e acabaram contestando a regularidade apregoada pelos neogramá-

10 There is no a priori reason why one must enter the speech community to search for data. The large expenditure  There is no a priori reason why one must enter the speech community to search for data. The large expenditure 
of time and effort needed would have to be justified, and the success of abstract linguistic analysis in the past five 
decades has plainly precluded such a development. Indeed, the limiting of our field of inquiry has certainly been 
helpful in the development of generative grammar – the working out of abstract models based upon our intui-
tive judgments of sentences. We cannot afford any backward steps: anyone who would go further in the study 
of language must certainly be able to work at this level of abstraction. At the same time, it is difficult to avoid 
the common-sense conclusion that the object of linguistics must ultimately be the instrument of communication 
used by the speech community; and if we are not talking about that language, there is something trivial in our 
proceeding. For a number of reasons, this kind of language has been the most difficult object for linguistics to 
focus on.
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ticos. Numa tentativa de contornar a situação, foram propostas as isoglossas, que estabelece-

riam fronteiras entre os dialetos regulares. 

Esse paradoxo na descrição linguística almejada, regular, de cunho neogramático, pode 

ser percebida em Bloomfield (1933). Em sua obra Language (op. cit.), há alguns capítulos 

que lidam com dados da Linguística Histórica e sobre geografia dialetal. O linguista, pers-

picaz e honesto, naquele livro já colocava problemas sérios para a visão neogramática (que 

ele compartilhava). Dados da geografia linguística já mostravam que a regularidade apregoada 

pelos neogramáticos não poderia ser confortavelmente sustentada.

A escola estruturalista pós-bloomfieldiana, por sua vez, voltou-se para as descrições 

exaustivas e compactas dos sistemas linguísticos e teve, também, que enfrentar a variação. 

No caso da variação, parte dela pode ser confortavelmente resolvida com a estipulação das 

variantes condicionadas. Outra parte, por sua vez, teve um destino diferente e acabou sendo 

rotulada de variação livre. No entremeio da década de 1960, o estruturalismo estava no limite, 

pela ausência de algo similar a um nível explicativo. Havia muita descrição, muitos dados, mas 

pouca teoria explicativa sustentando a prática descritiva.

As novas abordagens vieram de duas direções. A primeira, com uma visão mentalista de 

linguagem proposta por Chomsky (1965), buscava propriedades da mente para uma gramática 

universal. A segunda abordagem, de vertente social, nasceu dos trabalhos de Labov (1972) sobre 

motivações sociais da variação e da mudança linguística e teve sua explicitação mais clara em 

Weinreich, Labov e Herzog (1968).

A segunda abordagem, de vertente social, nasceu dos trabalhos de Labov (1972) sobre 

motivações sociais da variação e da mudança linguística e teve sua explicitação mais clara em 

Weinreich, Labov e Herzog (1968). Os autores evidenciaram dados da parole/performance. Labov 

demostrou, juntamente com Weinrich e Herzog, que a chamada variação livre não era tão ‘livre’ 

assim, mas estava fortemente condicionada, de modo probabilístico, a fatores estruturais e sociais 

(no sentido mais amplo do termo). Disto decorre, em grande parte, a necessidade de reconhecer e 

atribuir a mesma importância, na descrição linguística, aos conceitos de norma e variação.

Leite, no artigo Língua Falada: uso e norma (2006), debate o conceito de norma e uso 

linguísticos sob a perspectiva linguística, antropológica e pragmática, sublinhando contribui-

ções de Hjelmslev e Coseriu, dentre outros. A autora retoma o esquema de Coseriu (1980) 

partindo da dicotomia saussureana langue/parole. Para o linguista, é importante diferenciar nas 

estruturas que constituem a língua entre o que é normal, comum (norma), e o que é oposicional, 

funcional (sistema). Entretanto ele alerta para o fato de que, apesar do sistema ser mais amplo 

do que a norma, ele pode estar contido nela. 
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Marli Quadros Leite (2006, p. 183), a partir da perspectiva de Coseriu acerca de norma 

e sistema, sugere que, ao lado da representação:

pode-se obter: 

Hjelmslev (1943, p. 85), contudo, estabelece uma distinção entre uso e norma. Segundo 

ele, a língua-esquema, a língua-norma e a língua-uso não se comportam do mesmo modo frente 

ao ato individual, que é a fala. Haveria, portanto, uma inter-relação entre ato, uso e norma. Leite 

(op. cit.) indica esta interdependência por meio da imagem a seguir:

Porém, a passagem do uso para a norma não é automática. Como assinala Coseriu, 

há um estágio intermediário denominado adoção. Este processo indica que qualquer inovação 

necessita, primeiramente, da aceitação e da imitação dos falantes de um grupo social para poste-

rior transformação em uso.
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Desta maneira, o uso pode tornar-se norma quando adotado e divulgado pelos falantes 

no desempenho de seus papéis sociais. Assim, Leite (2006) entende que a representação final 

desses estágios pode ser feita da seguinte maneira:

A partir destas considerações apresentaremos algumas notas sobre sistema, norma e 
fala. Tais observações são antigas e acompanham a trajetória do homem. Ao buscarmos esse 
percurso, deparamo-nos com esse sistema, entendido como língua, usado para estabelecer a 
comunicação humana. Outrossim, quando pesquisamos o léxico de uma língua, a encaramos 
como fato social e cultural que nela se deixa transparecer, já que o sistema linguístico registra 
manifestações que representam a cultura de uma sociedade. O léxico como fato sociocultural, 
portanto, está submetido, constantemente, às normas de evolução e inovação que nele operam 
em todos os elementos constitutivos, seja no plano fonético/fonológico, morfossintático, lexical 
ou semântico. Nesse sentido, Oliveira (1999) sugere:

Toda língua, através do universo vocabular que se liga ao mundo exterior 
reflete a cultura da sociedade a qual serve de meio de expressão e de inte-
ração social. E como o usuário da língua vai constituindo seu vocabulário 
ao longo da vida, podemos dizer que o léxico se configura, (...), no armaze-
namento das experiências específicas de uma comunidade e de sua cultura 
(op. cit., p. 25).

Saussure (1975) reconhece que a evolução da língua está nos falantes, pois o seu uso 
garante a exteriorização das regras inclusas em sua estrutura. A própria sociedade se encarrega 
de preservá-lo, transformando-o em lei linguística, entidade abstrata admitida pela maioria 
da sociedade e conservada tradicionalmente por meio de sucessivas gerações como norma 
linguística.

Isso esclarece que a norma linguística, de forma sistemática e inconsciente, condiciona os 
indivíduos a articularem um mesmo pensamento de forma mais ou menos idêntica na comunidade 
em que estão inseridos e/ou vivem. É claro que esse condicionamento está diretamente ligado à 
classe social e cultural do indivíduo.

Cristianini (2007), embasada em Savioli e Fiorin (2003), ilustra, por meio de um quadro 

explicativo (op. cit., 2007, p. 103), a norma segundo características destes autores, que a clas-
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sificam em dois tipos: Acepção A e Acepção B. Neste trabalho preferimos utilizar o vocábulo 

definição, ao invés de acepção, de acordo com o quadro 1:

Quadro 1 – Definições de normas
Definição A Definição B

Normativo Normal

Determinação de um ideal, orientação do 
que deve ser

Constatação do que é real, a descrição do 
que é de fato

Conformidade com uma regra
Diz respeito à determinação e descrição de 
uma normalidade, de um fato corrente e 
geral

Corresponde melhor à ideia tradicional de 
gramática como “arte de falar e escrever bem Está relacionado ao uso

Regra que determina como alguma coisa 
deve ser; modelo de alguma coisa

Estado habitual, de uso corrente, costume 
concordante com a maioria dos casos.

Ideia de obediência; julgamento de valor
Concepção de média; frequência estatís-
tica; tendência geral ou habitual (concepção 
estruturalista de gramática).

Fonte: Cristianini (2007,p.103)

A autora explica: “Se observarmos atentamente, veremos que todas as características da 

acepção A orientam para o caráter normativo dos estudos lingüísticos. Trata-se de uma refe-

rência à gramática normativa” (op. cit., p. 104). E continua:

Já as características presentes na acepção B, diferentes da primeira, tendem 
para a visão do estudo da língua de acordo com a “descrição de uma normali-
dade”, conforme afirmam os autores. (op. cit., p. 104, grifo nosso).

Ao partir dessa perspectiva, entendemos que a definição de norma que segue a gramá-

tica tradicional está vinculada à língua padrão, portanto, desvinculada da realidade atual. Um 

exemplo claro são os usos da mesóclise ou ênclise, marcados nos falares transmontanos e 

isentos nas falas dos pilarenses. Ainda há a premissa de que quando a gramática normativa 

exige o uso de uma certa forma e não o fazemos, errramos.

Para Bagno (2001), o temor de que surja no Brasil uma nova língua é o temor de que 

junto a essa mudança ocorra também uma transformação social. Segundo ele, há uma inversão 

da realidade histórica, característica das ideologias: as gramáticas foram escritas para descrever 

e fixar como regras e padrões as manifestações linguísticas usadas espontaneamente pelos 

escritores considerados dignos de admiração em uma determinada época, porém passou a ser 

um mecanismo ideológico de poder e de controle de uma classe dominante sobre as outras. 
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“A língua passou a ser subordinada à gramática normativa ao invés de a gramática normativa 

representar a língua usada na sociedade atual” (op. cit., p.38).

O autor (op. cit.) alerta que “a persistência do preconceito objetiva a conservação da ideo-

logia e do poder das classes dominantes” (op. cit., p.39) e acrescenta que “a ânsia de preservar a 

língua em sua pureza faz parte de um planejamento social no qual as academias de língua institu-

ídas como autoridade única, absoluta e infalível, desempenham papel importante” (ibid., p. 39).

Bagno (2003), ainda sobre polêmicas linguísticas, questiona o conceito de norma e 

teoriza a discussão em um capítulo inteiro dedicado às perguntas: por que norma? Por que 

culta? A certa altura, ele contesta e debate acerca das terminologias “norma padrão”, “norma 

culta”, “norma popular”. Sobre a primeira, assinala: “para designar o modelo ideal de língua 

“certa”, muitos linguistas têm proposto o termo norma-padrão” (op. cit., p. 64) e não protesta. 

Sobre o conceito de “norma culta”, Bagno discute “precisamos encontrar um modo alternativo 

de designar as variedades linguisticas faladas pelos cidadãos com alta escolarização e vivência 

urbana” (op,cit, p.65) e propõe a palavra prestígio, 

muito empregada na literatura sociológica. Afinal, como nessa problemática 
toda o que está realmente em jogo não é a língua, propriamente dita, mas sim 
o prestígio social dos falantes. Deixo aqui a sugestão para que a gente passe 
a tratar de variedade de prestígio ou variedades prestigiadas. [...] o prestígio 
social das variedades linguisticas das classes favorecidas, dominantes, não tem 
nada a ver com qualidades instrínsecas, com algum tipo de “beleza”, “lógica” 
ou “elegância” inerente e natural a essas maneiras de falar a língua. [...] é 
ums construção ideológica: por razões históricas, políticas, econômicas é que 
determinadas classes sociais – e não outras – assumiram o poder, ganharam 
prestígio ou, melhor, atribuíram prestígio a si mesmas. (op. cit., p. 66)

No que se refere ao último termo, concordamos com a oposição do linguista ao termo 

popular: “como designar a “norma popular” sem incorrer no perigo de identificar popular com 

inculto, errado, estropiado...?” (op. cit., p. 67). Ele esclarece:

Na literatura sociolinguística, é comum opor prestígio a estigma. O estigma, 
em termos sociológicos, é um julgamento extremamente negativo lançado 
pelos grupos sociais dominantes sobre os grupos subalternos e oprimidos 
e, por extensão, sobre tudo o que carateriza seu modo de ser, sua cultura e, 
obviamente sua língua. [...] sugiro que a gente passe a empregar a expressão 
variedades estigmatizadas. (op. cit., p. 67)

Bagno (op. cit.) encerra o debate propondo um quadro ilustrativo destas terminologias. No 

entanto, é cuidadoso quando, em nota de rodapé, avisa ao leitor que sua proposta pode estar sujeita 

“a criticas e reformulações” (p. 67). Aproveitamos a pertinência destes argumentos para sugerir uma 

nomenclatura (obviamente, embasada na ilustração de Bagno, 2003) que adotamos nesta tese e que, de 

certa forma, abarca todas as discussões que envolvem a noção de (lingua)gem apuradas neste trabalho.
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Por meio dessa imagem, dialogamos com a opinião de Preti (2003): “a norma é o ponto 

de chegada do processo de uniformização e nivelamento da lingua de uma comunidade. É o 

momento em que o uso é fixado pela lei linguistica”. (op. cit., p. 51). Assim, podemos considerar 

que em uma comunidade linguística existem várias normas. No que se refere a isto, San Martin 

(1990) adverte: “do ponto de vista do ato comunicativo, sem determinado idioma, é perfeitamente 

admissível a coexistência de várias normas, mas não de vários sistemas” (op. cit., p. 100).

Sabemos que a existência de variantes linguísticas não implica em um comprometimento 

da unidade da língua; quando estão em uso se localizam no interior de grupos e comunidades 

bem marcadas e são motivadas por circunstâncias de caráter regional e social.

Recorremos a Coseriu (1980) para lançar a próxima seção. O autor lembra que uma língua 

histórica não é um sistema linguístico, mas um diassistema, de cuja constituição participam dialetos, 

níveis e estilos de língua. Ao partir, então, do caráter diassistêmico da língua, a rede de subsis-

temas comportará variações de natureza fonético-fonológica, morfossintática, semântica e lexical 

de acordo com a sucessão histórico-cronológica dos tempos (variações diacrônicas), a estratificação 

social (variações diastráticas), as situações discursivas ou estilos (variações diafásicas) e a espaciali-

zação geográfica, por onde essa língua encontrar falantes (variações diatópicas).

As variações diafásicas ocorrem no plano lexical, são determinadas pela posição que o 

indivíduo ocupa na sociedade, envolvem o status social e o acesso às manifestações culturais 

dentro de uma comunidade particular. Nessas manifestações, ligadas às condições do indivíduo 

dentro da comunidade a que pertence, encontramos as linguagens regionais, as técnicas, as 

profissionais, os jargões e as gírias.

As variações diatópicas ocorrem no plano horizontal da língua, em locais mais ou menos 

separados uns dos outros, constituindo os dialetos também denominados variedades geográficas ou 

regionais. São decorrentes da necessidade que cada região tem de se expressar, por meio de formas 

peculiares. As variações são, portanto, reflexo e consequência da existência de várias normas.

Coseriu (op. cit.) ressalta ainda que, mesmo diante das variações mais ou menos homogênas,

para cada dialeto se podem estabelecer diferenças diastráticas e diafásicas (e 
daí níveis e estilos de língua); para cada nível, diferenças diatópicas e diafá-
sicas (dialetos e estilos) e para cada estilo, diferenças diatópicas e diastráticas 
(dialetos e níveis). (op. cit., p.113)

 É verdade que existe convergência linguística para a forma considerada ‘superior’ 

– norma urbana –, institucionalizada principalmente pela mídia, sobretudo pela televisão. 

Contudo, essa convergência, valorizada social e politicamente, não impede as divergências 

expressas, sobretudo, pelos falares regionais, pelos dialetos etc.

Para Coseriu (1979), a distinção entre sistema, norma e fala procura, de fato, esclarecer
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o funcionamento da linguagem, a atividade linguística, que é ao mesmo tempo, 
criação e repetição (re-criação), dentro do padrão e segundo as coordenadas 
do sistema funcional (isto é, do que é imprescindível para que a linguagem 
cumpra sua função). (op. cit., p. 79)

O estudo da linguagem não pode desconsiderar a interação entre o social e o individual 

que se realiza nas manifestações; mais do que isso, a concepção de língua e fala ou as concep-

ções de sistema, norma e fala, que fundamentam esta pesquisa, admitem a dinamicidade dessa 

interação. Os fatos sociais e individuais precisam ser aceitos em sua especificidade – particular-

mente a norma – conforme as relações que neles se estabelecem e concebidos em uma relação 

dialética entre o social e o individual.

Considera-se atualmente o estudo da oralidade, em seus diversos usos, como indispen-

sável para descrever a língua sem privilegiar um código nem hierarquizar os usos. Tanto em 

Pilar de Goiás quanto em Vila Real e aldeias transmontanas, em Portugal, as extensas recolhas 

de material gravado servem, principalmente, a trabalhos de dialetologia ou a estudos de moda-

lidades da língua portuguesa numa perspectiva comparada. 

Relativamente aos dois corpora referenciados nesta pesquisa, afigura-se que poderão ser 

úteis enquanto base componente para análises linguísticas que tomem como objeto de estudo o 

falante.

Figura 4: norma estatal, urbana e a variedade rural X  falantes com maior nível de escolaridade (maior prestígio) 
e falantes de região rural/menos escolarizados.
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Vê-se, pelo exposto, os benefícios que advêm para a Linguística Teórica e Aplicada de 

uma descrição da língua concebida nestes termos e por que se considera importante contributo 

para análise das produções orais que constituem as dissertações e teses inseridas no projeto A 

Linguística e a História da Colonização de Goiás.

2.3 A língua em confronto: Há fronteiras entre o exército e a marinha?

A palavra nasceu na Grécia Antiga: διάλεκτος, o termo dialeto, geralmente refere-se à 

variedade regional de uma língua que, cientificamente, pode ser denominada como variante 

diatópica, variante geolinguística, variante dialetal.

Mattoso Câmara Júnior (2007) simplifica: “do ponto de vista puramente linguístico, os 

dialetos são falares regionais que apresentam entre si coincidência de traços linguísticos funda-

mentais” (op. cit., p.116, grifo nosso). Mas, o que são falares? De acordo com o autor, falares 

são “línguas de pequenas regiões, através de um território linguístico dado, que se distinguem 

umas das outras por oposições fundamentais que reúne todas numa língua comum” (op. cit., 

p. 141). Nesta perspectiva, vê-se que falares são as variantes diatópicas presentes no espaço 

geolinguístico de uma determinada nação, ou seja, o mesmo que se entende por dialeto.

Percebe-se em Mattoso certa imprecisão terminológica, visto que define dialeto como 

falar e, posteriormente, define falar como língua, o que resultaria, numa leitura sistêmica das 

teses mattosianas, na conclusão de que dialetos são línguas. A rigor, o fato espelha o tortuoso 

caminho que os termos língua, dialeto e falar seguem na literatura linguística contemporânea.

Entretanto, em Couto (2009), desfazemos a confusão: 

O fato é que hoje língua se refere, sincronicamente a uma norma unificada ou 
a um conjunto de normas aparentadas. Diacronicamente, ela se refere a uma 
língua que está se fragmentando ou a uma língua comum que resulta da conver-
gência de diversas variedades/dialetos. Enfim, língua e dialeto são conceitos 
relativos. Um só se define em relação ao outro. (op. cit., p. 134, grifo do autor)

Para além disso, descobrimos a popularidade da frase “língua é um dialeto com um 

exército e uma marinha”, conhecida entre os sociolinguistas, principalmente. Hildo do Couto 

recupera a metáfora que, segundo ele, é atribuída a Max Weinreich, mas que em realidade ele 

teria ouvido de um jovem estudante, “provavelmente Joshua Fishman, que assistia a uma de 

suas palestras” (BRIGHT, 1997, apud COUTO, 2009, p.134).

O autor ainda clarifica:

A distinção entre língua e dialeto não é a mesma que se faz entre língua padrão 
e dialeto. Tanto que há autores que em vez de “língua padrão” falam em dialeto 
padrão, com o que querem dizer que língua padrão não é nada mais do que 
uma entre as inúmeras variedades que uma língua pode apresentar. Assim, 
haveria dialetos regionais, dialetos sociais e dialeto padrão. Essa é, por sinal, 
a posição mais consetânea com uma visão ecolinguística da questão, uma vez 
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que enfatiza justamente a ideia de diversidades (variedades). Todas as demais 
denominações, para não falar em língua culta (o que implicaria variedades 
“incultas”), encerram algum tipo de preconceito em seu bojo. A expressão 
“dialeto padrão” implica que ele é apenas uma entre as inúmeras variedades 
de uma “língua”. (op. cit., p. 138, grifos do autor)

Adiante, ele ensina:

O espalhamento de grupos no espaço, como os núcleos iniciais de coloni-
zação do Brasil por Portugal, ou seja, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e 
São Paulo, entre outros, provocou uma dialetação natural. De acordo com 
o founder principle de Mufwene (2001), cada um desses núcleos tendeu a 
desenvolver uma variedade dialetal própria causada pela separação espacial. 
No entanto, no sentido do que existe na Europa, na China e em outros países, 
não se poderia dizer que há dialetos no Brasil. Porém, no sentido da sociolin-
guística norte-americana, em que toda variedade da língua é um dialeto, sim. 
Com isto, teríamos no Brasil, entre outros, o dialeto estatal, por oposição aos 
dialetos populares e, sobretudo, aos rurais, os dialetos regionais (gaucho, 
amazonense, carioca etc). (op. cit., p. 141, grifos do autor)

Além de concordarmos com os registros do professor Hildo, também reproduzimos uma 

outra fala daquilo que, para nós, é sentença: “Como nos ensina a natureza, diversidade representa 

riqueza, no caso riqueza de meios expressivos, o que não é algo ruim que deve ser extirpado, 

como querem os normativistas para as variedades não padrão, não estatais” (op. cit., p. 146).
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3.1 Pressupostos técnico-metodológicos

Os pressupostos técnico-metodológicos para a constituição dos corpora, em uma primeira 

fase, acompanharam os critérios adotados pelo grupo de trabalho Filologia Bandeirante. Os pesqui-

sadores se empenharam em uma pesquisa de campo com o objetivo específico de colher traços 

da língua portuguesa antiga, dos séculos XVII e XVIII, que tenham sofrido variações linguísticas 

menores ao longo do tempo que nos separa do processo de colonização e povoamento das áreas do 

território nacional, a saber: estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Conforme 

citado na Introdução deste texto, o estudo em Pilar de Goiás se enquadrou no projeto A Linguística 

e a História da Colonização de Goiás, que também se apoiou nos requisitos daquele projeto inicial, 

explorados neste capítulo. Em uma fase posterior, um opúsculo de José Leite de Vasconcelos (1929), 

descoberto durante a revisão de literatura para este trabalho, motivou-nos a pensar em uma pesquisa 

com perspectiva comparada. Descreve assim o filólogo e linguista português: 

É talvez Trás-os-Montes a província portuguesa que apresenta mais copioso 
assunto à Etnografia e à Linguística. A sua extensão, pois compreende os 
distritos de Vila-Real e Bragança, […] a sua posição geográfica e os acidentes 
do solo, que a cada passo estabelecem insulamentos profundos, o atrazo intel-
lectual de grande parte dos seus habitantes […], explicam, a meu ver, pelo 
menos até certo ponto, essa riqueza glotológica e etnográfica. (op. cit., p. 725)

O resultado desta leitura impulsionou uma metodologia qualitativa de coleta de dados 

e o uso de método que analisasse os registros orais de uma forma que fosse apontado o que de 

conservação de língua há, de fato, entre os dois corpora, a fim de que o objetivo central deste 

trabalho fosse alcançado. Por estas razões, a História Oral (MEIHY, 1996a, 1996b; MONTE-

NEGRO, 1992; THOMPSON, 1992) foi uma das propostas metodológicas das quais também 

nos servimos durante a pesquisa de campo. Em estudos relacionados à História Oral, a base que 

orienta o investigador está na escolha dos sujeitos e do assunto, no registro de entrevistas, nas 

formas de apresentá-las e passa também pela transcrição, pela autorização do texto por parte do 

entrevistado, até a publicação ou arquivamento do material trabalhado.

A peculiaridade da fonte oral reside na riqueza oferecida pela rede de signos, sentimentos, 

significados e emoções expressa pelo informante ao entrevistador em forma de dados coligidos, 

expressando tanto abundância quanto qualidade. Quando o entrevistador é cuidadoso, há possibi-

lidade de se apreender diversos sentidos que se perdem na transcrição, seja pela fala, tom, ritmo 

ou volume impressos pelo informante, os quais, muitas vezes, não são expostos na forma escrita. 

Assim, para Lang (1996), “buscam versões dos fatos, pressupondo a existência de lacunas 

espaciais e temporais e aceitando a subjetividade implícita no relato, tanto da parte do narrador, 

quanto do pesquisador que procede a sua coleta” (op. cit., p. 37). Um segundo aspecto abor-

dado que, de certa forma, este trabalho endossa, associa-se às orientações do professor Faraco 
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(2005) em relação aos métodos de investigação da língua e ao debate que envolve sincronia e 

diacronia. O pesquisador aconselha que não se deve estudar os fenômenos de mudança separados 

do conjunto de outros elementos da estrutura da língua e tampouco separados da estrutura socio-

linguística das comunidades de falantes: é o que se nomeia de encaixamento estrutural e social, 

respectivamente. Da mesma forma, falar em história interna e externa da língua tem a ver com 

esta questão do encaixamento: enquanto a primeira preocupa-se com mudanças ocorridas na orga-

nização estrutural da língua, a segunda considera a história da língua, o contexto histórico-social, 

político, econômico e cultural da sociedade com a qual a língua se relaciona.

O autor atenta para o fato de que, apesar de muitos linguistas só se preocuparem com 

questões estruturais da língua, faz-se necessário trabalhar de forma integrada entre história 

interna e externa, isto é, entre encaixamento estrutural e social. Segundo Faraco,

trata-se de uma dinâmica intimamente correlacionada com as atividades dos 
falantes, isto é, as mudanças emergem da realidade linguística heterogênea 
que está ligada à heterogeneidade social, histórica, cultural de seus falantes. 
(op. cit., p. 103)

Estudar os fenômenos de maneira não isolada, com o conjunto desses fatores que 

contextualizam a língua, faz-nos considerar o falante como um ser social inserido em uma 

comunidade de fala. Após estas reflexões, optamos pela Linguística Histórica stricto sensu que 

se concentra na mudança linguística através do tempo e considera os fatores intralinguísticos, 

estruturais e fatores extralinguísticos ou sócio-históricos (SILVA, 1999). Decidimos pela meto-

dologia proposta por Faraco (op. cit.), denominada de segunda via. Assim, partimos do estudo 

da variação sincrônica atual dos falares pilarenses e transmontanos para só então comparar 

estes dados com registros resultantes de perspectiva histórica.

3.1.1 Usos de entrevistas qualitativas

Bauer e Gaskell (2003) apresentam várias maneiras de coletar dados para estudos relacio-

nados a pesquisas de campo. Eles entendem que “a compreensão dos mundos da vida dos entrevis-

tados e de grupos sociais especificados é a condição sine qua non da entrevista qualitativa” (op. cit., 

p. 65). De acordo com esses autores, a entrevista qualitativa é a entrevista em profundidade, distinta 

daquelas “de levantamento fortemente estruturada, em que é feita uma série de questões predetermi-

nadas” (op. cit., p. 64). Um dos objetivos deste tipo de entrevista reside em oferecer dados básicos 

para o desenvolvimento e a compreensão das crenças, atitudes, valores e motivações em relação aos 

comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos. 

Nesta pesquisa, as características das entrevistas, assim como o seu conceito, se baseiam em 

autores como Fávero et al (2009). Em seu trabalho, as entrevistas são criações coletivas, pois são 
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vários fatores que as constituem; produzem-se de maneira organizada e os interlocutores (entrevis-

tador e entrevistado) constituem relações específicas de dominância ou igualdade, familiaridade ou 

distância, estabelecidas durante o diálogo. Esses autores as denominam de dialogais e trialogais e 

amparam o conceito de formação de duos A+B, A+C, B+C. As entrevistas que constituem o corpora 

deste estudo se encaixam neste perfil porque, além de constituírem diálogos, possuem os tipos de 

relações que os autores salientam. As entrevistas caracterizam-se também pelo tipo DID11 (Diálogo 

entre Informante e Documentador). Os diálogos, conceituados como entrevistas, possuem duas clas-

sificações básicas: a narrativa e o tipo gnômico ou instrucional. Na primeira, o sujeito expõe suas 

experiências vividas de forma intimista, em primeira pessoa. No tipo instrucional, as informações 

são generalizadas, de caráter impessoal, revelando determinados fatos ou atividades.

3.1.2 Critérios de recolha das entrevistas

Houve a preocupação de recolher as entrevistas em situações que fossem tão estáveis e 

equivalentes quanto possível. Procurou-se, assim:

(i) criar uma situação coloquial o mais natural possível, e caso o sujeito não fosse conhe-

cido do entrevistador, este deveria estar acompanhado de qualquer outra pessoa com quem 

o entrevistado se sentisse à vontade, como aconteceu em algumas aldeias de Portugal e até 

mesmo no Brasil, em Pilar de Goiás;

(ii) realizar a entrevista, sempre que possível, no meio ambiente do informante: em casa 

ou nos lares de idosos e até mesmo no meio de uma praça central da aldeia ou cidade;

(iii) dar a máxima liberdade de falar ao informante, o que não impedia que o entre-

vistador interviesse dentro da espontaneidade que sempre se pretendeu conferir às conversas. 

Muitas vezes, as entrevistas assumiam uma feição naturalmente dialogada que apagava qual-

quer indesejado tom de ‘inquérito’ ou ‘questionário’;

(iv) em caso de diálogo com qualquer outro participante, não desperdiçar a possibilidade 

de recolher dois testemunhos, considerando-os como duas entrevistas, porque, embora o tema 

fosse o mesmo para as duas, o tipo de discurso seria diferente para cada um dos particpantes e 

haveria interesse em introduzir alguns desses exemplos no corpus total; 

(v) desmistificar o microfone, tornando familiar a presença do gravador. No entanto, 

em alguns casos foi possível fazer gravações sem que o informante percebesse, mas dando-lhe 

sempre posterior conhecimento e, como para todos os casos, pedindo-lhe a correspondente 

autorização para futuros aproveitamentos científicos devidamente explicados.

11 Conforme ‘apresentação DID’ III volume, do Projeto NURC/SP, apoio da FAPESP, localizável nas Referências 
Bibliográficas.
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3.1.3 Distribuição do número de entrevistas por área geográfica

Para esta escolha, adotamos alguns princípios norteadores da Ecolinguística, uma vez 

que acreditamos que as variações linguísticas e/ou mudanças que possam ocorrer na estrutura 

de um idioma decorrem, em parte, também do espaço geográfico e meio ambiente social onde 

se situam os falantes de uma determinada região. 

Na obra Ecolinguística: estudo das relações entre língua e ambiente, Couto (2007) 

encara os fatos da linguagem em sua dinâmica e em suas inter-relações com o meio ambiente, 

retomando conceitos básicos da Ecologia ao mesmo tempo em que discute a chamada Ecologia 

Fundamental da língua,12 que, segundo ele, é definida pelo pesquisador.

Couto (op. cit., p. 89) ratifica:

essa característica epistemológica é muito importante para o estudo das comu-
nidades linguísticas, pois elas são porosas, não têm fronteiras claramente 
definidas. Geralmente o investigador tem que fazer um recorte na realidade e 
definir sua área de estudo, exatamente como faz o ecólogo. […] parece ficar 
subentendido que para que exista uma língua (L) é necessário que haja um 
conjunto de pessoas, uma população (P), que a use. Essas pessoas têm que 
estar vivendo e convivendo em determinado espaço ou território (T). Essa é 
a situação original, prototípica do que se pode chamar de Comunidade (C). 
[…] Portanto, Comunidade (com maiúsculas) é o mesmo que Ecologia Funda-
mental da Língua.

Seguindo estes princípios, escolhemos duas regiões para representar falantes de PB e PE. 

Por razões já explicitadas anteriormente, foram eleitas Pilar de Goiás, assim como a região do 

nordeste transmontano. Selecionamos a área geográfica correspondente ao centro-sul de Goiás, 

Brasil (cf. fig. 5) e das regiões correspondentes ao continente europeu, equivalentes ao Distrito de 

Bragança e Vila Real. (cf. fig. 6).

12 Como o próprio autor refere, há outras terminologias para Ecologia, como Ecossistema e também Fundacional, 
substituindo Fundamental. Todavia, é a expressão Ecologia Fundamental da Língua que tem sido tradicionalmente 
utilizada.
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3.2 O trabalho realizado

As entrevistas só foram feitas com pessoas originárias da localidade em que se realizava a 

gravação e/ou que lá tenham chegado em tenra idade (TARALLO, 2002), de preferência filhos de 

pais nascidos na região pesquisada que não tenham saído da aldeia e/ou cidade por muito tempo 

e que tenham viajado e/ou se deslocado para outros lugares durante um tempo mínimo. Assim, 

para seleção de informantes, observamos a idade e a origem, em razão de estes elementos serem 

indicadores de preservação da língua. Além disso, são, em sua maioria, trabalhadores de zonas 

rurais e pequenos proprietários de terras, com idade mínima de 55 anos.13

O grau de escolaridade dos entrevistados pode interferir no processo de variação e/ou 

retenção da língua. A maioria, considerada não alfabetizada, sofreu pouca influência do sistema 

de reorganização da estrutura linguística devido a esta característica ser mais presente nos meios 

urbanos. Entretanto, alguns informantes possuíam o primeiro grau incompleto; sabiam ler e 

escrever, apesar de terem frequentado somente alguns anos de escola, detinham conhecimentos 

básicos em áreas de estudo distintas.

A distribuição de entrevistas segundo a página da transcrição do texto falado, o nome 

dos informantes, sua naturalidade, idade e local do registro estão representadas por duas tabelas, 

a seguir:

Tabela 1 – Entrevistas realizadas entre 2009 e 2011 com informantes de Pilar de Goiás
Sujeitos Data de Nasc. Naturalidade
Antonio Gomes Tição 10/01/1934 Pilar de Goiás
Joaquim de Neto Lima ?/1945 Pilar de Goiás
Luciano ?/1936 Pilar de Goiás
Sebastião Ribeiro de Souza Pilar de Goiás
Joaquim Fernandes da Silva 20/11/1926 Morrinhos
Antônia Leolpolda dos Santos 01/05/1935 Pilar de Goiás
Júlio Emerenciano de Andrade 12/04/1935 Pilar de Goiás
Jovelino Pereira de Brito 01/05/1935 Pilar de Goiás

Tabela 2 – Entrevistas realizadas nos Distritos de Bragança e Vila Real entre 2010 e 2012
Lar Monsenhor Fernando Miranda e CATGD do Centro Social Paroquial de Mateus
Sujeitos Data Nasc. Naturalidade
Celeste da Conceição Carvalho Guerra 26/01/1926 Mateus – Vila Real
Aida da Conceição Pisco da Silva 24/09/1942 Sabrosa
Maria Isaura Moreira Reis 25/03/1919 Bilhó – Mondim

13 Consideramos esta idade mínima em virtude da classificação sugerida por Braggio (2005) para o estudo dos 
processos fonético-fonológicos da língua Akwe-Xerente. Acreditamos ser a classificação c, de 50 anos em diante 
(terceira geração), adequada para atender aos nossos objetivos.



Figura 5
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Maria Gonçalves Moura dos Santos Montalegre – Fírvidas
Maria Joaquina Macedo Aquino 03/09/1924 Arroios- Vila Real

Distrito de Bragança e Vila Real
Sujeitos Data Nasc. Naturalidade
Esmeralda do Céu Felipe Olmos
Joaquim Carvalho Olmos
Henrique dos Santos Vergueiro Reis Lamas de Olo
Agostinho Serra do Alvão

A espontaneidade do testemunho, recolhido em conversas livres, abolia, como refe-

rimos, qualquer característica de questionário. A conversa versava sobre temas que incluíram 

aspectos da vida familiar, profissional e social, ocupação de tempos livres, vida cultural e artís-

tica, problemas econômicos e sociais, vida político-administrativa, meio ambiente etc. 

Como se observa no corpora em anexo, os enunciados dos sujeitos que participaram 

da pesquisa contêm uma diversidade de processos fonético-fonológicos comuns às práticas 

linguísticas tanto dos sujeitos de Trás-os-Montes como dos de Pilar de Goiás.

A tarefa, consideravelmente difícil, que nos impusemos foi a de gravar o português 

falado espontaneamente em situações do cotidiano. Evitamos, sempre que possível, a situação 

clássica de entrevista cujo artificialismo não propicia o discurso espontâneo, mesmo que o 

Figura 6
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entrevistador proceda de modo a libertar o informante de qualquer constrangimento, como 

fizemos quando tal situação ocorreu. Torna-se, contudo, impossível assegurarmos que conse-

guimos provocar esse discurso ‘idealmente’ espontâneo e isento de influências ou calcularmos o 

grau de atenção e controle exercido pelo falante sobre seus enunciados. 

No intuito de favorecer a espontaneidade e o caráter informal do discurso dos sujeitos entre-

vistados, as gravações não foram feitas em locais isentos de ruídos. Participaram das conversas, 

eventualmente, mais de duas pessoas e houve algum prejuízo para a qualidade fônica dos registros. 

Perturbações inerentes aos locais e algumas situações de comunicação, tanto em Pilar quanto 

em região transmontana, provocadas por diversos tipos interferência, em particular pelo ruído 

ambiente e pela sobreposição de vozes, dificultaram, por vezes seriamente, a percepção audi-

tiva dos dados.

A pesquisa de campo teve início em Pilar de Goiás ainda no final de 2008, durante um 

trabalho de disciplina optativa cursada pela pesquisadora deste estudo. Naquela ocasião, entrevis-

tamos quatro pessoas seguindo a orientação metodológica desta pesquisa. No começo de 2009, 

retornamos a Pilar de Goiás, desta vez em busca de moradores mais antigos e com idade avançada. 

Em visitas a fazendas próximas, conseguimos conversar com algumas pessoas, mas selecionamos 

apenas duas, em função daquelas perturbações de ruído local e outras intercorrências.

Em agosto de 2010, localizamos o Sr. Jovelino Pereira Brito, um pilarense bastante insti-

gante e representante expressivo da história e cultura de Pilar. A entrevista com esse morador 

ocorreu em dois momentos: o primeiro, durante uma visita à casa de sua filha, em Senador 

Canedo, e outra na cidade de Pilar. Portanto, naquele mês houve necessidade de irmos a Pilar 

mais de uma vez.

A coleta de registros de dados totalizou 6 horas e 7 minutos de entrevista. Utilizamos um 

gravador Panasonic – digital voice recorder – RR US430. Esta gravação está disponibilizada 

nos arquivos de áudio, gravados em CD em anexo.

 O início da segunda etapa de recolha de material aconteceu em julho de 2011, durante 

estada para doutorado-sanduíche em Braga, Portugal. Houve necessidade de postergar o contato 

com a população idosa de Trás-os-Montes, que deveria ter acontecido em novembro de 2010. 

Infelizmente, em função das temperaturas baixíssimas, das chuvas e de a região não dispor de 

fácil acesso, tivemos de começar a coleta de dados apenas em julho de 2011.

Encontramos muitas dificuldades para conseguir chegar às aldeias (cf. cap. 2), posto 

que a estrada de acesso a elas, apesar de proporcionar cenários pitorescos e belíssimas paisa-

gens, não é pavimentada. Apesar das localidades serem relativamente próximas, também não há 

estrada asfaltada ligando as aldeias. Um carro gentilmente cedido em diferentes dias da semana 

pela câmara de Macedo de Cavaleiros foi disponibilizado para que realizássemos as entrevistas.
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Conseguimos entrevistar 28 pessoas. Destas, selecionamos apenas nove moradores; 

cinco residentes em Vila Real e quatro de aldeias pertencentes à região de Trás-os-Montes. Para 

o registro, usamos gravador Olympus – digital recorder – VN-8600PC, totalizando 3 horas, 37 

minutos e 48 segundos.

Praticamente tivemos de ir e vir para Vila Real – Braga – Macedo de Cavaleiros em 

dias alternados, o que tomou muito tempo. Ainda assim, conseguimos em 2012 terminar as 

transcrições dos textos, tal como ouvimos, valendo-nos de recursos tradicionais de marcação 

(NASCIMENTO et al, 1987), de forma a dar aspecto gráfico ao material oral, facilitando o 

levantamento dos processos fonético-fonológicos e/ou outros aspectos linguísticos da estrutura 

da modalidade portuguesa.

Em julho de 2012, retornamos ao Lar Monsenhor Fernando Miranda e ao Centro Social 

Paroquial de Matheus, em Vila Real, para confirmar alguns dados dos sujeitos e solicitar autori-

zação de seus familiares, porque na primeira visita a este lar, em 2011, não foi possível contactá-

-los devido às férias de julho.

3.3 A edição do corpora – norma e transcrição dos registros orais

A edição de um corpus de língua falada, enquanto base de análise linguística, comporta 

um trabalho de investigação com diversas fases. Descreveremos o processo que seguimos para 

transcrever os corpora de oralidade do português pilarense e transmontano. A transcrição dos 

dados teve como finalidade obter um retrato tão fiel quanto possível da estrutura dos enunciados 

orais, de sua organização sintática e da presença de processos fonético-fonológicos de retenção 

linguística, além do vocabulário utilizado. A escolha do tipo de transcrição foi feita de acordo 

com a orientação de Braggio (1992). De acordo com a linguista brasileira, a transcrição grafe-

mática ou grafofônica considera a relação dos traços gráficos e a realidade sonora. 

No que diz respeito às normas para leitura da transcrição fonográfica, elaboramos um 

quadro com sinais indicadores de algumas ocorrências, para facilitar a leitura das entrevistas.

Normas para leitura da transcrição fonográfica
Ocorrências Sinais
Incompreensão de palavras ou segmentos  ()
Hipótese do que se ouviu (hipótese)
Entoação enfática Uso de maiúscula
Prolongamento de vogal ::
Marcação de pausa longa, entoação suspensiva ou prolongamento 
enfático …

Transcrição incerta [ ]
Superposição, simultaneidade de vozes, falas sobrepostas /
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Indicação de que a fala foi interrompida em determinado ponto e 
não no seu início (…)

Comentários descritivos do transcritor (())
Citações literais ou leituras de textos durante a gravação “ ”
Rupturas ou hesitações no desenvolvimento discursivo ---

Quando iniciamos as transcrições, utilizamos com economia os sinais de pontuação, atri-

buindo-lhes, em geral, o mesmo valor que a escrita lhes confere, mas privilegiando a sua função 

de marcadores prosódicos no intuito de transmitir, ainda que de forma rudimentar, o ritmo do 

oral. Reservamos-lhes as funções sintáticas e semânticas que detêm na escrita, essencialmente 

para desfazer ambiguidades suscetíveis de interferência na análise lexical ou de prejudicar a 

coerência dos enunciados.

Pontuação adotada nas transcrições fonográficas
Ocorrências Sinais
Marca pausa ou entoação que aponta para final de um enunciado 
assertivo . 

Marca entoação interrogativa ? 
Marca entoação exclamativa !
Marca pausa breve e separa sequências quando isso convenha à 
clareza do enunciado; separa formas ou sequências repetidas ou 
aquelas a que atribuímos uma função fática

,

Separa sequências que, segundo a lógica do enunciado, exigem 
uma diferenciação superior à que é conferida pela vírgula ;

Introduzem discurso reproduzido em estilo direto, enumerações 
ou o relato de um acontecimento; em simultâneo com a mudança 
de linha, introduzem as intervenções dos vários locutores

:

Por outro lado, procuramos também considerar, nos estudos sobre a linguagem oral, o 

conjunto de situações comunicativas em que se estabelece o processo linguístico. Ao conjunto 

dessas situações, correspondentes aos interlocutores participantes da conversa, assim como às 

condições de produção e à dinâmica do ato comunicativo, denominamos evento de fala.

Portanto, separamos os eventos de fala por sujeitos e os dividimos em sujeitos brasileiros 

(doravante SB) e sujeitos portugueses (doravante SP). Assim, as transcrições foram represen-

tadas segundo o exemplo a seguir, no qual a inicial E marca a entrevistadora; SB significa 
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Sujeito Brasileiro e P representa Participante, ou seja, demarca que no trecho houve partici-

pação de outra pessoa, outro interlocutor não informante da pesquisa.

1 SB1 (...)
Éh:: só que tinha um exo.

P Certo.
2 SB1 nesses buraco, agora ũas é tocada a água, ota é tocada a barco.

P ũhum.
E Esse é o mesmo tipo de pedra que têm lá na entrada não têm? 

3 SB1 Éh:
E Com aquela, com aquele furinho maior, né?

4 SB1 Éh: 
P Senhor Antônio, o nome do senhor todo é Antônio de quê?

5 SB1 Antônio Gomes Tição.

Importa registrar que cada participante tem um número, de acordo com a ordem da 

entrevista. Neste trecho acima, SB1 faz referência à entrevista do primeiro participante brasi-

leiro que foi entrevistado.

3.4 O tempo da audição – transcrição 

O trabalho de audição-transcrição levou, em média, para uma entrevista que não apre-

sentasse dificuldades excepcionais, três a quatro horas. A fim de selecionar as entrevistas que 

viriam a integrar o corpus desta pesquisa, fazia-se uma primeira audição de toda a conversa, 

que durava no mínimo dez minutos. Em alguns casos, entretanto, chegavam a ultrapassar duas 

horas, porque, intencionalmente, não se fixaram limites máximos para o tempo de gravação. 

Após selecionarmos o material que seria utilizado, foi então possível escolher excertos 

que, em conformidade com os objetivos do trabalho, oferecessem garantias quanto ao grau de 

espontaneidade do sujeito e quanto à recorrência dos processos encontrados. Todas as entre-

vistas dos 16 falantes que participaram da pesquisa totalizaram 12 horas e 3 minutos e encon-

tram-se no Apêndice A.

As normas e convenções de transcrição que descrevemos acima foram aplicadas com 

rigor apenas nos enunciados que se tornariam objeto de análise e, tendo em conta que a dois 

minutos de gravação correspondiam, aproximadamente, quarenta minutos de transcrição, 

decidiu-se que algumas intervenções muito longas proferidas pelo entrevistador ou por outros 

participantes que não o sujeito entrevistado seriam apresentadas em forma reduzida, assegu-

rando-se, assim, a compreensão do texto escrito sem prolongar o trabalho de transcrição. Esta 

decisão não eliminou possibilidades de posteriores aproveitamentos do material transcrito em 
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estudos de outra natureza, nomeadamente naqueles que se inserem no domínio da interação 

verbal.
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4.1 Da língua portuguesa falada: de direito ou pelo avesso

 A referência à língua falada suscita, muitas vezes, mal-entendidos que se prendem ao 

fato de ela ser normalmente identificada com determinados ‘níveis de língua’, mais comu-

mente com um ‘nível familiar’ e até mesmo, como já vimos, com um ‘nível popular’. Contra 

este preconceito, Bourdieu (1983), em artigo publicado no Actes de la Recherche en Sciences 

Sociales, não aceita a denominação ‘negativa’ de língua popular, que normalmente se aplica a 

uma grande diversidade de modos de falar:

A noção de linguagem popular é um dos produtos de subscrição das taxono-
mias dualistas que estruturam o mundo social segundo as categorias alto e 
baixo (a língua baixa), polido e rude (palavras rudes) ou excessivo (piadas 
grosseiras), distinto e vulgar, raro e comum, contido e corrente, em resumo 
da altura e da natureza (não se fala de linguagem verde e de palavras cruas?). 
Estas são as categorias míticas que introduzem um corpo distinto no conti-
nuum dos falares, ignorando, por exemplo, todas as sobreposições entre o 
falar tenso dos locutores dominantes e o falar empenhado dos locutores domi-
nados […] e, sobretudo, a diversidade extrema das falas que são globalmente 
rejeitadas na classe negativa da língua popular. (1983, p. 100)14

A experiência com essa pesquisa de campo tem-nos confirmado que não parece lícito 

caracterizar, globalmente, o corpus de oralidade do português brasileiro e do português europeu, 

servindo-nos de classificações concebidas em função de uma hierarquia das realizações linguís-

ticas segundo prescrições normativas que tomam como modelo o que Bourdieu designa por 

langue légitime.

Comecemos, então, por focalizar algumas reflexões do sociólogo francês presentes em 

um dos textos de seu conhecido livro de 1982, Ce que parler veut dire, publicado no Brasil 

com o subtítulo do original francês, A economia das trocas linguísticas (1998). Nele, Bourdieu 

critica a Linguística Estrutural, assim como explicita suas reservas em relação à teoria dos atos 

de fala. Nessa obra encontramos um de seus textos mais polêmicos sobre algumas das catego-

rias mais caras às ciências da linguagem, como a noção de língua e competência: “A produção 

e a reprodução da língua legítima”. 

No que se refere à primeira, o intelectual levanta questões que apontam implicações do 

silêncio da Linguística em torno da teoria chomskiana de competência, bem como da questão 

“das condições econômicas e sociais de aquisição da competência legítima e da constituição do 

14 La notion de langue populaire est un des produits de l'application des taxinomies dualistes qui structurent 
le monde social selon les catégories du haut et du bas (le langage bass), du fin et du grossier (les gros mots) ou 
du grass (les plaisanteries grasses), du distingué et du vulgaire, du rare et du commun, de la tenue et du laisser-
-aller, bref, de la culture et de la nature (ne parle-t-on pas de langue verte, et de mots cruss?). Ce sont des catégo-
ries mythiques qui introduisent une corpure tranchée dans la continuum de parlers, ignorant par example tous le 
chevauchements entre le parler relâché des locuteurs dominants (...) et le parler tendu des locuteurs dominés (...) 
et surtout la diversité extrême des parles qui sont globalement rejetés dans la classe négative du langage populaire.
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mercado onde se estabelece e se impõe esta definição do legítimo e do ilegítimo” (1998, p. 30). 

A segunda noção, vinculada por Bourdieu aos conceitos de distinção e de mercado linguístico, 

é a de língua legítima. A partir da discussão em torno dela, o autor revela o que considera uma 

ilusão (da) Linguística: a de que a mudança e o valor distintivo da língua dependem do que 

acontece no interior do próprio sistema linguístico, e não nas condições socioeconômicas de 

vida em sociedade. Mais adiante, ele explica:

os usos sociais da língua devem seu valor propriamente social ao fato de 
se mostrarem propensos a se organizar em sistemas de diferenças (entre as 
variantes prosódicas e de articulação ou lexicológicas e sintáticas), reprodu-
zindo o sistema das diferenças sociais na ordem simbólica dos desvios dife-
renciais. Falar é apropriar-se de um ou outro dentre os estilos expressivos já 
constituídos no e pelo uso, objetivamente marcados por sua posição numa 
hierarquia de estilos que exprime através de sua ordem a hierarquia dos grupos 
correspondentes. (Bourdieu, 1998, p. 41) 

Embora possa não compreender as relações entre linguagem e sociedade como os socio-

linguistas labovianos o fazem (relacionando índices sociais como classe social, idade, sexo, 

contexto e variáveis linguísticas) ou como a Etnografia realiza (procurando entender o fenô-

meno linguístico, submetido a uma funcionalidade comunicacional), é possível sugerir que, 

de uma maneira geral, Bourdieu se apropria das reflexões produzidas no interior da Sociolin-

guística (que considera haver variações linguísticas que se encontram relacionadas às dife-

renciações existentes na estrutura social das sociedades) para, enfim, criticar as explicações 

produzidas no interior dessa área da Linguística. Portanto, há pressupostos partilhados entre 

Bourdieu e os sociolinguistas acerca da existência de sistemas de diferenças linguísticas que se 

encontram relacionadas aos sistemas de diferenças sociais. 

O autor percebe que as diferenças linguísticas se encontram organizadas dentro do campo 

linguístico, definido como sistema de relações de força propriamente linguísticas que se estabelece 

na distribuição desigual do capital linguístico no mercado das trocas simbólicas, na desigualdade 

por parte dos falantes e de suas escolhas pelos variados recursos da lingua(gem). Bourdieu percebeu 

que, para compreender a estrutura desse campo, é preciso ter ciência da existência de dois tipos de 

capital linguístico: um necessário à simples produção de um falar comum, mais ou menos legítimo, 

e um capital constituído por um conjunto de instrumentos de expressão necessários para a produção 

de um discurso escrito digno de ser oficializado, ou seja, a língua legítima. Para o autor:

a língua legítima é uma língua semi-artificial cuja manutenção envolve um 
trabalho permanente de correção de que se incubem tanto os locutores singu-
lares como as instituições especialmente organizadas com esta finalidade. Por 
intermédios de seus gramáticos, responsáveis pela fixação e codificação do 
uso legítimo, e de seus mestres que impõem e inculcam tal uso através de 
inúmeras ações corretivas, o sistema escolar tende (nesta e em outras maté-
rias) a produzir a necessidade de seus próprios serviços, produtos, trabalhos e 
instrumentos de correção. (BOURDIEU, 1998, p. 48)
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Neste sentido, a existência de mecanismos reguladores nos usos da língua, relacionados 

às variedades de prestígio e associadas à tradição gramatical e à escrita, constituem fundamen-

talmente o campo linguístico. Contudo, é preciso confirmar a natureza dinâmica e complexa 

do campo linguístico, principalmente se também consideramos as práticas comunicativas ordi-

nárias ocorridas no interior das comunidades de fala pesquisadas (Pilar de Goiás e Trás-os-

-Montes), que, por sua vez, também são regidas pela distribuição desigual de habilidades e de 

uso das diferentes variedades da língua.

Importa também pontuar que aquela variedade padrão, neste trabalho denominada de 

norma estatal, ou toda variedade usada por falantes de curso superior completo se encontra 

relacionada a processos que implicam um alto grau de escolarização, de normatização e de 

prática de gêneros escritos.

4.1.1. A meia língua pelo avesso: o português popular

 Apesar de minoritária, a língua portuguesa era largamente falada na costa do Brasil 

e também a mais importante, por ser a língua do colonizador. Padre Vieira afirmava que se 

pregava aos índios muitas vezes em português e que, para ele, o português fora de Portugal era 

um português pelo avesso. 

Meia língua15 é a denominação proveniente do senso comum, usada na Península Ibérica 

e ainda em algumas regiões do norte de Portugal para designar um tipo de fala considerada 

‘estropiada’ e ‘mutilada’, produzida em geral por um falante não nativo ou por um camponês 

iletrado cuja competência discursiva para interagir num registro formal é bastante limitada.

Solano (1991) relata, em sua obra Documentos sobre Política Linguística en Hispano-

america, que, em alguns países da América, a categoria nativa ‘meia língua’ passou a indicar 

também um “lenguaje balbuciante y elemental, infantil, empleado por el misionero en sus 

empeños proselitistas”  (op. cit., p. 88). Ela desapareceu, aos poucos, das zonas urbanas, 

mas manteve-se no meio rural, onde provocou inclusive o nascimento de numerosas formas 

dialetais.

Diante desse contexto, o português falado no Brasil pode ser considerado como produto 

de uma política colonial que contribuiu para o extermínio de línguas minoritárias, propiciando a 

construção de uma espécie de ponte para que a língua portuguesa pudesse se tornar hegemônica 

na região brasileira.

O que importa destacar é que, nesse processo, as duas línguas sofreram alterações, tanto 

aquelas minoritárias quanto a portuguesa. O que nos impulsiona, neste momento, é entender 

15 Durante a estada na capital do Minho, para a realização desta pesquisa, ouvia-se, entre os bracarenses, referên-
cias a esta ‘meia língua’ tão logo apareciam os brasileiros.
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o que aconteceu com a variante regional da língua portuguesa para que um escritor, filósofo e 

jesuíta do século XVII como o padre Antônio Vieira a classificasse de ‘meia-língua’. Cremos 

que isto se passa pelo conceito de língua popular e o que a caracteriza. 

 Para Ernest Nagel (1978), a precisão da linguagem caracteriza o rigor científico, visto 

que alguns termos e conceitos empregados pelo senso comum não delimitam os fatos e as 

coisas que nomeiam, podendo diferir de sentido pela abrangência de utilização. Diferentes 

sujeitos utilizam os mesmos termos sem que haja uma definição clara e consensual que unifor-

mize as condições de uso. Um desses termos usados pelo senso comum que possui tal extensão 

de sentido e que pode obscurecer sua natureza é a expressão popular, empregada não só para 

nomear culturas, mas também as formas de falar de determinado grupo social.

Do ponto de vista geral, o adjetivo popular refere-se tanto ao conjunto de cidadãos como 

um todo (voto popular equivale ao voto de todos) quanto à parcela da população que não faz 

parte da elite, representando, pois, a gente comum, as pessoas comuns. Das onze definições 

trazidas por Houaiss (2001, p. 2261), nove apresentam um caráter de diferenciação em relação 

a um grupo superior. O popular seria a massa em oposição à elite; o anônimo em relação ao 

conhecido e famoso; o não rico; a massa menos instruída.

Historicamente, o termo aparece no português a partir do século XIV e procede da forma 

latina popularis16 com o mesmo sentido que se encontra em português, referindo-se, pois, a tudo 

aquilo relativo ao povo, à gente comum. A diferenciação entre aquilo que é considerado culto 

e popular foi uma preocupação dos falantes da língua latina e de quem se debruçou ao longo 

dos séculos a estudá-la. Se voltarmos aos limites do vasto território que compunha o Império 

Romano, percebemos que o latim popular, também conhecido como latim vulgar, apresentava 

diferenças em relação ao latim clássico. Tais diferenças eram vistas como inferiorizantes e, 

portanto, dignas de serem desaconselhadas por quem quisesse aprender as formas prestigiadas 

da língua do Império.

Os conceitos de língua popular e língua erudita ou culta no latim nunca foram totalmente 

esclarecidos. O vulgar, na verdade, era uma língua viva, real e espontânea, um latim coloquial 

que se opunha ao latim literário, uma língua artificial. Sobre este aspecto, Savi-Lopez (1935) 

é categórico em afirmar que “o latim falado é o latim vulgar; esse é o fato linguístico real e 

próprio, espontâneo. O latim literário, ao contrário, é um fato artificial”17 (tradução nosssa). 

16 O uso do termo popular com finalidade científica foi, primeiramente, tomado no âmbito dos estudos sobre a 
cultura, opondo-se ao clássico ou ao erudito. Em nosso estudo, a necessidade de entender o conceito de meia língua 
e delimitar o que é meia e o que não é, levou-nos a discutir também a pertinência do termo em relação à cultura, 
considerando não só a polarização popular (meia língua) e não popular, mas também a ideia de continuum entre 
esses dois extremos.

17 “El latín hablado es el vulgar; éste es el hecho linguístico real y propio, espontáneo. El latín literario, por el 
contrario, es un hecho artificial”. (SAVI-LOPEZ,1935, p. 114).
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Theodoro Henrique Maurer Jr (1962), em seu livro Problema do latim vulgar, reconhece 

que o latim vulgar é o latim da plebe, língua falada não só pelos “plebeus antigos”, mas também 

por novos elementos advindos de classes humildes, camponeses pobres e estrangeiros sem 

recursos. Maurer Jr. (op. cit.) demonstra que o latim vulgar ou latim popular não era apenas o 

latim falado que se opunha “à língua escrita”. O autor julga que as classes mais abastadas em 

Roma usavam uma variedade de latim que se distinguia claramente da forma popular. Dessa 

forma, havia outra modalidade de latim que nem seria o culto dos discursos nas tribunas nem 

o falado pelo povo nas ruas. Maurer Jr afirma, ainda, que o latim vulgar não foi uma corrupção 

da língua culta ou literária, já que ela existia de forma paralela a essa variedade de latim. A 

língua literária, na opinião do latinista, seria uma língua artificial e sua origem estaria ligada à 

variedade de latim prestigiada pela classe dominante, representando os valores daquela parcela 

da sociedade romana em dado momento de sua história política e social, enquanto o popular 

estaria ligado a uma situação diastrática, social e historicamente determinada.

Rodolfo Ilari (1982) acredita que a confusão em torno da caracterização do latim vulgar 

resida na pluralidade de interpretações do termo vulgar. De acordo com ele, existem três inter-

pretações possíveis (op. cit., p. 58). A primeira estaria ligada à ideia de corriqueiro e, portanto, 

traz em si um caráter de informalidade, resultando numa variedade de língua tanto usada pela 

aristocracia quanto pelo povo em situações informais. A segunda interpretação relaciona o 

vulgar ao povo, assim, ao nos remetermos ao latim vulgar, estaríamos nos referindo ao latim 

falado pelas camadas populares de Roma. A terceira e última forma de se compreender o termo 

vulgar estaria ligada à ideia purista de vulgaridade, que considera as formas populares como 

uma deturpação da língua culta. Em qual destas possibilidades encaixaríamos a meia língua?

Essa discussão sobre o uso concreto do termo vulgar na definição de certa variedade do 

latim, assim como o termo proferido pelo Pe. Antônio Vieira, apenas demonstram a dificuldade 

em se definir algo complexo como a língua falada por determinado povo quando levada em 

consideração a heterogeneidade dos grupos que compõem uma sociedade, especialmente no 

que se refere à variedade menos prestigiada da comunidade linguística.

Que critério, então, usaremos para definir e esclarecer o termo popular a ser usado numa 

investigação de cariz sociológico? No decorrer desse trabalho, como vimos anteriormente, 

preferimos o termo variedade rural para nos referirmos aos falantes das duas regiões esco-

lhidas dessa pesquisa: àquelas parcelas da população, tanto brasileira quanto lusitana, que não 

passaram pelo processo de alfabetização ou que frequentaram os bancos escolares durante um 

período máximo de quatro anos. Tal preferência leva-nos a relacionar os falantes do português 

rural às camadas da população pilarense e transmontana que estão na base da pirâmide social. 

Anthony Naro (1981) elucida:
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As variantes populares tendem a ocorrer com mais frequência na fala de 
pessoas com níveis socioeconômicos mais baixos, enquanto as variantes-
-padrão, frequentemente, são encontradas mais na fala das pessoas que 
possuem níveis socioeconômicos mais altos, bem como no rádio e na tele-
visão etc. (op. cit , p. 64, tradução nossa)18

 Gregory Guy (1981,1989) repara, ao discutir a origem do português popular do Brasil, 

que as características linguísticas observadas na fala da população se relacionam às diferenças 

na origem e na consolidação das classes sociais no curso da formação da sociedade brasileira. A 

maioria dos falantes da variante popular, segundo ele, tende a pertencer à classe trabalhadora,19 

quer no ambiente rural, quer no urbano. Tal tendência não seria fruto do acaso nem de simples 

escolha, visto que estaria condicionada por fatores históricos. 

Vê-se, portanto, que Guy (op. cit.) associa aspectos sociais e sócio-históricos na defi-

nição de português popular. Compartilhamos com Guy esta relação, pois concordamos que a 

classe social do indivíduo é um produto, em grande parte, da história social e, como tal, reflete-

-se na variedade de língua que o falante usa no cotidiano.

Dante Lucchesi (1994), ao tratar do tema, considerou o que chamamos de ‘falantes do 

português popular do Brasil’ como usuários da norma vernácula, norma essa que correspon-

deria aos “padrões lingüísticos das classes baixas, dos falantes não-escolarizados” (op. cit., p. 

26). Esse autor, portanto, alia dois critérios: o socioeconômico e o nível de escolaridade para 

formar o parâmetro delineador do falante do português popular do Brasil.

Ao que tudo indica, a caracterização da língua popular do Brasil está diretamente ligada 

à classe social de seus falantes e a classe social do falante está relacionada ao seu contexto 

sócio-histórico. Cremos, portanto, que o falante do português popular do Brasil possua como 

língua vernácula, nos termos enunciados por Labov (1972), uma variedade de língua que re- 

flete a constituição histórica das classes menos favorecidas do Brasil, perceptível no nível 

social, econômico e cultural daqueles que usam a variedade popular tanto no meio rural quanto 

no meio urbano. Quanto à língua popular lusitana, estudos antigos da Dialetologia portuguesa 

(VASCONCELLOS, 1900, 1901a, 1901b, 1928, 1985)20 já apontavam possíveis correlações 

com grupos étnicos e sociais, assim como as demais variáveis sociais como idade e escolari-

18 "The popular variants tend to occur more frequently in the speech of the lower socio-economic levels, while 
the standard variants are found more frequently in the speech of the higher socio-economic levels, on radio and 
television, etc" (NARO, 1981, p. 64)

19 Neste contexto, a expressão “classe trabalhadora” está diretamente ligada à ideia de que aqueles que possuem a 
força de trabalho devem apenas desempenhar atividades braçais, enquanto que aqueles que detêm o poder econô-
mico dominam as formas de acesso ao letramento e o fazem para legitimar o poder sobre as classes economica-
mente menos favorecidas da sociedade.

20 Não estenderemos a discussão porque teríamos de tecer considerações que fugiriam da nossa proposta inicial. 
Para mais, ver Boléo (1975, 1974).
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dade; nos estudos sociolinguísticos das comunidades rurais observava-se a manutenção/preser-

vação de características já registradas por filólogos e dialetólogos nos séculos XIX e XX.

Enfim, encerramos esta seção esclarecendo que a pesquisa por nós empreendida procura 

não só caracterizar e entender a variedade do português classificado como popular, mas também 

discutir os rumos da mudança linguística. Vamos, portanto, ao debate.

4.1.2 O português vernacular brasileiro em questão

Entendemos que o conceito de transmissão linguística irregular é uma expressão precon-

ceituosa. A interpretação de John Holm de reestruturação seria mais adequada, como também 

a posição da Ecolinguística que percebe apenas adaptação da língua a uma nova realidade. No 

entanto, trouxemos tal conceito para discutir questões do português falado que são pertinentes 

para a discussão apresentada no próximo capítulo.

O conceito de transmissão linguística irregular se relaciona às situações de contato 

linguístico intenso entre grupos de falantes de línguas diferentes em que um dos grupos, por 

pressão econômica e política, subjuga o outro, forçando o grupo subjugado a tomar a língua de 

seu dominador como modelo ou referência para os processos de comunicação entre os grupos. 

Para Lucchesi (2000), os processos de transmissão linguística irregular “podem 

conduzir à formação de uma língua historicamente nova, denominada pidgin ou crioula, ou 

à simples formação de uma nova variedade histórica da língua que predomina na situação 

de contato” (op. cit., p. 99). A língua produzida pelo contato apresenta características mais 

próximas ou mais distantes da língua do dominador e depende de fatores extralinguísticos como 

a quantidade de falantes da língua alvo ou o grau de coesão entre os grupos subjugados. Além 

disso, a variedade de língua resultante do processo de transmissão linguística irregular, como 

toda língua do mundo, está sujeita a mudanças condicionadas por fatores sociais, históricos e 

culturais que podem provocar maior ou menor aproximação da língua do dominador. Quando 

se discute esse processo, é interessante refletir sobre os aspectos sociais que levaram as línguas 

originadas do contato a sofrerem graduais transformações impulsionadas por novas condições 

sociais. A transmissão linguística irregular explicaria não só a origem e a formação do portu-

guês popular do Brasil, mas também a tendência de mudanças verificadas nas comunidades 

linguísticas referidas nesta pesquisa.

O conceito transmissão linguística irregular foi proposto para descrever as situações 

em que a língua materna de uma geração de falantes não deriva da(s) língua(s) materna(s) dos 

falantes da geração precedente, situação que recai no caso do surgimento das línguas pidgin 

e línguas crioulas, mas não somente. Esse conceito se relaciona ao de transmissão imper-

feita (imperfect transmission), de Thomanson e Kaufman (1988), que o utilizam para recobrir 
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aquelas situações em que uma língua surgida numa situação de contato não está geneticamente 

relacionada a nenhuma língua que contribuiu para a formação dos componentes de sua estrutura 

(nongenetic development). Esses autores defendem que uma relação genética (genetic rela-

tionship) implica em transmissão conjunta de todos os componentes da estrutura linguística 

(léxico, morfologia, sintaxe e fonologia), o que ocorre nos casos de transmissão linguística 

normal, em que os filhos adquirem a língua materna dos seus pais.

Apesar de nosso objetivo não ser estudar detalhadamente a história da discussão entre 

línguas em contato, julgamos necessário definir, grosso modo, o conceito de pidgin e língua 

crioula. Uma língua pidgin é uma língua simplificada cuja origem remete às situações de 

contato entre grupos de diferentes línguas entre si, ininteligíveis, cujos falantes, por necessi-

dade, precisam desenvolver atividades numa mesma situação geográfica e social. 

Interessa notar que as práticas linguísticas desenvolvidas nessas situações se referem 

às necessidades primárias de sobrevivência do grupo e, portanto, a comunicação desempenha 

basicamente uma função referencial. Após um estágio de gesticulação, a necessidade levaria os 

grupos de falantes a desenvolverem uma língua mista de uso limitado e emergencial. Esta língua 

seria um ponto de intersecção entre as duas outras, resultando numa simplificação, abreviando-

-se tudo o que não poderia ser utilizado com caráter opositivo de categorias necessárias à coesão 

do grupo. A aprendizagem se daria entre adultos que, certamente influenciados por sua própria 

língua e por limitações de aprendizagem, acabariam provocando profundas mudanças, derivando 

no fenômeno de erosão de estruturas linguísticas mais complexas. Em sua maioria, os pidgins 

costumam ser línguas efêmeras e ligadas diretamente às necessidades criadas pela situação de 

contato. Tendem a desaparecer ou a se transformar em outra forma de língua que possua falantes 

nativos, isto é, se a situação de contato sobreviver e se a relação de dependência se mantiver. 

Quando uma situação de contato se perpetua, como aconteceu com a escravização de povos 

africanos na América e na Ásia, as características linguísticas do pidgin podem ser prolongadas, 

resultando em um pidgin estendido ou em um crioulo. As línguas crioulas aparecem em situações 

mais amplas. A fim de preencher lacunas causadas pela erosão, uma língua crioula pode requerer 

soluções que venham suprir a falta dos elementos subtraídos no processo de pidgnização. A resposta 

encontrada por muitas línguas crioulas consiste na mesclagem do léxico da língua de superstrato 

(do grupo dominador) e da estrutura gramatical da língua de substrato (grupo dominado). Assim, 

processos de gramaticalização de elementos lexicais da língua alvo são comuns nas línguas crioulas.

O processo de transmissão linguística irregular que resulta em um pidgin ou crioulo 

não é uniforme e depende de processos histórico-sociais intervenientes no curso da transmissão 

e da aquisição. A noção de crioulização variável proposta por Bickerton (1984) é pertinente 

e explica não só diferentes formas de pidginização e crioulização, mas pode apontar também 
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estágios diferenciados na reversão do processo ou na descrioulização. Se os falantes de línguas 

crioulas tiverem maior acesso a modelos da língua alvo do que outros falantes que não desfru-

tarem dessa exposição, sem dúvida a variedade crioula daqueles estará mais próxima da língua 

alvo do que a variedade destes.

Há, ainda, situações de crioulização típicas em que ocorrem reestruturações mais 

profundas e outras de crioulização leve em que a reconstrução gramatical não foi tão necessária 

por não ter havido alto grau de erosão, havendo redução, por exemplo, no sistema flexional, 

obrigando o falante a lançar mão de outros recursos para recompor a opacidade, entendida 

neste contexto como um princípio que revela que o uso da língua não se dá apenas em sentido 

explícito, pois aquilo que é visível na superfície textual não registra todo o nosso pensamento, 

é apenas a ponta de um iceberg, possível à atividade de inferenciação, para a qual contribuem 

aspectos cognitivos, culturais, sociais e afetivos envolvidos num determinado contexto.

Reconhecemos em Bickerton (1999) algumas estratégias para se evitar a opacidade 

em algumas línguas crioulas que se assemelham a fatos encontrados no português popular do 

Brasil. No português do Malaca (op. cit.), a ideia de número se expressa pela anteposição de 

quantificadores. Um exemplo é o sintagma muito gato ser considerado como forma pluralizada. 

Na variedade rural, é comum a posposição de tudo como marca de plural: os fi tudo não mora 

mais aqui.

A origem do português popular do Brasil, assim, poderia ser explicada por um processo 

de transmissão linguística irregular, ocasionando um semicrioulo que, segundo atesta Holm 

(2000), seria também a fórmula explicativa para o AAVE (Afro-American Vernacular English, 

isto é, vernáculo inglês afro-americano).

Couto e Embaló (2010) apresentam uma proposta em que há um continuum linguístico 

(as setas indicam que pode haver influências nas duas direções):

o crioulo e o português resultam uma espécie de continuum que vai desde 
variedades do português lusitano, passando por variedades de crioulo aportu-
guesado e crioulo tradicional, basiletal, até as línguas nativas, étnicas, como 
se pode ver no quadro a seguir. (op. cit. p. 31)

português lusitano
↓   ↑  

português acrioulado
↓   ↑  

crioulo aportuguesado
↓   ↑  

crioulo tradicional
↓   ↑  

crioulo nativizado
↓   ↑  

línguas nativas
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 Em obra anterior, Couto (2009) já explica a representação acima:

Em um extremo do continuum estão as línguas nativas africanas […] a seguir, 
vem o crioulo tradicional, que seria o crioulo nativizado. Acima delas, vê-se 
o nível do crioulo tradicional, que seria o crioulo “puro” das regiões rurais, 
isento de influências do português. Essa variedade de crioulo é chamada de 
basileto. No outro extremo do espectro crioulo está a variedade que chamei 
de crioulo aportuguesado, que, como o próprio nome já dá a entender, é forte-
mente influenciado pelo português. Um pouco mais acima no esquema, vem 
o português acrioulado, que é a variedade do português adaptada ao meio 
ambiente guineense, vale dizer, o português guineense. Por fim, temos o portu-
guês lusitano, que também se faz presente no país, embora em grau mínimo 
[...]. É importante salientar que não se trata de realidades estanques. (op. cit., 
p. 111-112, grifos do autor)

Do que foi dito até aqui, pode-se inferir que na formação do português do Brasil, sobre-

tudo em suas variedades rurais, identificam-se processos de mudança linguística induzidos 

pelo contato entre línguas decorrentes de um processo de transmissão linguística irregular do 

tipo leve. Esse processo não levou ao surgimento de variedades crioulizadas do português, mas 

afetou significativamente a estrutura dessa língua no processo da sua nativização e socialização 

entre os descendentes dos falantes de línguas africanas trazidos para o país como escravos e os 

índios que já aqui viviam quando da chegada dos colonizadores portugueses. 

4.2 Sociolínguística no processo de variação e mudança

A Sociolinguística, enquanto estudo da relação entre fatores sociais e linguísticos, tem 

sua sistematização a partir dos estudos labovianos; no entanto, reflexões sobre a relação entre 

língua e sociedade têm acompanhado o homem há muito tempo. A ideia de que as línguas 

variam no tempo, no espaço, nas classes sociais e nas diversas situações do trato social está 

presente de forma implícita ou explícita em diversos momentos da história da humanidade. 

Vimos em Chambers (1997) que muitos escritores da Antiguidade Clássica trataram do assunto:

Cícero, no ano 55 antes de Cristo, observa tendências conservadoras na fala 
de Laelia e, após elogios ao “tom de voz”da matrona romana, aventura-se a 
afirmar que ela o conservou do bom ensinamento do pai e dos avós, longe das 
influências rurais e estrangeiras. (op. cit., p. 124)

A análise de Cícero demonstra, implicitamente, um quadro sociolinguístico presente no 

Império Romano que, naquela época, tinha fortes influências de formas estrangeiras e rurais, 

ambas consideradas inadequadas para a elite cultural e econômica da grande polis. Como se 

percebe, a diversidade linguística e as suas implicações nos grupos sociais não somente aten-

taram estudiosos da linguagem, mas sempre incluíram outros pensadores, como filósofos, soci-

ólogos, antropólogos e cientistas políticos. 
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Em nosso estudo, consideramos que a variação é um fenômeno inerente a todo sistema 

linguístico conhecido e que a heterogeneidade não é incompatível com a ideia de sistema. Além 

disso, cremos que a variação não se dá apenas dentro de uma comunidade linguística nem entre 

os grupos que a formam, mas pode ser verificada num mesmo indivíduo formador da comuni-

dade (cf. SILVA e SCHERRE, 1996, p. 39-40.

 Os estudos sociolinguísticos demonstram que a variação é inerente à língua, não se 

encontra à parte do fenômeno linguístico, não é, pois, uma exceção. A heterogeneidade linguís-

tica não constitui um caos como se poderia supor, visto que pode ser observada, descrita e 

analisada, revelando padrões de regularidade. Lopes (2001) complementa: “a heterogeneidade, 

objeto sociolinguístico, é vista como uma heterogeneidade ordenada” (op. cit., p. 47). Logo, 

não é aleatória, pois se organiza por meio de um conjunto de regras variáveis que a governa e 

está condicionada por fatores linguísticos e extralinguísticos. 

A variação acontece quando temos a possibilidade de usar duas ou mais formas distintas 

com o mesmo valor referencial em um mesmo contexto, produzindo, contudo, diferenciações no 

plano social, o que determinaria uma variante mais prestigiada socialmente do que outra. Essas 

diferentes formas de dizer a mesma coisa, isto é, com o mesmo valor de verdade, imbricam-se 

com diferentes valorações sociais atribuídas a cada uso.

Calvet (2002) confirma:

temos, pois, variação linguística quando duas formas diferentes permitem 
dizer ‘a mesma coisa’, ou seja, quando dois significantes têm o mesmo signi-
ficado e quando as diferenças que eles representam têm uma função outra, 
estilística ou social. (op. cit., p. 102-103)

Labov (1972) alerta que, para que se defina uma variável linguística, o pesquisador deve 

escolher um número exato de variantes, assim como estabelecer a multiplicidade de contextos 

linguísticos em que elas aparecem e, por fim, elaborar um índice quantitativo para medir os 

valores das variantes. Neste trabalho, preferimos não quantificar os dados; optamos por lançar 

um olhar mais produtivo para a qualidade dos aspectos de conservação e inovação da língua. 

Contudo, no término da escrita do texto, questionamos sobre a necessidade de enquadrar as 

ocorrências em um programa de análise quantitativa, mas esta possibilidade ficará para outra 

oportunidade e pesquisa.

Do ponto de vista linguístico, a escolha da variante está condicionada por diversos 

fatores que são subordinados aos traços do contexto fonológico e sintático, além das caracte-

rísticas do discurso (SANKOFF, 1988). No que se refere aos aspectos extralinguísticos, fatores 

como sexo, idade e nível social do falante condicionam a escolha de determinada maneira de 

falar. Portanto, um mesmo falante pode apresentar variação em seu discurso e empregar essa ou 

aquela forma, dependendo da avaliação que ele faça da situação de fala. 
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Sobre a mudança linguística, Labov (1972) reconhece que, a despeito de todas as desco-

bertas da Linguística Histórica do século XIX, algumas questões não foram suficientemente 

elucidadas, especialmente no que diz respeito ao problema da mudança linguística. Muitas 

teorias foram elaboradas com o objetivo de explicar o motivo da mudança das línguas e como 

elas ocorrem. Monteiro (2000) resenha as principais teorias utilizadas para explicar a mudança 

linguística. Algumas delas caíram logo em descrédito, outras se apegaram a questões biológicas. 

Todavia, a Sociolinguística foi a responsável por trazer à mudança novo sentido e demonstrou 

que a base da alteração está na variação de formas concorrentes dentro de uma dada comuni-

dade de fala. Para além disso, essa disciplina encara a mudança como um processo observado 

na sincronia a partir da variação entre formas concorrentes.

Um dos fundamentos da teoria sociolinguística da mudança advém da premissa de que 

no tempo presente podemos ver indícios dessa alteração se nos alertarmos para as diferenças de 

comportamento entre jovens e velhos dentro de uma comunidade linguística. Faraco (1998) repara

que a predominância duma variante entre os mais jovens e sua pouca ocorrência 
entre os mais velhos pode estar indicando uma mudança em progresso, isto é, 
que uma das variantes está sendo abandonada em favor de outra. (op. cit., p.117).

 4.2.1 A sociolinguística na visão de Bagno

A relação entre Sociolinguística e Educação está na pauta de discussão de muitos educa-

dores e linguistas desde que, em função da Lei de Diretrizes e Bases, houve certa rendição do 

ensino à tentativa de alguns na luta pela valorização da pluralidade linguística. Tal abordagem 

se tornou não só obrigatória, mas necessária no momento em que a sociedade, de uma forma 

geral, acordou para a efetivação da democracia da formação escolar. 

O linguista e professor da Universidade de Brasília Marcos Bagno (2000) incorpora 

uma postura de conscientização do poder do preconceito linguístico em nossa sociedade muito 

parecida com a que adotamos durante a realização desta pesquisa. Na condição de um divul-

gador do pensamento científico, ele contribui com a difusão de uma compreensão da realidade 

brasileira assentada no combate ao que denominou de mitos que compõem o círculo vicioso do 

preconceito linguístico no Brasil. São oito: (i) a língua portuguesa falada no Brasil apresenta 

uma unidade surpreendente; (ii) Brasileiro não sabe português [Eu não sei português] [Só em 

Portugal se fala bem português]; (III) português é muito difícil; (iv) as pessoas sem instrução 

falam errado [feio]; (v) o lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão; (vi) o 

certo é falar assim porque se escreve assim; (vii) é preciso saber gramática para falar e escrever 

bem; (viii) o domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social (op. cit., p. 50).
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Do ponto de vista histórico, as ideias de Bagno já foram previamente discutidas por 

outros estudiosos do português do Brasil. Como exemplo, listamos o clássico Sociolingüís-

tica: os níveis da fala, de Dino Preti (2003), Contradições no ensino de português, de Rosa 

Virgínia Mattos e Silva (1995), e Diversidade Linguística e Ensino, organizado por Suzana 

Alice Cardoso (1996). Porém, o estilo e a linguagem de Bagno tornaram o livro A língua de 

Eulália um dos livros mais lidos pelos estudantes do curso de Letras, um verdadeiro best-seller.

Em Políticas da norma e conflitos linguísticos (2011), obra mais recente que organizada junto a 

Xoán Carlos Lagares, Marcos Bagno promove um debate sobre os processos de elaboração das línguas 

para evidenciar que a dimensão política das questões sobre a norma incidem sobre a própria definição 

do que reconhecemos, socialmente, por língua. Os organizadores nos instigam a refletir acerca dos 

espaços delimitados pelo português e suas influências que cruzam várias situações históricas. 

No último capítulo desse livro (op. cit.), “O que é uma língua? Imaginário, Ciência & 

Hipóstase”, aventa-se a possibilidade de, “no discurso geral sobre a língua, falar dela como 

se fosse uma entidade dotada de vontade e poder de ação” (op. cit., p. 357), enquanto “língua 

construída, língua-sujeito, língua com alma, desejo e poder de decisão, seria tudo aquilo que na 

filosofia se chama de hipóstase” (idem, p. 358). Nas páginas seguintes, o linguista e professor 

brasileiro indaga o leitor e demonstra, por meio de exemplos muito produtivos, como ainda 

estamos ‘mergulhados’ na ideologia monolíngue que sempre caracterizou a nossa história. 

Bagno ainda ultrapassa esse debate e sinaliza que “há muito de político e ideológico na desig-

nação ‘língua’ que se aplica a um modo de falar específico” (op. cit., p. 383). Portanto, o que se 

chama de “língua” é o produto de toda uma história. Como lembra o referido autor,

a língua tem uma origem histórica, não é algo que nasceu […] como se fosse 
uma planta que brota sem que ninguém a tenha semeado. Podemos amar e 
cultivar uma ou mais línguas, mas sem esquecer o preço caríssimo que muita 
gente pagou e ainda paga para que elas se implantassem como idiomas oficiais, 
nacionais, línguas pátrias, línguas de ensino, do poder e da lei. (op. cit., p. 387)

Bagno termina seu texto com uma constatação com a qual também concordamos: 

Mas essa hipóstase não é uma ‘língua’ em sua totalidade: é somente uma parte 
pequena, sim, porém importantíssima, de ponto de vista histórico e cultural, de 
alguma coisa tão grande e tão complexa que ninguém sabe definir a contento. 
(op. cit., p. 387)

Aproveitamos o ensejo para discorrer sobre duas áreas da Linguística que são relevantes 

para este trabalho, visto que possuem um valioso aparato teórico-metodológico para os estudos 

das variações linguísticas. Entretanto, não nos estendemos na literatura especializada por termos 

de ainda tocar em outros assuntos também caros ao nosso estudo.

4.3 Contribuições da Dialetologia e Geolinguística
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A Dialetologia provém do vocábulo grego dialektos, que significa a modalidade regional 

de uma língua assinalada por certas peculiaridades fonéticas, gramaticais ou lexicais, e procura 

inventariar, sistematizar e interpretar as variantes de uma língua ou de um grupo de línguas, 

com particular atenção à distribuição espacial, cronológica e sociocultural, dentre outras, dos 

traços linguísticos depreendidos em uma pesquisa.

Nos fins do século XIX, a Dialetologia conseguiu elevar-se a disciplina com objeto 

próprio. A pesquisa dialetológica utiliza basicamente dois métodos de investigação. O primeiro 

método é o da descrição do dialeto por meio de monografias dialetais. O segundo, chamado 

de geografia linguística, é de grande importância na revisão dos métodos em geral. Os dados 

obtidos por intermédio de inquéritos são expressos em cartas, nas quais se atesta o seu raio de 

vitalidade. Esse posicionamento é confirmado por Corvalán (1988), quando atesta que “a diale-

tologia é uma disciplina com larga tradição, com uma metodologia bem estabelecida e uma 

rica e valiosa literatura. É indiscutível que a dialetologia trouxe contribuição de importância à 

sociolinguistica e à linguistica geral” (op. cit., p. 8).

Ferreira e Cardoso (1994), quando se voltam à Dialetologia, esclarecem:

a dialetologia [...] demonstrou, e demonstra até os dias de hoje, seu maior 
interesse pelos dialetos regionais, rurais, sua distribuição e intercomparação, 
portanto não parece atitude parcial ou incoerente identificá-la como a linguís-
tica, diatópica, horizontal. (op. cit., p. 18)

Há mais de três décadas, Iordan (1962) definiu a geografia linguística como “represen-

tação cartográfica do material linguístico com o objetivo de determinar a repetição topográfica 

dos fenômenos” (op. cit., p. 273), enquanto Coseriu (1954)21 endossou:

Na terminologia técnica da linguística atual, a expressão ‘geografia linguística’ 
designa exclusivamente um método dialetológico e comparativo que chegou 
a ter extraordinário desenvolvimento em nosso século, sobretudo no campo 
românico, e que pressupõe o registro em mapas especiais de um número rela-
tivamente elevado de formas linguísticas (fônicas, lexicais ou gramaticais) 
comprovadas mediante entrevista direta e individual em uma rede de pontos 
de um território determinado, ou, pelo menos, que se tenha em conta a distri-
buição das formas no espaço geográfico correspondente à língua, às línguas, 
aos dialetos ou aos falares estudados. (op. cit., p. 103, tradução nossa)

21 En la terminologia técnica da linguistica actual, la expression ‘geografia linguistica’ designa exclusivamente un 
método dialectológico y comparativo que há llegado a tener extraordinario desarrollo em nuestro siglo, sobre todo 
em el campo románico, y que pressupone el registro em mapas especiales de un número relativamente elevado de 
formas linguisticas (fónicas, léxicas o gramaticales) comprobadas mediante encuesta directa y unitaria em uma red 
de puntos de un território determinado, o, por lo menos, tien em cuenta la distribuición de las normas en el espacio 
geográfico correspondiente a la lengua, a las lenguas, a los dialectos o a los hablares estudiados.
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Assim, é possível avaliar as relações existentes entre o espaço geográfico, a propagação e a 

distribuição espacial dos elementos linguísticos, constatando-se a norma diatópica da localidade. 

Em atlas linguísticos, esses dados coletados ficam registrados e compilados em cartogramas.

Os dialetos decorrem não só da necessidade que cada região tem de expressar sua realidade,mas 

também se manifestam por variações geográficas ou diatópicas, estão inseridas nas comunidades e 

se expressam por meio de uma possível linguagem comum do ponto de vista diatópico. Preti (2003) 

entende que esse tipo de expressão, na maioria das vezes, é “compreendida e aceita, e contribui para 

o nivelamento das diferenças regionais” (op. cit., p. 24). O processo de nivelamento e uniformização 

da língua é manifestado pela norma estabelecida na própria comunidade linguística.

Cabe, pois, à Dialetologia e à Geolinguística a descrição das variações diatópicas. Por isto, 

interessa lembrar o precioso inventário deixado por Jules Gilliéron, professor da École Pratique de 

Hautes Étude, que, entre 1897 e 1901, conduziu uma pesquisa de campo consistindo na aplicação de 

um questionário composto de 1.920 perguntas em “639 localidades pertencentes ao domínio galo-

-românico, com exceção de dois pontos que são da língua italiana” (ELIA, 1978, p. 34). 

Gilliéron, natural da Suíça, se dedicou primeiramente ao levantamento das áreas linguísticas da 

França, entre 1902 e 1912, e dessa grande iniciativa surgiu o Atlas Linguistique de la France (ALF). A 

despeito das críticas recebidas, Gilliéron compilou tal questionário para servir de base aos questioná-

rios que seriam feitos para a obtenção de informações sobre a morfologia, sintaxe e, principalmente, o 

vocabulário. O professor, então, pediu que Edmond Edmont, seu companheiro de trabalho, realizasse a 

pesquisa de campo (ocorrida durante quatro anos e meio). Edmont percorreu a França e, de cada local, 

após a aplicação do questionário, enviava os dados a Gilliéron, que estava em Paris. 

De posse do material, Gilliéron preparou o atlas e reuniu duas mil cartas de acordo com 

as exigências científicas da época. Elia (1978) conta que “apoiado nesse abundante material, 

rigorosamente colhido e ordenado, Gillierón empreendeu uma série de estudos que abriram 

novas perspectivas à ciência da linguagem” (op. cit., p. 34). 

A Geolinguística, desde então, se afirma nos estudos e no mapeamento das variações da língua 

oral, integrando-se aos atlas linguísticos, resultados finais das pesquisas geolinguísticas. Cremos que  

algum conhecimento do português falado no Brasil resulta de pesquisas desenvolvidas na área; importa 

lembrar da necessidade de mapear e retratar, por meio de contínuo trabalho de observação linguística, 

o registro e o resgate da identidade cultural das comunidades dos estados brasileiros.

Em 1920, com a publicação de O dialeto caipira, de Amadeu Amaral, considerado o primeiro 

dialetólogo brasileiro, tivemos a primeira tentativa de descrição de uma fala regional. Em 1922, ele 

publica O linguajar carioca e apresenta uma proposta de divisão dos falares brasileiros. 

A iniciativa de priorizar a realização de atlas regionais, proposta por Nascentes (1953) 

e seus contemporâneos, está se consolidando nos estudos e na descrição dos diferentes fenô-
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menos linguísticos dos estados do Brasil. Por isto, as peculiaridades que definem e marcam as 

diversas regiões brasileiras precisam de reconhecida atenção, pois a heterogeneidade cultural 

de uma região retrata a identidade cultural do povo que a constitui.

Serafim da Silva Neto, em 1955, publica o Guia para estudos dialetológicos e relaciona 

uma série de ações relevantes para o avanço e concretização dos estudos dialetais no país: realizar 

sondagens preliminares, recolher vocabulário seguindo exigências técnicas, elaborar monografias 

etnográfico-linguísticas sobre determinadas áreas semânticas e sobre falares regionais, produzir 

atlas regionais e aplicar questionário uniforme para a elaboração de um atlas nacional. 

Outros pesquisadores colaboraram para os estudos dialetológicos no País, entre os quais é 

relevante mencionar Nelson Rossi e Celso Cunha, dentre outros, “pois estes se destacam à medida 

que oferecem indicação a determinação de pontos, seleção de sujeitos e elaboração de questio-

nário a ser aplicado nas pesquisas de natureza dialetológica” (CRISTIANINI, 2007, p. 51).

A obra A geografia linguistica no Brasil, de Sílvia Figueiredo Brandão, de 1991, apre-

senta um resumo crítico sobre o surgimento da geografia linguística como método de inves-

tigação científica para os estudos geolinguísticos do Brasil. Sobre este livro, Aguilera (2005) 

indica ser referência àqueles que desenvolvem estudos da variação diatópica.

No entanto, apenas no final do século XX a elaboração do Atlas Geral do Brasil é reto-

mada por estudiosos da área e instituições universitárias, culminando na elaboração do Atlas 

linguístico da língua portuguesa no Brasil, sob o ponto de vista da Geolinguística (CARDOSO, 

2005). Em 1996, no Seminário Caminhos e perspectivas para a Geolinguistica no Brasil, reali-

zado em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, o projeto do Atlas Linguístico do Brasil 

– ALiB ganha forma com a criação de um Comitê Nacional. Sobre esta iniciativa, Cristianini e 

Encarnação (2006) consideram que, do ponto de vista metodológico,

o Projeto ALiB atende aos princípios da Geolinguística e introduz controles 
de natureza sociolinguística. O projeto, ao mesmo tempo que prioriza a infor-
mação diatópica, prevê o controle de variáveis sociais, procurando, assim, 
alcançar uma visão multidimensional da Língua Portuguesa no Brasil (op. 
cit., p. 12).

A história da Geolinguística brasileira toma o seu rumo e temos conhecimento de atlas já 

concluídos e outros ainda em fase de elaboração. Estas e outras publicações, por certo, contri-

buem para o desenvolvimento dos estudos dialetais no Brasil.

4.4 A visão da Ecolinguística: novas questões aos estudos da (lingua)gem

Ao contrário daqueles que ainda definem a Ecolinguística como um ramo novo da 

Linguística ou atribuem a ela um status de ciência inaugural, estamos de acordo com Couto 

(2012) quando ele se refere à disciplina não como substituta tampouco como ampliação da 
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Sociolinguística, mas como princípio orientador. O conceito de Ecolinguística já foi ratifi-

cado, inclusive, pelo próprio autor (op. cit.) em entrevista que resultou na publicação de um 

livro organizado por Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto, Um diálogo com Hildo Honório 

do Couto (2013). Para além do estudo que engloba a relação entre língua e meio ambiente, o 

professor Hildo do Couto prefere, atualmente, dizer que essa disciplina envolve o estudo das 

interações verbais que se realizam nos ecossistemas linguísticos. O nome ecossistema linguís-

tico (doravante EL) é o conjunto formado por uma população (doravante P) de organismos 

vivos e as inter-relações (doravante I) entre eles e o meio ambiente (doravante MA). Logo, 

esse conjunto consta de três esferas: território (doravante T), população (doravante P) e língua 

(doravante L). Desta base, Couto (2007) formula a teoria da ecologia fundamental da língua 

(doravante EFL). É simples: uma L e um T se inter-relacionam por meio de uma P ou comuni-

dade. Tem-se, assim, um triângulo em que o vértice superior, formado pela P, se inter-relaciona 

com os outros dois, que também se relacionam, mas indiretamente, porque depende da P. Ainda 

sobre estas inter-relações, Elza do Couto (2012) complementa e suaviza:

elas […] são a respiração e a alma da ecologia. Aí se diz relação ou interação 
ecológica. Acrescenta-se que há inter-relações quando indivíduos ds diferentes 
espécies de uma comunidade biológica interagem entre si e com o biótopo. Mas, 
pode ser também entre indivíduos da mesma espécie. (op. cit., p. 21)

A autora ainda explica que “o equivalente linguístico de inter-relações (interações) é 

a própria língua. Por aí já se pode ver que, para a Ecolinguística, língua é como os membros 

da população interagem entre si verbalmente” (op. cit., p. 21). Aproveitamos a explanação 

dessa autora para ratificar nossa justificativa na escolha de associar duas regiões tão distintas na 

pesquisa sobre a ampliação do debate acerca da inovação e conservação do português falado na 

variedade brasileira e lusitana. Ao considerar aspectos de fala dessas regiões sob a perspectiva 

da Ecolinguística, encaramos os fatos da linguagem em sua dinâmica, diversidade e evolução 

de uma forma mais produtiva.

Para além desses apontamentos, interessa registrar a participação do meio ambiente 

(MA) no estabelecimento das interações entre a P e a L. Couto (2009) subvivide o MA em (i) 

ecossistema natural (ou meio ambiente), referente a tudo que nos rodeia, ou seja, espaço físico 

e geográfico; (ii) ecossistema mental, o cérebro (local em que o conhecimento linguístico e 

não linguístico dos falantes se forma, se armazena e se processa); e (iii) ecossistema social, a 

sociedade, conjunto de pessoas que partilham hábitos e cultura. Nas palavras de Couto (2012), 

“Na relação língua-mundo social, a Ecolinguística estudará como se dá a interação de uma 

determinada comunidade, seus costumes, sua língua, ou seja, verificará como se dá a interação 

social via linguagem” (op. cit., p. 28). 
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Estes três ambientes formam a EFL, que se compõe pela comunidade de língua (nessa 

pesquisa representada pela língua portuguesa, que se refere ao ecossistema linguístico geral) 

e comunidade de fala (aqui, referimos a duas comunidades de fala: uma em Pilar de Goiás e 

outra nas aldeias que englobam o nordeste transmontano, equivalentes ao ecossistema linguís-

tico local). Na página seguinte temos uma proposta ilustrativa baseada na teoria da ecologia 

fundamental de Couto (2007), que serviu de caminho norteador para a realização e alcance da 

proposta apresentada no início da tese.
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Neste percurso de revisão do papel da história oral e, consequentemente, da memória, reco-

nhecemos em suas ‘limitações’ um meio pelo qual avançaríamos na compreensão dos processos 

envolvidos nos falantes tanto da modalidade brasileira quanto lusitana. Os obstáculos relativos à 

memória, como, por exemplo, hesitações, equívocos, tendência para contar lendas, narrar mitos 

e histórias, introduziram-nos no cerne das representações da realidade que cada um de nossos 

sujeitos faz, o que indica que a língua utilizada é marcada pela norma produzida no momento da 

reminiscência, naquele instante das entrevistas em que cada um passeia por memórias revisitadas.

Nas suas falas, campeiam lembranças antigas e conhecê-las levou-nos ao ‘elemento 

velho’, aquela variante representada pelas configurações mais remotas da língua. Afinal, como 

vimos, a cultura se inscreve na língua (L) e pela língua que um povo (P) usa em um determinado 

território (T). É bem provável que a crença de que nesta pesquisa reencontraremos a língua 

portuguesa do passado seja o que nos instiga ao estudo destas falas. 

Quanto a este ponto, são necessárias algumas considerações. Importa notar que tanto a 

língua falada quanto as formas de utilizá-la mudaram. A sociedade global, cada vez mais dinâmica 

e acelerada, rompeu as antigas fronteiras e maneiras de relacionamentos entre as pessoas; logo, a 

língua foi afetada e sua transmissão alterada. Está claro que o debate entre a língua e seus estágios 

de conservação e inovação ainda impõe muitas questões, o que submete outros métodos de análise 

a revisões frequentes e à constante busca por novas formas de abordar as fontes orais.

Mais de uma centena de dados de natureza fonológica, morfológica e sintática se mani-

festaram de forma semelhante nos dois corpora, atestando uma tendência à retenção (conser-

vação) nas variantes do português na modalidade brasileira e lusitana. Apresentá-los e discuti-

-los satisfatoriamente aqui está além da exigência de uma profundidade teórico-bibliográfica, 

pois esbarra na demanda de um detalhamento e espaço impossíveis no objetivo deste estudo. 

Posto isto, diante dos vários ângulos que se podem observar no corpus de que se dispõe esta 

pesquisa, restringir-nos-emos a alguns aspectos de conservação e inovação relacionados a áreas 

da Linguística, a saber: fonética, fonologia, sintaxe e léxico.

5.1 Aspectos conservadores do português brasileiro

Como vimos anteriormente, a tese do conservadorismo do PB é muito anunciada entre os 

pesquisadores que debatem as diferenças entre a língua do Brasil e o PE: ela consiste em afirmar 

que grande parte das diferenças entre o PE e o PB se deve ao fato de que o primeiro teria se 

inovado em relação ao último, i.e, nossa língua ainda conservaria aspectos do português arcaico.

Pioneiro nos estudos de dialetologia no Brasil, o filólogo brasileiro Serafim da Silva 

Neto, quando falava em conservadorismo, pretendia apenas defender a ideia de que a nossa 

língua predominantemente ‘conserva’ características do que denomina como português arcaico 
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(PA) – língua formada entre os séculos XIII e XV e que se infiltrou na América –, enquanto o 

português europeu ‘inova’ as características daquela língua. Como aponta Noll (2008, p.277), 

“Arcaicidade e inovação são categorias neutras, dependentes de uma variedade de referência 

que se orienta por alguma norma linguística”.

Silva Neto (1960; 1975), ainda seguindo princípios da dialetologia românica tradicional, 

concentrou-se principalmente em aspectos fônicos e lexicais do português. No entanto, Celso 

Cunha, em O Eixo e a Roda (1986), retomou o assunto e acrescentou fatos sintáticos.

Labov (1994) explicitou o princípio uniformitarista, segundo o qual “o conhecimento 

dos processos que operaram no passado [de uma língua] pode ser inferido pela observação dos 

processos em andamento no presente” (op. cit., p. 21). De certa forma, seu postulado impul-

sionou defensores do conservadorismo do PB, conforme apresentamos no início deste trabalho. 

A propósito, o próprio Instituto Camões reconhece o conservadorismo brasileiro:

a língua que os portugueses falavam no século 16, no início da colonização, 
tinha um sistema de vogais menos reduzido do que a norma actual do Portu-
guês Europeu, era mais próxima da norma brasileira. Este é um dos vários 
casos que se poderiam apresentar como exemplo de um aspecto mais 
conservador na variedade brasileira do que na portuguesa, ainda que 
muitas vezes esta última variedade seja considerada mais correcta. (INSTI-
TUTO CAMÕES, 2006, grifo nosso) 

 Entre os que defendem o caráter conservador e unificado do português falado no Brasil 

estão também Elia (1978) e Melo (1971). Para defender o caráter conservador e unificado da 

nossa língua, ambos se apoiam em investigações de documentos redigidos no português do 

século XVI e nas condições externas sobre as quais o português foi transplantado e difundido 

em nosso território.

Sílvio Elia (op. cit.) complementa nos Ensaios de filologia e linguística que não houve 

influência de línguas indígenas e africanas no português do Brasil e é categórico quando asse-

gura que a língua portuguesa aportou em nosso território ‘pronta e acabada’.

Chaves de Melo (1981) também atribui a uniformidade na fala ‘plebeia’ às circunstân-

cias sobre as quais o Brasil se desenvolveu, além do importante papel do rio São Francisco:

falando-se de um modo geral, é substancialmente o português arcaico, defor-
mado, ou se quiserem, transformado em certo aspecto da morfologia e em 
alguns casos da fonética pela atuação dos índios e dos negros. Um fundo-
-comum constituído pela língua arcaica, estabelecido por grande contingente 
de portugueses vindos de várias regiões de Portugal indistintamente, com 
predomínio dos do Norte, e um superestrato constituído por alterações deste 
fundo português, determinado pelo grande número de silvícolas e principal-
mente africanos que entraram a falar a língua românica. Porém, é fácil veri-
ficar que, no que diz à estrutura da língua, a força do estrato foi muito maior 
que a do superestrato. […] figurou na nossa geografia linguística um impor-
tantíssimo elemento de unificação, que é o rio São Franscisco. Manteve ele (e 
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mantém) em relações constantes o centro com o Nordeste, funcionando como 
um nivelador linguístico. (op. cit., p. 91-93)

Os trabalhos de Paul Roberts (1994) também sustentam as teses propagadas pelos autores 

elencados, pois demonstram que, ao contrário do que diz a intuição e o senso comum, quando 

um território é conquistado por um povo que impõe sua língua, embora nas duas localidades ela 

seja modificada, tais alterações se acentuam rapidamente no território do conquistador. Teria 

então o Brasil conservado mais que Portugal os traços do português da época do Descobrimento. 

Outra comprovação de Roberts envolve aspectos de superestrato: a classe social economica-

mente privilegiada promove maiores mudanças linguísticas, enquanto a classe trabalhadora é, 

ao contrário, mais conservadora. Outros fatores são assinalados por Cunha:

Tendo vivido mais de trezentos anos sem contato com outros povos, sem imprensa, 
sem núcleos culturais de importância, com um número exíguo de escolas, a 
América Lusitana foi alcançando nesse largo período algumas das etapas que 
levam os povos aos estados linguísticos paralisantes. (CUNHA, 1986, p. 202)

Assim, o Brasil desenvolveria o cenário perfeito para a conservação do português 

quinhentista e da uniformidade da língua falada por seu povo. No entanto, este não é o quadro 

que se tem da língua portuguesa falada hoje no Brasil. A heterogeneidade linguística é bem 

visível, tanto se o português se for observado dentro dos limites territoriais de nosso país, 

quanto se for comparado com o português lusitano.

Importa também considerar que existe uma estrutura, um sistema que permite a nós, 

brasileiros, nos identificarmos como tais, mas para se falar em ‘notável’ unidade seria neces-

sário desprezar as variações inerentes a qualquer sistema linguístico, portanto desconsiderar 

a fala da maioria da população daquele país. Adjacente à relatividade e variação na/da língua 

existe o conceito de adaptação, próprio da Ecolinguística.

A seguir, tentaremos relacionar alguns dos principais aspectos supostamente conserva-

dores da variedade pilarense e transmontana. Pretendemos demonstrar que parte dos conserva-

dorismos do português brasileiro que o ligam ao português arcaico estão diretamente relacio-

nados ao latim (ver. cap. Discussão). Ao salientar tais conexões, acreditamos que seja possível 

uma maior valorização da língua brasileira, desfazendo o mito de que o PB deturpa o PE. Antes, 

porém, elencamos abaixo uma lista de estruturas conservadoras no português brasileiro, de 

acordo com Noll (2008, p. 278-279), por concordar que esses pontos ilustram “características 

fonéticas e morfológicas do portugues brasileiro […] avaliadas como arcaicas, uma vez que o 

português europeu se desenvolveu estruturalmente para além desses pontos” (op. cit., p. 278).

• a manutenção das plosivas sonoras ([b d g ]), que no standard europeu, no século 

XVI, se tornariam fricativas ([    ]);
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• a manutenção da nasalização heterossilábica (cama [kã.ma]), que foi abandonada 

no português europeu do século XVI ([k.ma]) e que hoje só existe regionalmente;

• a não formação da oposição fonológica /  / vs. / a / (PE cantamos vs. cantámos), que 

se desenvolveu no centro de Portugal entre os séculos XVI e XVII;

• a conservação parcial da variação pretônica de [ e-i], [e - ĩ], [o-u], que no português 

europeu ainda ocorria nos séculos XVI e XVII;

• a conservação tendencial do nexo <ou> [ou ow] (<lat. <au>) em lugar da alternância 

com <oi> no português europeu, que remonta aos séculos XVI e XVII;

• a negação repetitiva da fala coloquial brasileira (não quero não);

• a manutenção regional de [t] <chave> (nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, 

Paraná e sobretudo no Mato Grosso), que no português europeu (exceto no Norte) 

perdeu, no século XVII, o seu componente plosivo ([])
• a manutenção de uma ligação relativamente livre do pronome possessivo com o artigo 

definido, que no português europeu se tornou quase obrigatório até o século XX;

• a manutenção tendencial das vogais pretônicas e pós-tônicas [e], [a], [o], que, no portu-

guês europeu do século XVIII, foram preponderantemente reduzidas ([ ],[], [u] );

• a manutenção das vogais finais [a], [i], que no português europeu do século XVIII 

foram reduzidas para [ ], [];

• a conservação regional da alveolar /s/ implosiva, que se palatalizou no português do 

século XVIII ([]), assim como a realização análoga do encontro -sc- (descer:PB [s] 

vs.PE [s];
• a conservação de [e], seguida de palatal ([ ø S Z])  face à abertura iniciada no portu- face à abertura iniciada no portu-face à abertura iniciada no portu-

guês europeu (Lisboa e Portugal central), no século XIX ([  i ]);

• a manutenção dos ditongos [ei] e [ ei ], que se tornaram abertos no português europeu 

(Lisboa e Portugal central) no século XIX ([ai ], [ai]).

Abaixo, aspectos da morfossintaxe:

• a manutenção do gerúndio (está fazendo), que no português europeu do século XIX 

foi substituído por uma perífrase (a+ infinitivo);

• a conservação da próclise nas frases afirmativas com sujeito substantival anteposto, 

que em português europeu, desde o século XIX, são construídas encliticamente.

5.2. Conservação na variedade brasileira (Pilar de Goiás) 

5.2.1 Aspectos fônicos
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Há três características fônicas do PB que têm sido usadas para confirmar seu conser-

vadorismo e que foram confirmadas na fala dos pilarenses. São elas: a manutenção das vogais 

átonas, dos ditongos /ej/ e /e~j/ e o não desenvolvimento da oposição entre /a/ e / ] / para 

dissolver a neutralização entre o pretérito perfeito da 3ª pessoa do plural. Todas essas caracterís-

ticas se relacionam ao que Noll (2008, p. 208) aponta: “o vocalismo brasileiro, em comparação 

ao europeu, se apresenta com traços essencialmente conservadores, enquanto que o consonan-

tismo está permeado de inovações”. Este fato, também observado na pronúncia do português 

pelas populações de Goiás, levou José Ataliba Teixeira (1944) à seguinte apreciação:

há na pronúncia goiana, sobretudo nos meios rurais, um alongamento pronunciado 
das vogais protônicas, em todos os dissílabos e em muitos dos trissílabos, que 
resultam na abertura de vogais, creação de um acento secundário, e na lentidão e 
arrastamento característico no falar daquelas populações. (op. cit., p. 33)

O motivo da lentidão na fala, comum aos meios rurais em geral, deve-se, segundo o 

filólogo suíço Wilhelm Meyer-Lubke (1916), a fatores piscológicos e, principalmente, à vida de 

determinada população. O cotidiano tranquilo potencializa uma forma de fala lentificada, o que 

não acontece em uma comunidade que se agita pelas condições econômicas, sociais, políticas 

e industriais. 

Callou e Leite (2002), em uma seção do livro Como falam os brasileiros, anunciam: 

nos estudos sobre o português, as vogais prétônicas têm sido consideradas um 
fator de diferenciação não só entre os falares brasileiros, mas também entre o 
português do Brasil e o de Portugal. (op. cit., p. 39, grifo nosso)

Sobre esse tópico, o final do século XVIII é um divisor de águas, visto que o português 

europeu sofreu uma redução das vogais átonas, tanto das pretônicas quanto das postônicas. 

Teyssier (2007, p. 68-76) dedicou nove páginas do capítulo três do livro História da língua 

portuguesa para tratar do assunto. Sabe-se que atualmente em Portugal há vogais postônicas 

não finais /i/, /e/ (realizado como [] ou []), /a/ (realizado como []), /o/ (realizado como [u] ou 

[]) e /u/. As formas [  ] e [  ] são reduções postônicas não finais que o portugues brasileiro 

desconhece, consideradas inovações do português europeu.

Em posição final, observa-se também a redução de /e/, /a/ e /o/ para, respectivamente, [ 

 ], [  ] e [ u ]. Em posição pretônica, observam-se as seguintes vogais: /i/, /e/ (realizado como 

[  ] ou [  ]), / a / (realizado como [  ]), /o/ (realizado como [o], [  ] ou [u]) e /u/. 
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Para Gonçalves e Basso (2010),

é principalmente essa redução das vogais do português europeu que dá a 
impressão aos ouvidos brasileiros de que eles “comem as sílabas” ou “falam 
mais rápido”. O enfraquecimento das vogais átonas deu mais saliência às 
vogais tônicas, fazendo com que o português europeu tenha sua prosódia 
particular. (p. 110)

Este é um dos pontos centrais da tese do conservadorismo do PB, pois há fortes indícios 

de que o português arcaico (PA), como o PB ainda o faz, não reduzia vogais átonas. Fernão de 

Oliveira, primeiro gramático da língua portuguesa, diz, em 1536, que os portugueses falavam 

como homens assentados e com grande repouso. Celso Cunha (1986), embora questione a tese 

do conservadorismo do PB em certos aspectos, diz ser 

bastante provável que na entoação, que hoje bem distingue um português de 
um brasileiro, a nossa fala corresponda melhor ao estágio linguístico do século 
XVI, como geralmente afirma com fundamento num exame perfunctório da 
métrica do tempo e num passo da Gramática da linguagem portuguesa, de 
Fernão de Oliveira. (op. cit., p. 204)

Entretanto, esse próprio filólogo brasileiro faz ressalvas em notas de rodapé ao longo de 

toda a sua exposição acerca dos aspectos considerados conservadores. As pesquisas da etnolin-

guista baiana Yeda Pessoa de Castro (2001) provocam os aspectos citados anteriormente. Na 

obra A sobrevivência das línguas africanas no Brasil: sua influência na linguagem popular da 

Bahia, a autora alega que – da mesma forma que se pode explicar a não redução das vogais do 

PB confirmando que ele conservou essa característica do PA – também é possível atestar que 

tal fato aconteceu devido à influência das línguas africanas que vieram ao Brasil. A maior parte 

das línguas que os escravos trouxeram consigo da África para o Brasil pertenciam ou à família 

Banto ou à família Kwá. A estrutura silábica das línguas destas famílias tendia, em sua maioria, 

ao padrão universal CV (consoante – vogal). Segundo Yeda, não havia vogais alteadas e centra-

lizadas nessas línguas – como ocorreu com o PE.

Portanto, ela credita a redução das vogais do português brasileiro à intervenção recebida 

das línguas africanas e não a uma suposta tendência a conservar características arcaicas. Sejam 

conservadores ou africanizadoes, o PA e o PB apresentam essa mesma característica fonético-

-fonológica, e o PE já a transformou. Abaixo, outros exemplos (do corpus) de conservação no 

que se refere à fonética:

• realização fechada [e] e [o], correspondente a do e e o pretônicos, não originados de crase, 

até o século XVIII em Portugal, e que permanence nas regiões centro e sul do Brasil;

Aí ela p[e]gô i tinha conversadu cum barbêru, u dia qui eli fosse c[o]rtá u cabelu 
tirasse um poquinhu du cabelu deli i levasse pra ela, a única solução qui ela 
podia consegui cum pegá eli, né. Aí u barbêru falô tá bom, ué, façu issu procê. 



Capítulo 5 - Conservação e inovação do português moderno nas variedades brasileira e lusitana - 100

Mais comu u cabelu, u cara era veiacu tamém, pra vê o quê qui poderia cuntecê, 
u cabelu deli parecia dimais cum cabelu du du tambureti lá, né. (SB2 - 42)

• realização aberta do a pretônico não proveniente de crase;

É, mais aqui fazia u azeiti, daquilu né. Eu num sei comu qui ês socava aquilu 
aí dava um óleozim, era pá curá u umbigu da criança. (SB2 - 64)

• alternância polimórfica das pretônicas e/i e o/u, que a língua dos séculos XVI e XVII 

conhecia;

Alí é u siguinti (…) É igual ũa iscola u ensinu (SB2 - 66); Até u disfili qui tinha 
aqui. (SB4 - 59)

Dexô deiz casa, dexô um ginásu cubertu (SB4 - 76); Pilar num tem a históra 
du começu p’que u povu num interessava (SB4- 80);

É. Eu ia cum caminhão pra, p’essa fazenda, comprava as aruêra (SB5- 32)

• as realizações [ey] e [˜ey] dos ditongos que se pronunciam [ay] e [ãy] em Trás-os-Montes;

(…) aí u povu foi entranu, pegô aque’s primitivu, ficô essa herança doida aí, 
té hoji ningu˜ey deu conta di, di, di arrumá nada, [jugá nada dela ] (SB5 - 51)

Depoisi vei iscola isolada né, qu’é iscola paga pela prefeitura, (SB6 - 10)

• realização [i] do –e gráfico final, geral em Goiás. Alguns estudiosos creem que era a 

pronúncia vigente em Portugal na primeira metade do século XVIII22;

Ah, nossa cidadi aqui ela é histor’ca , né. Qui hoji já tá varianu né, maisi 
antigamenti era só essas casa torta, u povu muitu religiosu, né (SB6 - 9)

Ela é crenti. (SB7 - 25)

• palatalização do /t/ e /d/ antes de [i], que conduz, via de regra, à africativização (sete 

[ seti ], cidade [ sidadZi ]. Por isto, a formação de um alofone africado pré-palatal. 

Esta é uma das características fonéticas marcantes do português brasileiro;

(…) eu tava dent’ du seti anus, saí daqui mêi di marçu, ia fazê seti anu im 
outubru.(SB3 - 35)

Aquilu alí era ũa tamem casa muitu grandi, ũa casa di porão, imbaixo era 
quais da artura dissaquí, porão dela, foi demolida caiu tudu. Lá na frente 
tinha ũa ota qui tinha até um oratóriu nela, caíu (SB4 - 27)

22 Sobre este aspecto não há concordância entre os linguistas. Naro (1973, p. 9-51) atesta, depois de uma minu-
ciosa pesquisa e crítica acerca de hipóteses anteriores sobre a mudança de [e] para [i], que no Brasil e em outras 
áreas da língua portuguesa houve alteração rápida da regra que tornava alta uma vogal média não retraída em sílaba 
inicial ou final, regra esta que vigorou em Portugal em fins do século XVII e na primeira metade do século XVIII. 
Logo, para o linguista americano, o funcionamento da regra se processou independentemente nas diversas áreas.
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• na realização do /s/ implosivo ocorre uma distribuição alofônica entre [s] e [z], sendo 

[s] realizado antes de consoantes surdas e em final absoluto e [z] antes de consoantes 

sonoras assim como em sintagma, seguido de vogal.

(…) tudu fica ruim, si num tomá vitamina, num [ ] nada mesm’, fica pá mão 
du zotu mai qui dipressa. É, dá pa fazê pricisão na cama, pessoa tem qui... véi 
tem qui veiz inquandu tomá vitamina, não muitu, mais di veiz inquandu tem 
que tomá, pa quilibrá a situação da genti. (SB8 - 116)

É uai, dois sacu di cimentu eu punha nu ombru, é cem quilu. Da culuna num 
prestei mais.(SB8 - 118)

5.2.2 Processos fonéticos- fonológicos

Na parte introdutória da eminente obra de Mattoso (1972), Estrutura da língua portu-

guesa, o linguista brasileiro já anuncia:

Um dos percalços mais sérios com que se tem defrontado a gramática descri-
tiva, desde a Antiguidade Clássica, é o fato da enorme variabilidade da língua 
no seu uso num momento dado.Ela varia no espaço, criando no seu território 
o conceito dos dialetos regionais.Também varia na hierarquia social, estabele-
cendo o que hoje se chamam os dialetos sociais.Varia ainda, para um mesmo 
indivíduo, conforme a situação em que se acha(…) De qualquer maneira, a 
invariabilidade profunda, em meio a variabilidades superficiais, é inegável nas 
línguas. (op. cit., p. 7)

De fato, a língua de nossos avós não é a mesma língua que agora usamos, a língua 

de nossos netos não será igual à nossa. Ela está em um contínuo processo de mudanças que 

podem ser implementadas e difundidas ou não vingarem e desaparecerem, ou se restringirem a 

pequenos grupos e a dadas situações. Como vimos em seções anteriores, por meio da Sociolin-

guística e Ecolinguística, além dos estudos da Geolinguística e Dialetologia, tanto as variações 

quanto as evoluções da língua não são aleatórias, mas governadas por aspectos variados; cabe 

ao pesquisador reconhecê-las, descrevê-las e analisá-las dentro do contexto social e linguístico 

em que elas se realizam.

Sabemos que a descrição da língua em suas variantes diatópicas e diastráticas nos vários 

níveis de análise linguística, do fonético-fonológico ao léxico, morfo-sintático e até o semân-

tico, é tarefa importante e urgente para que se tenha um retrato fiel da língua portuguesa falada 

e escrita em nosso país. Todavia, nosso objetivo neste trabalho não se circuncreve a detalhes 

descritivos, visto que a intenção – ao utilizar dados do corpus – é demonstrar traços que são 

compartilhados em Pilar de Goiás e Trás-os-Montes para ilustrar a discussão sobre conceitos de 

inovação e conservação do português à luz das normas linguísticas.

Temos ciência de que a despeito de pesquisas realizadas no nível fonético-fonológico 

sobre falares regionais do português brasileiro, muito há para ser feito a fim de estabelecermos 
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isoglossias e normas, além de análises comparativas dos fenômenos estudados, de sua ocorrência e 

comportamento, particularmente no estado de Goiás. Logo, nosso corpus está disponível para ser 

utilizado em outros tipos de análises de vários aspectos e com suportes teóricos os mais diversos.

Consoante a estas reflexões, as pesquisas feitas em Goiás e em outras regiões brasileiras 

mostraram que os fenômenos linguísticos, sejam de natureza fonética ou morfossintática, são, em 

sua maioria, os mesmos, o que define uma variedade diatópica – conjunto de fenômenos siste-

máticos em algumas localidades, variáveis em outras – que podem significar marcas sociais em 

algumas regiões, mas não em outras. Enfim, assumimos que a maioria daqueles fenômenos regis-

trados no Brasil são os mesmos, enquanto há escassez de marcas linguísticas exclusivas de uma 

comunidade de fala, pois o que a caracteriza é a organização e combinação de tais fenômenos.

Constitui-se consenso nos estudos linguísticos históricos que a língua portuguesa não 

se fixou na mesma época e do mesmo modo em todas as regiões do Brasil. Nosso panorama 

linguístico sugere que poderia haver diversos PBs, mas, como pretendemos demonstrar nesta 

seção, há algo linguisticamente comum neste imenso país, que pela própria natureza provoca 

diversidade e, contrariando as expectivas de alguns linguistas, mantém traços de conservação 

do português da época de sua implantação no Brasil, como é o caso da paragoge, encontrada 

principalmente em regiões do sertão centro-sul do Brasil e recorrente em áreas transmontanas, 

em parte porque a área geográfica que corresponde ao nordeste de Trás-os-Montes influencia na 

manutenção de determinadas formas fonético-fonológicas.

Ocorre que há que se ter sempre em mente a premissa primeira da Fonêmica, comentada 

e exemplificada para o português por Silva (2003) na obra intitulada Fonética e Fonologia do 

Português. A autora alerta:

 Os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. O 
ambiente propício à modificação dos segmentos pode constituir-se por: 
(1) sons vizinhos - precedentes ou seguintes- (2) fronteiras de sílabas, de 
morfemas, de palavras e de sentenças e (3) a posição do som em relação ao 
acento. (SILVA, 2003, p. 119)

Para maioria dos autores, a paragoge é um tipo de metaplasmo por aumento. São altera-

ções que as palavras sofrem durante sua evolução do latim para o português. Consta, na litera-

tura especializada, que ainda é visível em variantes dialetais do português europeu, nomeada-

mente nas variantes do Douro e Minho, ou em registros de língua popular, manifestando-se pelo 

acréscimo de uma vogal átona final [e]; [E] à semelhança do exemplo <sê> anterior de Camões, 

em casos como: <senhor> - [sE’ norE ]. “E despois que do Martyre Vicente” (Camões, Os 

Lusíadas, III, 74).

O processo de paragoge já foi analisado como fenômeno estilístico pela Teoria da 

Otimalidade (MASSINI-CAGLIARI, 2006). Neste artigo, Gladis revela que a ocorrência de 
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paragoge não pode ser somente recurso estilístico, mas também tem de ser vista como resultado 

de aplicação de processos rítmicos que visam à eurritmia. Outros pesquisadores interpretaram-

-na à luz da Fonologia Lexical, partindo de recortes da lírica medieval religiosa; por exemplo, 

as Cantigas de Santa Maria. Por meio deste estudo, constatou-se que tal processo em Portu-

guês Arcaico pode ser de cunho estilístico. Além disso, a paragoge mostrou não ser sensível à 

formação de palavras, isto é, pertence ao domínio pós-lexical, por se tratar de um “fenômeno 

que atua sobre estruturas já bem formadas, canônicas” (MIGLIORINI, 2010).

Ainda sobre a questão rítmica, Cunha (1982) retoma as conclusões de Menendéz Pidal23 

em seus estudos sobre a paragoge nas línguas latinas e declara que as únicas razões satisfatórias 

para o aparecimento da paragoge são musicais: reduzir à igualdade as terminações de versos 

graves e agudos. O autor finaliza seus apontamentos quando sugere que o fenômeno linguístico 

em questão se constitui em “um recurso poético ou melódico diretamente ligado à estrutura 

métrica desses cantares” (op. cit., p. 242).

Sobre a vogal paragógica, o gramático afirma que o seu aparecimento está “indiscuti-

velmente subordinado ao fator ritmo” (op. cit., p. 246). Assim, podemos supor que o falante, ao 

recorrer ao apoio rítmico da paragoge, obtém uma expressão oral mais melódica e cadenciada. 

Essa recorrência ao fenômeno representa uma das opções disponíveis na língua e o falante a utiliza 

de forma livre e espontânea, geralmente em contextos desprovidos de qualquer formalidade. 

Para Teyssier (1990, p. 100), dentre os aspectos conservadores da fonética brasileira, há 

vogais /e/ e /o/ em posição final de palavra, que na passagem do latim vulgar para o português 

permaneceram as mesmas: elle>ele. A paragoge continua marcante no português europeu do 

século XVI, especialmente nas primeiras décadas, época em que o /e/ e o /o/ se realizavam 

como [e] e [o] fechados. No entanto, essas vogais sofrem um processo de elevação em posição 

final átona que, para este autor, ocorre porque:

Como existiam, nessa posição, apenas três fonemas e como não havia, conse-
quentemente, nenhum meio de opor [o] a [u] e /e/ a /i/, os falantes lusófonos, 
durante algum tempo, não tiveram consciência dessa deriva, e foi necessário 
esperar pela primeira metade do século XVIII para que certos observadores 
notassem que se pronunciavam [u] e [i]. (op. cit., p. 73)

Esse fenômeno, como citamos anteriormente, está presente na fala dos pilarenses. A 

seguir, apresentamos alguns dados (tabela 3) que sofreram inserção do segmento vocálico no 

final de palavra, concentrando-se apenas na elevação de e>i e nos ambientes em que a paragoge 

ocorreu, nas entrevistas livres.

23 Filólogo, folclorista e historiador espanhol, publicou trabalho sobre estilística, La lengua de Cristóbal Colón y 
otros ensayos (1942), em que analisa particularidades linguísticas e de estilo.
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Tabela 3 – realizações diante de l.
Norma estatal do português brasileiro Variação pilarense: paragoge diante de l.
Original original[e] > [i]
Sonrisal sonrisal[i]
Infiel infiel[e]>[i]
Tal tali[e]>[i]
Mil mil[e]>[i]
Igual igual[e]>[i]

Conforme registra Williams (1975, p. 120), a vogal paragógica é sempre um /e/ que se realiza 

/i/, podendo ocorrer diante de /l/ ou /r/. Nossos dados confirmam a realização de [e] ou [i] quando 

aparecem no final de uma palavra cujo ambiente precedente é /l/. Porém, não houve registro entre os 

falantes pilarenses de ocorrência da paragoge em ambientes em que precedam o /r/.

Além destas manifestações, houve registro da vogal paragógica e>i diante das fricativas 

s e z (tabela 4).

Tabela 4 – realizações diante de s e z
Norma estatal do português brasileiro Variação pilarense: paragoge diante de s e z
Trás tra[i]s[e]; tra[i]z[i];traz[e]
Mas ma[i]s[e];ma[i]s[i]
Dois dois[e];dois[i]
Dez de[i]s[e],de[i]s[i]
Raiz ra[i]s[e]
Chafariz chafariz[e]
Atrás atra[i]z[i]
Depois depoiz[i]
Vez ve[i]zi
Cruz cruiz[i]
Fez fe[i]z[i]
Demais demaiz[e];demaiz[e]
Juíz Juiz[e]

Como se observa na última tabela, os vocábulos trás, mas, dez, atrás, vez e cruz, monossilá-

bicos, receberam uma semivogal ([ y ]) em posição medial da palavra. Sobre este aspecto ainda há 

alguma divergência entre linguistas no que respeita aos processos que envolvem epêntese e para-

goge. Alguns teóricos apontam que a epêntese pode ser apenas consonantal, outros referem que 
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além de consonantal pode ser vocálica. Para Williams (1975), Almeida (1958) e Coutinho (1976), 

este processo se dá apenas com consoante, no meio da palavra. Na opinião de Lee (1993), a epêntese 

pode também ser vocálica e sua ocorrência ser no início, meio ou final do vocábulo. Reconhecemos 

também um processo paragógico diferente em três palavras que, apesar das ocorrências na fala de 

apenas dois sujeitos, elas se evidenciaram nos dados, como se verifica na tabela 5.

Tabela 5 – realizações da vogal o>u
Norma estatal do português brasileiro Variação pilarense: vogal o>u
Dois doiz[o] > doiz[u]
Chafariz chafariz[o]
Deus Deuz[o] > Deuz[u]

Borges (2005) identificou dois exemplos de inserção das vogais o >u, na variação da 

fala de idosos em Caiapônia. Naquela comunidade de fala, a autora registrou a ocorrência dessa 

vogal diante das fricativas s e z em Deus (Deuz[o] > Deuz[u]) e juiz (juiz[o] > juiz [u]), fez uma 

análise destas palavras declinadas em latim e demonstrou que 

essas ocorrências não apresentam qualquer final coincidente com o processo para-
gógico. Historicamente, percebe-se que em nenhum dos casos latinos ocorre uma 
vogal final que seja similar àquela registrada nos exemplos caiaponenses (o>u). 
Logo, não se pode dizer que tais ocorrências deixam evidenciar um estado de 
conservação linguística. Mas, se não se trata de conservação, podem-se classificar 
tais ocorrências como mostras de inovação da língua? (op. cit., p. 60)

Entretanto, a pesquisadora preferiu não se adentrar no questionamento, apenas apresentou 

uma hipótese porque considerou temerário apontar a realização de o>u, em final de palavra, como 

vogal paragógica. Afinado ao que Borges (op. cit.) apresentou na sua pesquisa, também conside-

ramos incauto apontar que essa ocorrência seja amostra de uma inovação do português brasileiro 

– ou da variedade da fala goiana –, assim como uma inserção configurada como paragoge. Não há 

também nenhum registro desse tipo de acréscimo no minucioso trabalho de Teixeira (1944) sobre 

a linguagem de Goiás. Na obra, o pesquisador brasileiro anuncia somente ‘reforço’ por paragoge 

“os terminados em r e l, pronunciados com apoio de e: pascoale, amore etc” (op. cit., p. 86).

Borges (op. cit.) descreve também outro fenômeno fonológico recorrente em Goiás, 

observado em Pilar de Goiás, que consideramos aspecto de conservação do português falado 

nessa cidade:

A escola indianista viu nele uma manifesta influência indígena. Entretanto,na ling. 
popular é comum l antes de consoante passar a r: carqué, sortera, arcançá, simper, 
artare, curpa, pursera, sembrante, risurvido, purvio, argum, parma.(…) um exame 
do comportamento desta consoante na glotologia românica e na glotologia geral, 
nos convencerá de que se trata mais de uma tendência herdada e possivelmente 
acentuada pela incapacidade indígena de pronunciar o l.(op. cit.p.77)
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No que se refere ao /l/ em final de sílaba, Pádua (2002) rastreou as variantes linguísticas 

que envolvem o tratamento desse fonema e pesquisou seus equivalentes escritos em latim clás-

sico, vulgar e português arcaico. A linguísta goiana argumenta que “uma consoante velar latina 

em final de sílaba é a provável antecedente das variantes sincrônicas também em final de sílaba” 

(op. cit., p. 83). 

Vimos em Nunes (1981) que em português antigo ocorreu alternância gráfica entre ‘l’ 

e ‘r’: parabole>parabola>pallavra>palavra. Tais ocorrências indicam uma provável seme-

lhança articulatória na fala, assim como a semelhança indica variação. Provavelmente ambos 

eram fones alveolares que se diferenciavam, principalmente pelo modo de articulação: ‘r’ 

vibrante e ‘l’ não vibrante. Observamos na fala de um morador de Pilar de Goiás a substituição 

do fonema líquido, linguoalveolar, sonoro e oral /l/ pelo vibrante /r/ de mesmo ponto e traço de 

sonoridade: sensala > sensara.

Da cidadi, aqui a redó, tem sinal di tapera todu ladu aqui, aquês murão di 
pedra aondi era senzara ainda tem, essi... essi Carlão purimzempru, eli anda 
dimais aí nas mata, eli conheci muitu lugar di tapera véia, qui era nu tempu 
do iscravidão aqui. (SB4 - 12).

Na tabela 6, apresentamos exemplos de realizações diante de ‘l’ na fala dos pilarenses, 

seguindo a ordem de aparecimento nas entrevistas.

Tabela 6 – realizações diante de l
Norma estatal do português brasileiro Variação pilarense: l > r
Álcool arco>arcu
Alvino arvino>arvinu
Calçada Carçada
Volta Vorta
Qualquer quarquer > quarqué
Calçamento carçamento> carçamentu
Voltaram vortaram>vortaru
Alto arto>artu
Escolta Escorta
Algum Argum
Voltou Vortou
Asfalto arsfalti>arsfarto>arsfartu
Voltava Vortava
Alguma Arguma
Malta Marta
Mil mirle>mir
Saldar Sardá
Maldade Mardadi
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Aldeia Ardeia
Bolsa Borsa
Alfaiate Arfaiati
Altar Artá
Faltava Fartava
Alvorada Arvorada
Talvez Tarveis
Soltou Sortô
Faltou Fartô

Ainda na fala de pilarenses, em determinados contextos, por facilidade ou relaxamento 

de articulação, o /  / perdeu o traço palatal e se articulou como alveolar /l/ ou /y/ – processos 

conhecidos como despalatalização e iotização, respectivamente – ou sofreu apagamento, desa-

parecendo. Há autores que consideram este fato um fenômeno fonético. Outros acham que se 

trata de influência africana, por mudança fonética do latim para o português ou alteração fono-

lógica, gerando um novo fonema e não apenas uma articulação diferente do fonema / /.

A despalatalização pode ser vista também como variedade regional, social, estilística ou 

individual. Bergo (1986), ao falar sobre o assunto, conceitua-o como 

fenômeno fonético de caráter individual ou regional que consiste em trocar-
-se um fonema palatal por um alveolar ou linguodental em consequência de 
não se apoiar devidamente a ponta da língua na abóbada palatina ao proferir 
aquele som. (op. cit., p. 70)

Jota (1076), além de considerá-lo fato fonético, julga-o estilístico quando esclarece que 

“o fato não é raro em linguagem descuidada de alguns que mudam o /ø/ ou / / por /n/ ou 

/l/ […]. Em camadas rurais é comum [véyu] (velho); [muyé] (mulher)” (op. cit., p. 103). Ao 

falar de iodização/iotização como um dos fatos decorrentes da despalatalização, o lexicógrafo 

também explica que ela precede a palatalização na passagem do latim para o português: “A 

iodização precede a palatalização: lat.Milia>milya>milha. Na linguagem popular, ocorre, por 

vezes, a troca -/Z/ por/y/: [hoye](hoje)” (op. cit., p. 179).

Para Melo (1981), a despalatalização se configura em um caso sociolinguístico: “penso 

que a despalatalização seja um fenômeno semi-culto, pois, muita vez, se ouve ligeira prolação 

do R final: mulér. Já a iotização (fiu por filho) é fenômeno popular, em qualquer região do país”.

Tomemos Camara Jr. (1979) como exemplo de que a despalatalização e iotização podem 

ser, muitas vezes, fatos fonológicos pela alteração de significado do signo, tanto no primeiro 

caso (> l) quanto no segundo ( > y). Observa o autor: “no caso do molhamento, trata-se a rigor 

de uma iotização, mas temos que considerar o resultado uma consoante simples em virtude 

da possibilidade de contraste como olhos-óleos, venha-vênia” (op. cit., p. 149). Contudo, ao 
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definir a iotização, o autor usa critérios fonéticos: “Mudança de uma vogal ou consoante para a 

vogal anterior alta /i/ ou para a semivogal correspondente ou iode” (op. cit.).

A influência do português crioulo dos escravos ou do substrato indígena foi hipotetizada 

também por Camara Jr. (1979) e Silva Neto (1977). Obviamente, para este estudo, não nos é 

necessário alinhar todos os conceitos sobre despalatalização, iotização e polarizá-los. De qual-

quer modo, preferimos explicá-los historicamente, uma vez que na passagem do latim para o 

português a iotização antecede a palatalização. Assim, em latim havia o iode, que se palataliza 

no português, como nos casos de milia>milya>milha ou foleam>folha, sendo que / l + y/ →/ 

/. Quanto ao apagamento do / /, os autores não o têm enfatizado, com exceção de Aguilera 

(1998), que registrou o fato na fala do Paraná, mas com ocorrência mínima.

Conforme o exposto, decidimos evidenciar os dois fenômenos e casos esporádicos de 

apagamento em uma só tabela, que segue:

Tabela 7 – realizações diante de lh > l > y

Norma estatal do português brasileiro Variação pilarense: despalatalização, ioti-
zação, apagamento

Evangelho Evangelu
Trabalhar Trabayá
Olha Óia
Galho Gáiu>gái
Família Famia
Conselho Consei
Trabalho Trabái
Agasalhou Agasaiô
Brilhava Briava
Vermelho vermeia>vermei
Velho Véi
Olhou Oiô
Olhava Oiava
Melhor Mió
Folha Foia
Falhava Faiava

5.2.3 Aspectos sintáticos

Noll (2008) lista três estruturas conservadoras no português brasileiro que foram recor-

rentes na fala dos sujeitos do corpus de Pilar de Goiás:

a negação repetitiva da fala coloquial (não quero não) [...] a manutenção do 
gerúndio (está fazendo), que no português europeu do século XIX foi substi-
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tuído por uma perífrase (a+ infinitivo) […] e conservação da próclise nas frases 
afirmativas com sujeito substantival anteposto, que em português europeu, 
desde o século XIX, são construídas encliticamente. (op. cit., p. 278-279)

Além destes aspectos citados pelo filólogo alemão, comentaremos outros quatro pontos 

que, no plano sintático, têm cariz conservador. São eles: variação da concordância; uso da prepo-

sição em com verbos de movimento; o uso de artigo diante de possessivo adjetivado; e a rejeição 

ao objeto direto preposicionado. Antes de exemplificá-los, importa observar que na sintaxe o PB 

se diferencia do PE porque admite diferentes tipos de variações, enquanto que o PE padrão é cate-

górico nos usos. Há estudos filológicos, pesquisas dialetológicas portuguesas e brasileiras, que 

demonstram que o PA era flexível e permitia as mesmas variações que são admitidas, atualmente, 

pelo PB e certas variedades não padrão do PE. A variação da concordância, por exemplo, nas 

palavras de Naro e Scherre (2007, p. 155), “representa uma deriva latente, de longo prazo, docu-

mentada até mesmo antes da fase clássica do latim e das línguas europeias que o precederam”. 

Portanto, nesta perspectiva, manter tais possibilidades de variação, tal flexibilidade, significa ser 

conservador, ao passo que a variedade padrão de além-mar inovou-se, enrijecendo sua sintaxe.

5.2.3.1 Próclise do pronome átono

 A próclise do pronome átono, comum no PB, aparece em contextos em que a ênclise 

é exigida categoricamente no PE. Desde o século XIX há debates acerca desta questão, atual-

mente denominada: “posição de clíticos”. Mattos e Silva (2004), embora não se declare favo-

rável à tese do conservadorismo, reconhece que o plano sintático apresenta traços conserva-

dores. A professora baiana conta que “no século XVI, os clíticos se tornaram mais proclíticos 

na documentação quinhentista que na arcaica e, no correr da história do português europeu, a 

ênclise voltaria a ser privilegiada” (ibid., p. 136).

Nesta mesma época de prevalência da próclise na língua, o Brasil recebeu grande aflu-

ência de colonizadores, o que pode ter influenciado a permanência daquela colocação prono-

minal, enquanto em Portugal foi suprimida – ao menos na variedade estatal (padrão). Porém, 

como assinala Eidelwein (2010), a próclise do pronome átono já era significativa no período 

arcaico. Este pesquisador estudou uma série de textos e crônicas (Roi Fernández Santiago, 

Fernão Lopes), poemas (Afonso Sanches), a cantiga de Dom Dinis e um relato denominado “A 

Notícia do Torto”, além de um documento official “Carta dos Juízes de Abrantes”. A partir das 

análises, sua pequisa revelou que

[...] próclise é utillizada em muitas situações em que hoje, a ênclise seria utili-
zada em Portugal, incluindo em posição inicial de oração.Se constata, por conse-
guinte, a flexibilização das colocações pronominais mesmo nesse período que 
foi, segundo Teyssier, o período de fixação da ênclise em Portugal. (ibid., p. 30)
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Esta constatação reforça a tese de que o PA era flexivel em muitos aspectos sintáticos, assim 

como o PB ainda é. Em síntese, sugerimos a hipótese de que a posição dos clíticos era variável no 

PA; no início do período arcaico predominava a ênclise. Na passagem do período moderno houve 

uma emergência da próclise: o PE excluiu a tendência proclítica e regulou a ênclise, enquanto o 

PB conservou a flexibilidade clítica do PA, salientando a próclise trazida no século XVI ao Brasil.

Durante as entrevistas feitas em Pilar de Goiás entre 2009-2011, observamos sempre o 

pronome átono presente em contextos em que teria de haver construções ênclíticas. Todos os sujeitos 

apresentaram a tendência procítica. Enumeramos, para fins de exemplo, apenas um. A saber:

Aí, depois advogadu conseguiu arrumá meu processu pra mim aposentá mais 
eu pricisava dũa lotação di seis mêis qui fartava pá compretá u tempu di dele-
gadu, prefeitu mi negô a lotação. (SB5 - 27).

Noll (2008), no capítulo três, sobre As peculiaridades do português brasileiro em 

contraste com o português europeu, ratifica que “o fenômeno do português brasileiro mais 

chamativo no âmbito da sintaxe e mais discutível com referência ao distanciamento da norma 

europeia é a posição proclítica dos pronomes objetos átonos” (op. cit., p. 83).

5.2.3.2 Variação da concordância

Na parte III de Estudos da Dialetologia Portuguesa, Teixeira (1944) inaugura a discussão 

sobre os aspectos característicos da fala goiana com pequenas notações sobre a concordância e 

anuncia também que “o fato mais geral na língua popular goiana é a invariabilidade do verbo 

em sua concordância com o sujeito” (op. cit., p. 115). Em se tratando do corpus de fala de 

Pilar de Goiás, realmente, a ausência de concordância, seja ela nominal ou verbal, ocorre com 

bastante frequência.

Antes de mais, importa registrar que o conceito de concordância ‘eleito’ pelas pesquisa-

doras deste trabalho pressupõe uma solidariedade entre, ao menos, dois elementos, o núcleo e 

as estruturas a ele adjacentes ou entre o núcleo do sujeito e o verbo. Pela etimologia, a palavra 

concordância advém da forma latina cum corde (cor, cordis é coração)24. Os gramáticos latinos, 

tanto os antigos quanto os modernos, utilizaram o termo cohaerentia para significar o que liga, 

o que está unido.25

24 Metáfora utilizada para designar um fenômeno linguístico, caracterizando harmonia ou solidariedade (CUNHA; 
CINTRA,1985, p.485).

25 O termo concordantia, em latim, além da concepção que atribuímos em língua portuguesa, define um pequeno 
índice de palavras feito sobre uma obra clássica e contém todas as ocorrências do vocábulo, suas variações no 
texto, indicações sem, contudo, indicar o sentido, servindo como livro de referência e busca, conforme Raze, 
Lachaud e Flandrin (1951, p.iv)
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Decidimos, pois, apresentar algumas considerações gerais da história da concordância 

para um melhor entendimento da recorrência do fenômeno, particularmente notável no inte-

rior de Goiás. Para Said Ali (1965, p. 286), os autores quinhentistas empregavam o singular 

do verbo ser quando se referiam a um substantivo pluralizado denotador de povo, como em 

“Naquella paragem de Melinde os negros cafres do sertão he gente muito bestial e fera”.26 

Segundo Cândido Jucá (1943, p. 113), esse uso está ligado ao fato de o verbo ser ocupar a 

função de “relacional” e “afetiva” na língua portuguesa. Adrião (1943), ao comentar tal fenô-

meno no português arcaico, reconhece-lhe a origem do latim, mostrando que o uso se destaca 

pela supremacia da lógica sobre a estrutura das palavras. No entanto, complementa:

Verdade seja que os antigos a usaram muito mais largamente. Hoje se consi-
dera deselegante, escandaloso e risível dizer-se abertamente: o povo chegaram. 
Mas desde que haja algum distanciamento entre o sujeito e o predicado, que 
evite a deselegância, não faltam exemplos. (idem, p. 252-253)

Os autores do período arcaico médio continuaram a usar o sujeito coletivo com o verbo 

pluralizado. Podemos ver nesse caso uma demonstração de que o poder da semântica superou a 

estrutura formal. Said Ali ([1921] 1965) ainda confirma que – no português quinhentista – havia 

a interposição de termos que dificultava o reconhecimento imediato do núcleo do sujeito:

[se] a referência ao coletivo vinha afastada dele pela interposição de dizeres 
muito longos ou se fazia indiretamente por via de um adjetivo, pronome ou 
verbo em oração secundária, havia toda liberdade para o emprego da sínese. 
(ibid., p. 293).

Eduardo Costa Pereira (1958) também escreveu sobre o tratamento da concordância no 

português arcaico:

No antigo português passava-se tudo mais simplesmente. Sendo o sujeito 
composto ou múltiplo, o verbo concordava geralmente com o mais próximo; 
sendo um coletivo, empregava-se o verbo ordinariamente no plural, concor-
dando com a ideia que era plural e não com o vocábulo que era singular. 
(ibid., p. 236-237)

Joseph Huber (1986, p. 152-154), filólogo alemão, notou alguns casos correntes no PA 

em que ocorria variação de concordância entre sujeito e predicado. O autor exemplificou casos 

e fez comentários sobre eles. Elencamos um exemplo, para fins de ilustração: 

446. Por vezes, apesar de existirem dois sujeitos, o predicado encontra-se no 
singular: E per esta guisa morreo o lobo e a rraposa (Fab. 32).

Os exemplos expostos nos parágrafos 443, 446, 447 e 448 são variações de concor-

dância recorrentes no atual PB, aparentemente não usuais no PE estatal (padrão). Scherre e 

Naro (2007) encontraram outros casos de variação de concordância no PA:

26 Trecho de João de Barros.
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(i) mas DAVA (3a sg.) lhe gram torva as portas çarradas Vida e Feitos de 
Júlio César, p. 224, cxxxix

(ii) a todos aqueles que se fazem (3a pl.) afora da carreira do pecado e TORNA 
(3a sg.) a dereita carreira A Demanda do Santo Graal, xxi, 160, p. 223

(iii) Entom os parentes OUVE (3a sg.) conselho e confessaron (3a pl.) Os 
Diálogos de São Gregório, 1.24.23 (35)

(iv) Aqueles que, da gente d’Alexandria, REINOU (3a sg.) no Egipto. Vida e 
Feitos de Júlio César, p. 554, 1.12.

Acreditamos que a variação da concordância verbal e nominal no português arcaico 

tenha também como causa fatores sintáticos (distância entre o sujeito e verbo) e fatores semân-

ticos (concordância pelo sentido, no caso do coletivo) que se repetiriam em períodos posteriores 

da nossa história linguística e que são recorrentes na realidade oral de muitos falantes do portu-

guês do Brasil, como em Pilar de Goiás:

Essas vitrini é o patrimõĩ qui trazi. Quandu eu tava cum as coisa tudo 
muntuadu dentu dum sacu, i as espingarda tudo muntuadu, marradu, aí eu 
falei cum êlis, êlis troxi as vitrina, essas qui taí. A (nhente) vai arrumanu. 
(SB1 - 36).

Nóis fomu nũa festa aqui maisomenu’uns uns dois miu metu aqui na saída 
aqui di Pilá. Nóiz era, era, num lembru mais as pessoa qui cada um já sumiu 
pu mundu, só lembru os nomi. Nóiz era uns oitu.(SB2 - 116).

É as coisa antigu, né (…) ês tevi aqui também. (SB3 - 72, 73)

Aí nóis localizô ondi é u arsfartu hoje. (SB4 - 45)

Tinha sanfonêru pé di bodi, eu foi um d’ês.(SB5 - 14)

Pois é p’que iguau nóis aqui né, era tudu católicu, ninguém via falá ni reli-
gião crenti né, eu num falo crenti, eu falu é protestanti, eu não conforma 
qu’essas ota religião, . (…) nós é qui samu crenti pu que nóis crêia nela, né 
(…)não, cêis num são crenti não, cêis são protestanti, que cêis protesta Nossa 
Sinhora. Aí ele fica, cumeça, agora eli num fica mais não, agora eli num fica 
bravu mais não pu que eu dô, eli chegava aqui, tinha é, qu’eu tenhu um tanto 
de ismages(SB6 - 16)

Um casô, separô, mais mora aqui cum nóis. (SB7 - 22)

Sô pilarense, nascidu e criadu, pai, mãe, vó, tudo era pilarense (SB8 - 1).

5.2.3.3 Regência verbal com sentido de movimento: uso da preposição ‘em’

Encontramos um aspecto recorrente no PB vernacular e inexistente no PE estatal (padrão): 

o uso da preposição ‘em’ com verbos em movimento (vou na casa , cheguei na cidade). Piacentini 

(2004, p. 60) assinala que “já no tempo do português arcaico havia grande emprego de verbos 

em movimento com a preposição em no lugar de a”. Mattos e Silva (1989) complementam: “no 

português arcaico, por vezes a preposição ‘a’ expressa a permanência ou a situação resultante de 
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um movimento para um ponto de chegada, o que também poderia ser expresso pela preposição 

‘em’” (op. cit.,p. 628, grifo nosso). Portanto, se o PA permitia o emprego das preposições (a ou 

em) com verbos de movimento e o PB mantém esta possibilidade, enquanto que o PE restringiu o 

uso apenas à preposição a, podemos, então, considerar até um traço de conservadorismo do PB:

(…) essi mora aqui nu Pilá. (SB1 - 80)

(…) qui tinha um feiticeru aqui e otru lá nu Crixás.(SB2 - 31) 

(…) meu vô saía daqui, muntava im burro pa levá mala lá im Discoberto onde 
é Porangatu.(SB3 - 35)

(…) U sinhô troxi us negu pra trabaiá nu Guarinu.(SB4 - 7)

Quanu tava cheganu três casa pra chegá na festa eu peguei a farda (…) (SB5 
- 120)

(…) eu assisti, era pregado na barra da saia da minha mãe (…) (SB8 - 25).

5.2.3.4 Pronome possessivo adjetivado e o uso do artigo

No Brasil, o uso do artigo diante de possessivo é variável. Costa (1999) verificou que, no 

PA, esse uso também era variável pelo menos desde o século XIV. Logo, como admite Mattos 

e Silva (2004, p.136) “se se pensar em conservadorismo, o português brasileiro manteve o uso 

histórico variável”.

Said Ali (1964) contrariou este argumento quando recorreu à obra de Alexandre Hercu-

lano. O emprego categórico do artigo diante do possessivo, segundo ele, teria se generalizado 

em Portugal apenas a partir de o século XIX. Como nosso estudo se limita à literatura oral, não 

recorreremos a apontamentos escritos, mas vale o registro apenas para referenciar que foi a 

partir desse dado que o gramático argumentou que a variação não era conservadorismo do PB 

em relação ao PE, mas um fato da língua portuguesa presente tanto na Europa quanto no Brasil. 

Contudo, esta questão traz à tona um ponto muito polêmico no que se refere ao tratamento 

diacrônico das línguas: o recurso à literatura escrita quando se quer dizer da língua natural, a 

falada. Já faz parte do senso comum que a língua literária, especialmente a poesia, cuja sintaxe 

está muitas vezes submissa à métrica, não é parâmetro para verificar o estado de uma língua em 

determinado tempo. Isto, de certa forma, invalidaria o argumento de Said Ali.

Obviamente, a mesma observação poderia ser feita aos pesquisadores que utilizam 

textos escritos para resgatar o PA. Neste caso, porém, existem diferenças consideráveis. Em 

primeiro lugar, antes da invenção da prensa, no século XV, as pessoas escreviam de maneira a 

transcrever sua própria fala. Nesta época, não havia uniformização da escrita e a distância da 

língua falada alargou-se sobremaneira. Em segundo lugar, a poesia medieval mantinha laços 



Capítulo 5 - Conservação e inovação do português moderno nas variedades brasileira e lusitana - 114

muito mais estreitos com a tradição oral do que a poesia romântica de Alexandre Herculano. 

Por último, como advogam Scherre e Naro (2007, p.145):

faz-se necessário levar em conta que, pelo menos até meados do século XVI, 
a norma codificada não estava tão bem estabelecida em Portugal como no 
período seguinte, às vezes considerado clássico. Por essa razão, podemos 
tentar surpreender indícios de variações populares ou dialetais nos docu-
mentos escritos anteriores ao período clássico.

Pelo exposto, parece-nos razoável admitir que textos escritos do período arcaico são válidos 

para “surpreender indícios de variações dialetais”, conquanto a lírica de Herculano não seja uma 

fonte confiável para afirmar a permanência da flexibilidade no uso do artigo no PE do século XIX. 

Por conseguinte, estamos de acordo com a opinião de autores como Paul Teyssier (1997, p. 84): “O 

Brasil conserva a possibilidade de empregar os possessivos sem artigo em casos em que Portugal já 

não o faz; ex.: ‘meu carro’, ao invés de ‘o meu carro’”. Nos dados de Pilar de Goiás, encontramos 

essa oscilação na maioria dos sujeitos da pesquisa. Exemplificamos com alguns deles:

(…) “meu pai morreu aí eu vim pá cuidá de minha mãe”(SB1 - 11); “assim 
a nossa cidade…”(SB2 - 1); “É, minha mãe levô daqui…”(SB3 - 14); “ aí 
minha sogra era viva ainda, aí minha sogra intendeu…”(SB4 - 37); “ conse-
guiu arrumá meu processo pra mim aposentá…”(SB5 - 27); “ fui criada cum a 
minha vó, maisi num foi por causa do falecimento da minha mãe não…”(SB6 
- 9); “E cá na frenti perto da onde era minha casa…”(SB8 - 33).

5.2.3.5 Construção perifrástica + gerúndio

Cunha (1986) e Paiva Boléo (1974) concordam que a construção estar, ser, andar, vir 

etc + gerúndio, preferida no Brasil, é a mais antiga na língua e ainda tem vitalidade em dialetos 

centro-meridionais de Portugal (especialmente no Alentejo e Algarve), além dos Açores e países 

africanos de língua portuguesa, contrariamente às regiões da nossa pesquisa. No entanto, Cunha 

(op. cit., p. 221) observou que na língua escrita, principalmente, “os escritores portugueses e 

brasileiros contemporâneos preferem, obviamente, a construção predominante em seus respec-

tivos países, mas servem-se supletivamente de outra”.

Sobre este assunto, Mattos e Silva (2004) lembra que esse fato sintático também foi 

estudado pelo filólogo sueco Bertil Maler, em 1972, que analisou textos poéticos e teatrais do 

século XVI e verificou que essa variação já acontecia. A autora questiona: se ambas as perí-

frases eram possíveis no PA, alguma delas poderia ser regular? Qual delas nasceu primeiro? 

Enfim, novamente estamos a referir sobre aspectos que fogem ao escopo teórico desta pesquisa, 

mas que, no entanto, estiveram bem presentes durante a estada em Portugal.

Por isto, arriscamo-nos a fazer aqui uma breve exposição sobre este ponto. Cabe observar 

que, além de Cunha e Boléo, que insistiram em afirmar que as construções perifrásticas + 
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gerúndio são as mais antigas, é significativo o fato de Huber (1986), em sua Gramática do 

Português Antigo (baseada em textos que vão desde os primórdios do PA, no século XII, até o 

século XV), não ter mencionado a construção estar + a + infinitivo (típica do PE) e, por outro 

lado, ter destacado a perífrase que usa o gerúndio, atestando sua normalidade.

367. andar, ir, ser ou ficar + gerúndio usam-se muitas vezes para formar a 
linguagem perifrástica do verbo simples: 
a) andar + gerúndio: Paununcio andava catando algu˜u home˜ santo (Euf. 
357). Sempre andou buscando os hermos (TA. 64). Seu abade Sam Be˜ento ho 
amoestou muytas vegadas que nõ andasse vaguejando pelo mundo (TA.45). 
A aguia, andando buscando caça pera seus filhos, achou os filhos da raposa 
(Fab. 13). 
b) ir + gerúndio: Pela ribeira do rio cantando ía la dona-virgo (CV. 767). Foi 
correndo ao abade (Euf. 365). Eu mui passo fui-mi achegando (CV. 454). Foi 
(fui) poderia também ser pret. perf. definido de seer ‘ser’, cf. § 401, 5. 
c) ser + gerúndio: Seve chorando CD. 1660. Seve jurando CD. 1661. Quanto a 
seve, cf. § 404, 2. 
d) ficar + gerúndio: Per esta guisa o leom ficou chorando (Fab. 16). 

368. estar + gerúndio: designa uma acção que está precisamente a decorrer 
num certo momento e ainda não terminou; por exemplo: Está a aquella freesta 
fallando com Dom Galvam (Graal 1). – Ela s’estava queixando (CD. 448). – 
estar comendo (Fab. 12). (HUBER, 1986, p. 211).

Talvez estes fatos possam sugerir que, se a perífrase com o gerúndio não for a forma 

mais antiga, pode ser que ao menos seja a forma mais regular no PA. Consequentemente, faz 

sentido afirmar que o PB é mais conservador por manter essa construção, enquanto que o PE 

fez emergir a perífrase com o infinitivo preposicionado.

Tabela 8 – contruções perifrásticas + gerúndio
ser  estar  ir andar  ficar

 SB1 Tá comandandu(80)
Vai trabaianu (22)
Foi congreganu(59)
vai procuranu (83)
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 SB2

tô adiantanu (35)
tô lembranu (39)
tava falanu (42)
tá conversanu (42)
tive conversanu(44)
tava fazenu (44)
tá cuntecenu (46)
tá gravanu (48)
tô falanu(52)
tá sabenu (66)
tô venu (70)
tô trabaianu (70)
tá sentinu (71)
tava passanu (71)
tá busanu (118)
tô namoranu (114)
tava procuranu (132)
tô crianu (132)
tão trabalhanu (143)
tá trabaianu (144)
tá joganu (144)
tava inteiranu (152)
tá terminanu (170)

vai passanu (6)
vai pareanu18)
vinha reformanu(22) 
vai conversanu (30)
vai lembranu (31)
vô ispichanu (46)
foi juntanu (46)
vai aparecenu (46)
evinha subinu (52)
vai mudanu (72)
foi distruinu (81)
foi cabanu (81)
ia começanu (111)
vai começanu (113)
vai achanu (114)
vô falanu (116)
vô mudanu (116)
fui paranu (140)
foi descontrolanu (140)
fui larganu (140)
foru peganu (141)

fica esperanu(44)
fiquei conhecenu (67)
ficava sabenu (67)
ficá pensanu (92)
ficava olhanu (94)
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SB3

tava dizenu (43)
tava explicanu (44)
tava contanu (46)
tá danu (59)
tava engatinhanu (72)
tava passanu (79)
tá tocanu (79)
tá dançanu (79)

ia levanu (28)
fui evaluinu (102)

SB4

tava secanu (10)
tava fazenu (10)
tá lutandu (56)
tá entranu(104)
tá discontanu (104)
tá pelejanu (109)
tá rodanu (110)
tá precisanu (114)
tava pensanu (120)
tava jantanu (120)
tá ponu (120)
tá restoranu (120)
tá esquentanu (122)
tô moranu(124)
tava aceitanu (136)

foi cabanu (7)
foi construinu (11)
foi juntanu (11)
ia imbocanu (120)
foi venu (120)
foi peganu (120)
fui andanu (120)
fui escorreganu(120
vei fazenu(120)
foi furanu (137)
ia pelejanu (138)

SB6
Fui 
ficanu 
(33)

tá joganu (33)
tô intreganu (33)
tá cunversanu (34)

fico pensanu (33)

SB7 tá mexenu (63)
tô senu (26) vai discrençanu(28

SB8

tava brincanu (36)
tava trabaianu (36)
tá andanu(50)
tava giranu (75)
tava banhanu (76)
tá chaganu (76)
está isperanu(76)
tá fazenu(85)
tava danu (142)
tô esperanu (145)

5.2.3.6 Negação repetitiva da fala coloquial brasileira

Há, ainda, um último aspecto a se considerar como conservadorismo brasileiro, também 

sublinhado por Noll (2008, p. 278): a negação repetitiva. De acordo com este autor, o fenômeno 

não ocorre mais no PE, embora fosse frequente no PA. Nos falantes do PB, principalmente em 

situação de oralidade, tal construção é frequente. Temos alguns exemplos de Pilar de Goiás:

(…) “só qui num era asfaltu não”. (SB2 - 52) 
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(…) “não, us habitant’num conta certu”.(SB4 - 83)

(…) “num dêxa eu morre não”. (SB4 - 120)

“ Não, num começô a falá não!”(SB5 - 23)

“Não, num mudô, num mudô os nomi das rua nenhuma”. (SB6 - 27)

“Óia, eu num sei não”. (SB7 - 49)

“Eis num gosta não”(SB7 - 67)

(…) “num tinha quais habitante lá não”. (SB8 - 8)

(…) num ligava essas coisa não”. (SB8 - 36)

“Povo de Pilar memo num moral lá não.”(SB8 - 52).

5.3 Aspectos inovadores do português brasileiro

Atualmente, o quadro que se tem da língua portuguesa falada no Brasil sugere uma 

autonomia enquanto sistema linguístico que se iniciou na segunda metade do século XIX e 

encontrou sua principal motivação em dois fatos da história cultural e política do Brasil: a sua 

independência e o movimento romântico da literatura. A tese de Antônio Cândido (1981, p. 

303) de que “O Romantismo no Brasil foi episódio do grande processo de tomada de consci-

ência nacional, constituindo um aspecto do movimento de independência” esclarece o tipo de 

adaptação que se fez aqui do ideal romântico ocidental. Contudo, essa apropriação particular 

e suas consequências no que se refere à reflexão linguística escapam ao principal objetivo do 

nosso trabalho, mas serão rapidamente evocadas por serem elucidativas em relação ao nasci-

mento da chamada ‘língua brasileira’.

Ainda que aparentemente movida somente pelo sentimento geral de lusofobia caracte-

rístico daquele período, o fato é que a geração romântica, assentada nas concepções evolucio-

nistas da linguística da época, segundo as quais as línguas se comportavam como seres vivos e, 

portanto, nasciam, cresciam, envelheciam e morriam, aspirou a uma língua própria, instalando 

um longo debate que foi retomado de maneira ainda mais radical pela primeira geração moder-

nista, a da Semana da Arte Moderna, em 1922.

A fase que separa o Romantismo do Modernismo caracterizou-se, em termos linguís-

ticos, por atitudes conservadoras de seus escritores e intelectuais mais representativos. O lite-

rato José de Alencar (1960, p. 498), por exemplo, imprimiu uma frase que se tornou insigne 

pelo tom nacionalista apaixonado; questionava ele se “o povo que chupa o caju, a manga, o 

cumbucá e a jabuticaba pode falar com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve 

o figo, a pêra, o damasco e a nêspera?”.
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Não se desconsidera que haja uma relativa unidade na língua falada no Brasil: há uma 

estrutura, um sistema que permite aos brasileiros se identificarem como tal, mas temos de consi-

derar a condição de língua transplantada, sujeita a adaptações, como já dissemos anteriormente. 

Vários estudiosos concordam que o PB não é, de forma alguma, uma língua homogênea. Sua 

diversidade é, ao contrário, bastante acentuada e alguns até consideram que no Brasil temos 

uma situação diglóssica. Mary Kato (1993), ao referir-se às mudanças sintáticas que têm se 

processado no Brasil, declara: “O Brasil apresenta assim um caso extremo de ‘diglossia’ entre a 

fala do aluno que entra para a escola e o padrão da escrita que ele deve adquirir” (op. cit., p. 20).

A diversidade mencionada por Kato (1993) sugere uma relação com a estratificação 

social e a questão da norma. Assim também considerou Paul Teyssier (1997), para quem no 

Brasil as variações são predominantemente de natureza distrática. O autor afirma que:

As diferenças na maneira de falar são maiores, num determinado lugar, entre 
um homem culto e vizinho analfabeto do que entre dois brasileiros do mesmo 
nível cultural originários de duas regiões distantes uma da outra, A dialeto-
logia brasileira será, assim, menos horizontal que vertical. (op. cit., p. 98)

Mesmo em meio à admitida heterogeneidade do português brasileiro contemporâneo, 

percebemos que há nele uma série de fatos linguísticos que pertence ao português arcaico. Esta 

afirmação se constitui – para muitos estudiosos – como argumento para defender a unidade e 

uniformidade de nossa língua, já que a conservação dos traços é vista como sinônimo de manu-

tenção da língua, portanto da homogeneidade linguística.

Celso Cunha (1986) abordou a complexa questão, embora tenha considerado que a 

escassez de trabalhos descritivos no Brasil não permite que se declare de forma precisa e defini-

tiva se o português deste lado do Atlântico é conservador ou inovador. O autor reconhece que, 

embora alguns pesquisadores continuem na defesa do caráter conservador do PB, apoiando-se 

na documentação escrita disponível sobre o português arcaico, as publicações dos atlas regio-

nais brasileiros desmoronam as teses sobre a unidade de nossa língua. Assim, admitindo que 

se encontram muitos traços de conservação no PB e que a unidade é um mito que “está sendo 

progressivamente desmentido pelos atlas linguísticos que se vão publicando” (CUNHA, 1986, 

p. 200), Cunha traz à tona um imbróglio, embora não o tenha explicitado. Como defender a 

ideia de que uma língua pode ser ao mesmo tempo conservadora e diversificada?

Encontramos em Cunha (1985) uma elucidação que ressoa nos estudos estruturalistas e 

ecolinguísticos: o gramático afirma que as regiões brasileiras não possuem fronteiras dialetais 

rígidas e que os dialetos regionais têm traços comuns entre si, mas que o conjunto dos traços 

é diferenciado em cada comunidade. Assim, conquanto possa haver traços de conservação em 

todas as regiões brasileiras, tais traços não são os mesmos em todas as localidades; esse fato, 

por si só, já poderia ser responsabilizado pela diversificação do PB. 
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Ferdinand de Saussure propôs uma discussão sobre os fatores que atuam no contato ou 

isolamento linguístico. O mestre suíço (1995, p. 231) aborda a ação do tempo sobre a língua, 

alertando-nos de que não há estudos que comprovem que qualquer língua se modifique em uma 

única direção, em toda a extensão do território, mesmo contínuo, onde seja falada. Para ele, o que 

ocorre é que nas várias localidades em que uma língua é implementada, o processo de variação e 

mudança apresenta dois caracteres principais:

1. A evolução assume a forma de inovações sucessivas e precisas, que consti-
tuem outros tantos fatos parciais, suscetíveis de serem enumerados, descritos 
e classificados segundo sua natureza (fatos fonéticos, lexicológicos, morfoló-
gicos, sintáticos etc);

2. Cada uma dessas inovações se realiza numa supefície determinada, em sua 
área própria. Das duas uma: ou a área de uma inovação abarca todo o território 
e não cria nenhuma diferença dialetal (é o caso mais raro) ou então, como 
acontece ordinariamente, a transformação não atinge senão uma porção do 
domínio, tendo cada fato dialetal sua área especial. O que antes dizíamos de 
mudanças fonéticas, deve-se entender de qualquer inovação.

Logo, “como não existe imobilidade absoluta em matéria de linguagem […] ao fim 

de um certo lapso de tempo a língua não será mais idêntica a si mesma” (op. cit., p. 230). Ao 

nos basearmos no pensamento saussuriano sobre o desenvolvimento dos sistemas linguísticos 

e na tese de Cunha sobre conservação e diversidade do PB, assumimos que temos em cada 

comunidade de fala brasileira um conjunto de traços conservadores e um conjunto de traços 

inovadores que podem se combinar de várias maneiras. Tal combinação, exclusiva em cada 

macro ou micro-região brasileira não invalidaria as argumentações em defesa de traços pré-

-camonianos no PB, mas também não desconstrói as opiniões daqueles que afirmam que o 

português se realiza, em nosso território, de várias formas e, sendo assim, o que representariam 

formas diversas senão a diversidade? 

Hildo do Couto (2009), no capítulo Ecologia da evolução linguística, também discute a 

questão da mudança linguística, termo que o estudioso pretere por não contemplar a evolução 

biológica como modelo. Concordamos, pois, com o argumento dado pelo autor e seguimos sua 

preferência pelo termo ‘evolução linguística’. Mufwene (2001), ao tratar do tema sob a pers-

pectiva ecológica, salienta:

Eu uso o termo evolução sem sugerir nenhum tipo de progresso de um estado 
menos satisfatório para um estado mais satisfatório, nem necessariamente de 
um sistema mais simples para um mais complexo ou vice-versa. A evolução 
não tem nenhum objetivo[…] A mudança linguística é inadvertida, é conse-
quência de ‘replicação imperfeita’ nas interações de falantes individuais, na 
medida que eles adaptam suas estratégias comunicativas de uns aos outros ou 
à novas necessidades. (op. cit., p. 11, tradução nossa, grifo do autor) 27

27 I use the term  I use the term evolution without suggesting progresso f any kind of a less satisfactory one [...], nor necessarily 
from a simpler to a more complex system or vice versa. Evolution has no goal, certainly not to repair any putative 



Capítulo 5 - Conservação e inovação do português moderno nas variedades brasileira e lusitana - 121

Com efeito, o que diretamente entra em contato não são as línguas, mas os indivíduos 

que interagem em determinado lugar, como demonstrado no capítulo que recupera o esquema da 

(EFL) sugerido pelo linguista brasileiro. Os argumentos apresentados pela perspectiva da Ecolin-

guística defendem que toda ‘evolução linguística’ tem a ver com o contato. Sobre este aspecto, 

Couto (2007, 2009, 2012, 2013) publicou notável bibliografia. Em uma de suas obras (2007), 

no capítulo intitulado Ecologia do Contato de Línguas, faz uma ligação do vocábulo contato ao 

exame da língua enquanto processo dinâmico, daí a preferência também do autor pela expressão 

contato de línguas ao invés de línguas em contato. Antes, porém, de adentrar-se à teoria, Hildo 

do Couto, com sua erudição costumeira, novamente esclarece o leitor acerca de sua preferência:

Contato de línguas é um processo, portanto, não pode ser encarado como se tratasse 
apenas de língua em contato. Do contrário, estaríamos pensando em duas línguas 
que estão em contato, como nas situações fronteiriças ou em fronteiras de línguas, 
se é que isso existe. O fato é que mantendo “contato de línguas” como nome 
geral da área de estudo, podemos estudar nele “línguas em contato”(languages in 
contact), “línguas de contato”(contact languages) e/ou resultantes do contato, ou 
seja, línguas mistas. Pode-se falar até mesmo em “língua de contato” no sentido 
de língua usada para o contato interlinguístico. Nesse, seria sinônimo de “língua 
franca”. Quanto a “línguas em contato”, é mais uma subdivisão de “contato de 
línguas”, como é o caso de duas ou mais línguas que convivem em um mesmo 
território ou em territórios contíguos. (op. cit., p.283)

O autor continua a explanação ao reconhecer os diversos tipos de contato: (i) interlin-

guístico; (ii) intralinguístico; (iii) contato intergeneracional (entre gerações); (iv) contato do 

aprendiz com a língua a ser adquirida; além de um certo tipo de (v) ausência de contato que 

acarreta mudança.28 Importa assinalar nesta seção o contato intralinguístico, que compreende o 

contato de dialetos e de idioletos. Sobre este tipo de contato, Couto (2009) faz por meio de um 

diagrama (op. cit., p. 52) uma representação esclarecedora. O autor ilustra que 

essa situação está representada tipicamente por conquistadores, como os 
romanos na peninsula ibérica, bem como os portugueses, ingleses,espanhóis, 
franceses e outros na África, Ásia, América, Oceania e oceano Pacífico. Os 
resultados desse contato são os mais diversos possíveis, dependendo de cada 
ecologia. Um resultado muito comum é a implantação praticamente total da 
língua e cultura dos conquistadores, como se deu em Cuba, na Nova Zelândia 
e em diversos países da África e da América. O que fica das línguas autóctones 
são enclaves, que vão sendo influenciados pela língua do invasor cada vez com 
mais força. No Brasil, por exemplo, os povos indígenas eram senhores da terra. 
Após serem quase dizimados, o que resta são algumas IL aqui e ali. De senhores 
da terra passaram a minorias. É bem verdade que há umas poucas exceções de 
adoção da língua do ex-colonizador como língua official. (op. cit., p. 52)

deficiences of a language. Linguistic change is inadvertent, a consequence of “ inperfect replication” in the interac-
tions of individual speakers as they adapt their comunicative strategies to one another or to new nedds.

28 Como referência, há textos sobre a evolução linguística de autores representativos como Kaufman (1988), a 
quem as pesquisadoras recorreram para embasar a influência de fatores externos na língua, sobretudo em situações 
de contato, e Mufwene (2001), já citado anteriormente. A obra deste autor traz um panorama sobre a genética das 
populações, enfatizando as variedades linguísticas que resultaram da expansão dos colonizadores europeus.
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Podemos inferir, a partir das considerações da Ecolinguística, que a situação do contato 

apontada acima é representativa para o corpora da nossa pesquisa: temos duas comunidades de 

fala – a variedade brasileira e a lusitana – e uma comunidade de língua, a portuguesa. Isto equi-

vale a dizer que é perfeitamente possível que o PB tenha ainda muitos traços de conservação do 

português quinhentista, mas, por outro lado, é difícil que tais traços tenham se mantido em toda 

a extensão do território brasileiro, do mesmo jeito, no sentido de não terem se combinado com 

os traços inovadores incontestáveis no PB de forma particular em cada uma das comunidades 

de fala deste país continental, ocorrendo ora de forma sistemática, ora variável, ora indicando 

marca social, ora não. 

Este quadro, por sua vez, aponta para a ideia de que para que se possa definir o que é ou 

como é o português brasileiro não basta o conhecimento de probabilidades e equações que indi-

quem como pode ou como deve ser a língua que falamos, ou seja, para que se possa conhecer 

todas as faces do português falado no Brasil, tarefa esta não mais adiável, é preciso que se 

atenda à solicitação de Silva Neto:

Para o conhecimento da dialetologia brasileira precisamos de muitas mono-
grafias regionais – investigações de microscopia – a fim de que, expurgando o 
joio do trigo, possamos apresentar um panorama geral – trabalho de macros-
copia – para falar com Schuchardt. Além disso é imprescindível organizar 
excursões lingüístico-etnográficas para devassar o interior brasileiro e recolher 
amplos materiais. Antes dessas tarefas não é possível chegarmos a conclusões 
seguras, sólidas. Faltar-nos-á o material em que esteemos a doutrina. (SILVA 
NETO, 1950, p. 12) 

Embora o trabalho idealizado por Silva Neto ainda não tenha sido concluído, podemos 

argumentar em favor da dissociação dos termos conservação/unidade, de um lado, e inovação/

diversidade, de outro, graças às numerosas pesquisas já realizadas. As descrições apresentadas 

a público até o presente momento permitem que se caracterize o PB como conservador, mas 

também evidenciam uma grande diversidade, seja diatópica, seja diastrática. 

A tradição se conserva pela recriação linguística, que não só a mantém, como também 

lhe acresce novas direções, novo enquadramento e nova estética, garantindo, assim, sua conti-

nuidade. Quase sempre a tradição se rompe diante da dinâmica das línguas. Não há como 

mantê-la. É impossível a conservação intacta. Estratificação ou congelamento são equivalentes 

à morte. A tradição é algo vivo que se transforma continuamente.

Na seção 4.1.2 registramos os principais aspectos fônicos configurados como conserva-

dores em relação ao português brasileiro. Nesta seção, reuniremos, a seguir, algumas estruturas 

inovadoras no PB, que são caraterísticas típicas quando comparadas ao vernáculo europeu. 

Seguimos a orientação proposta por Cunha (1986) e Noll (2008), autores que destinaram espe-

cial atenção ao tema da nossa pesquisa. 
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Cunha (op. cit., p. 209) enumera fatos fonéticos que podem ser considerados inovadores:29

• neutralização no timbre fechado do e e o pretônicos provenientes seja de uma vogal 

singela do latim, seja de uma crase ocorrida dentro da nossa língua, diversidade de origem 

que o português europeu distingue com precisão: [pare ser] / [iske ser], [mó rar]/ [kó rar]; 

• desenvolvimento de um iode antes de –s implosivo, principalmente quando palatali-

zado [ˆs], o que permite, por exemplo, a rima de atrás com vais, de vez com seis, de 

atroz com sóis e de nus com azuis;

• intercalação de um i ou de um e para desfazer certos grupos consonânticos: adivo-

gado por advogado,peneu por pneu;

• palatalização e passagem à africada dos grupos / ti/ e /dZi/ nos vocábulos ótimo, ódio.

• o ieísmo, ou seja, a passagem da palatal [ ] a [y], que alguns estudiosos afirmam ser 

um fato geral da linguagem popular brasileira.

Volker Noll (2008, p. 279-280) também registrou ‘desenvolvimentos inovadores’ no PB. 

Abaixo, relacionamos alguns representativos na fala pilarense:

• a vocalização do /l/ implosivo (bolso [ow], Brasil [iw]);

• a queda parcial da marcação de plural (p.ex., do –s), morfologicamente condicionada;

• a queda do /r/ final; ex: /falá/

• a queda do /l/ final;

• a deslateralização do // (mulher [ muj]);

• a despalatalização de // (mulher [ mul ]

Noll (op. cit.) ainda lembra que o consonantismo brasileiro está “permeado de inovações”: 

o português brasileiro se destaca por uma tendência manifesta e sistemática 
de eliminar a consoante final […] Além disso, o desenvolvimento da língua 
popular implica a queda do /r/ final, a queda do /l/ final e ainda a redução das 
marcas de plural, morfologicamente condicionada.(op. cit., p. 280)

5.3.1 Inovação na variedade brasileira (Pilar de Goiás)

5.3.1.1 Aspectos fônicos

Podemos ver “a questão de fato” mais próxima se tomarmos como medida a língua 

que falamos em seu aspecto histórico, social e cultural. Desde a colonização, instalou-se no 

Brasil um acontecimento linguístico de importância: o que constitui a língua brasileira. Ao 

mesmo tempo em que aqui desembarcou, a língua portuguesa, ao deslocar-se de Portugal para 

29 Das estruturas inovadoras, no que respeita à fonética, apontamos neste trabalho apenas aquelas mais recorrentes 
nas falas pilarenses.
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o país nascente – o Brasil –, instituiu um movimento de memória, inovações linguísticas por 

meio dos quais outra língua se fez presente – a brasileira. Outras formas se estabeleceram, um 

novo espaço de comunicação interveio na até então “unidade da língua portuguesa”. Houve 

um giro no regime da universalidade da língua portuguesa, que passou a ter sua própria refe-

rência no Brasil. As variações não têm como referência somente Portugal, mas a diversidade 

concreta produzida aqui, na convivência de povos de línguas diferentes (indígenas, africanas, 

de imigração etc.).

Nesta perspectiva, então, elencamos algumas inovações da língua que foram registradas 

pelos autores citados anteriormente. Na fala pilarense,foram recorrentes os mesmos aspectos 

fônicos que os encontrados nas outras cidades contempladas pelo projeto inicial desta pesquisa, 

no entanto, registramos também aqui:

Comecei tocá ũas roça”(SB1 - 34)

(…) ninguém tinha certeza”(SB2 - 8)

“ela istevi in Itapaci”(SB3 - 5)

“(…) a cidadi melhorô(…) eli começô fazê(…)” (SB4 - 54)

“Eu cheguei im Pilar im quarenta’e cincu”(SB5 - 25)

“As minina minha peleja pa mim tirá daqui” (SB6 - 41)

“Quandu eu me intindi pur genti u nomi era esse, né. (SB7 - 48)

“As casa tudo feia, tudu vermeia, tudu iscorada di pau, povu era aqueli... 
aqueli tiquim di povu, ficava lá, piquenu mesmu (SB8 - 6)

A presença de epêntese comum de /i/ antes de /s/ em sílaba tônica final foi constante 

em todas as falas. Este é um traço pertinente mesmo nos dialetos dito “cultos” do PB. A seguir, 

recortamos alguns trechos em que ela apareceu:

“Aí quano foi ... ĩ vinti trêis de agostu(…)”(SB1 - 34)

 “levou u pé pra saltá ele sentiu tirô u pé pra trais(…)”(SB2 - 35)

“qui é um cipó ocêis num conheci, né”(SB3 - 18)

“Aí nóis localizô ondi é o arsfartu hoje” (SB4 - 45)

“Num mora, não tem fazenda mais mora fora” (SB4 - 71)

“Prefeitu mandô trêis anu, trêis anu e uns mêis, mas num feiz nada”(SB4 - 76)

“U Ogó recebeu capatais muito bem, mostrô u produtu(…)”(SB5 - 40)

“Um casô, separô, mora aqui cum nóis” (SB7 - 22)

“Tinha lá, rua Direita, rua Campu da lã, rua ditrais, qu’ês pois nomi rua 
Paulista i a rua Vira copu i a rua da cadeia”(SB8 - 7)
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Tanto a vocalização do /l/ implosivo quanto a palatalização e passagem às africadas dos 

grupos / ti/ e / dZi/ são muito generalizadas, aqui representadas pela fala de um sujeito pilarense:

Ah... Achu qu’eli... Eli é mui’ remosu, acabô. Mais eu inda cunhecí eli lá 
inda. Nalgũa restinga di matu qui num feiz roça, inda tinha eli ainda. Eli é 
um capim assim, foia larga, verdinha, era u capim qui us animais pastava. 
Chamava Papuã, depois foi Pilar Istad’ di Goiás, eu escrivi muito n’ora qu’eu 
tava na iscola. Pilar Istad’ di Goiás, mudô, negoçu política, entrô políticu i 
coisa i tau, pois nomi lá di Itací. Eu iscrivi muitu naquelas, coisa di professô 
mandava a genti iscrevê i tau, Itací. Aí... u povu, política num acaba né, aí us 
bichão cabiçudu di lá di Pilar vieru aqui im Goiâina, foru i mudô. Aí ficô u 
nomi Pilar di Goiás. Foi agora di... di trinta’e novi pa quarenta, pra cá, mudô 
u nomi pois Pilar di Goiás, aí até hoji tá lá Pilar di Goiás. (SB8 - 17)

Das características mencionadas, evidencia-se também a queda do /l/ final e a despalata-

lização de /lh/, como os vocábulos a seguir, extraídos dos eventos de fala das transcrições dos 

sujeitos brasileiros: fazê, morá, falá,mulé, dexá, colocá, cumeçá etc.

5.3.1.2 A questão da supressão em /a/ inicial

A literatura linguística tradicional classifica a aférese (comuníssimo na região Centro-

-Oeste, inclusive em Pilar de Goiás) como fenômeno de cancelamemto de elementos iniciais 

das palavras. Acrescida de um caráter puramente diacrônico, esta definição é unânime em todos 

os autores consultados que de uma forma ou de outra abordaram o assunto, como Bueno (1967), 

Williams (1975), Faria (1970), Silva Neto (1979), Cunha (1982) e Coutinho (2005). Estes estu-

diosos pesquisaram em textos de épocas remotas o processo da aférese, compararam exemplos 

de palavras do latim e do português quinhentista com o léxico do português moderno, no intuito 

de observar as semelhanças e diferenças do processo de apagamento de fonema átono.

Como nosso objetivo está circunscrito a assinalar os traços partilhados entre as duas 

variedades (brasileira e lusitana) do português vernacular contemporâneo, não nos estende-

remos às demais considerações. Todavia, como os estudos dialetológicos se inscrevem nesta 

pesquisa, tomaremos algumas linhas para comentar acerca deste processo para aqueles que se 

dedicaram aos estudos da Dialetologia.

Amadeu Amaral (1992), Antenor Nascentes (1953) e Mario Marroquim (1934) são 

alguns nomes representativos. O primeiro autor trata a aférese como ‘modificação isolada’, 

de cariz acidental, diferentemente das demais modificações que ele carateriza como naturais. 

Definiu aquele processo como recorrente na fala caipira e exemplificou com algumas palavras. 

Atestou que “os fonemas do dialeto são em geral os mesmos do português”, se não forem 

reconhecidas “ligeiras variantes fisiológicas, […] variantes essas que, pela maior parte, só a 

fonética experimental poderia dar uma notação precisa” (1953, p. 54). Sobre estas variações ele 

ainda cita processos de síncope, prótese, apócope, epêntese e outros. Nascentes (1953) também 
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estudou o fenômeno e o descreveu como fonético, além de creditar sua ocorrência principal-

mente diante de verbos, o que coincidentemente foi muito reconhecido quando transcrevemos 

as falas dos sujeitos participantes em Pilar de Goiás.

Mario Marroquim (1934) agrupa a aférese em tópicos aplicados às figuras de dicção e 

ratifica seu caráter banal na língua portuguesa:

Não é necessário citar exemplos de aférese do a, tão vulgares e conhecidos são 
eles. Zidoro, borná(l), versidade, estão por Izidoro, embornal e diversidade 
[…] Bastião por Sebastião[…] Afastar, perdendo o a, teve o f, – tornado assim 
inicial, – abrandado em v:vaster. (MARROQUIM, 1934, p. 92-93)

De qualquer modo, reconhecemos que importa compreender o processo de formação 

das palavras, pois é neste domínio que ocorre a aplicação das regras fonéticas e morfológicas 

que atuam no léxico. A seguir, exemplos de vocábulos encontrados nos sujeitos brasileiros que 

participaram da pesquisa.

Tabela 9 – Verbos que apresentaram supressão do /a/ e ocorrência nos sujeitos
Verbos processo de aférese
Arrumando Rumanu (SB1)
Amontoado Muntuadu (SB1)
Amarrado Marradu (SB1)
Acompanhei Cumpanhei (SB1)
Acabando Cabanu (SB2)
Acabou Cabô (SB2)
Assuntamos Suntamus (SB2)
Apresentou Presentô (SB2)
Amarrar Marrá (SB2)
Adoeceu Dueceu (SB2)
Arranquei Ranquei (SB2)
Arrastamos Rastamus (SB2)
Assistindo Sistinu (SB2)
Assisti Sisti (SB2)
Aguentei Guentei (SB2)
Amanhecia Manhecia (SB2)
Acontecia Conticia (SB2)
Atravessou Travessô (SB24)
Emancipou Mancipô (SB4)
Emancipada Manicipada (SB4)
Adquiriu Diquiriu (SB4)
Acabei Cabei (SB4)
Amassei Massei (SB4)
Amarrado Marradu (SB4)
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Acabamos Cabamu (SB4)
Arrastei Rastei (SB4)
Abanou Banô (SB4)
Acendi Cendi (SB4)
Aguentou Guentô (SB4)
Arrancando Rancanu (SB4)
Adoeceu Dueceu (SB5)
Amanhecia Manhecia (SB5)
Arrumou Rumô (SB5)
Amarrava Marrava (SB5)
Arrumaram Rumaru (SB6)
Obedecia Bedecia (SB6)
Apanhava Panhava (SB6)
Arrumar Rumá (SB6)
Ajudou Judô (SB6)
Acabou Cabô (SB8)
Acompanhou Cumpanhô (SB8)
Acompanhando Cumpanhadu (SB8)
Arrumou Rumô (SB8)
Aguentei Guentei (SB8)
Equilibrar Quilibrá (SB8)

Tabela 10 – vocábulos em que ocorre a supressão do /a/ e sua ocorrência na variedade brasileira
Vocábulos Processo de aférese
Algodão Gudão (SB1)
Aquela Quela (SB1)
Apresentação Presentação (SB2)
Alforria Furria (SB4)
Arranhão Ranhão (SB4)
Educação Ducação (SB6)
Arrojada Rojada (SB8)
Avenida Venida (SB8)
Aquelas Quelas (SB8)
Agora Gora (SB8)
Ainda Inda (SB8)

Coutinho (2005) também explicou o processo da aférese pela atuação das leis fonéticas. 

A lei do menor esforço pode ser considerada um dos fatores que atuam no processo da aférese. 

Esta lei, conhecida por economia fisiológica, consiste na tendência constante da língua em 

se realizar de maneira econômica, ou seja, apagando fonemas átonos em início de vocábulo. 
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Grosso modo, acomodar a articulação das palavras por meio dos órgãos fonoarticulatórios. 

Outro fator que também contribui se manifesta pela força expiratória que se dá à consoante 

adjacente ao segmento que sofre aférese. A queda do fonema inicial de palavras ocorre devido à 

natureza das consoantes, que são contoides produzidos pela corrente de ar que sai dos pulmões 

e encontra obstáculos (parciais ou totais) dependendo da posição do órgão (língua) e dos lábios, 

constituindo, em determinado ponto, uma dificuldade à saída da corrente expiratória.

No que diz respeito ao estudo da aférese feito por Antenor Nascentes, Amadeu Amaral 

e Mário Marroquim, principalmente a partir da década de 1920, notamos que houve uma tenta-

tiva de romper com a separação entre sujeito e língua, assim como apresentar com idoneidade 

o português falado no Brasil e as influências que podem ter atuado em sua construção. Estes 

estudos são pesquisas importantes para o conhecimento da fala regional e para a instauração da 

dialetologia no Brasil.

Gonçalves (1993) fez uma leitura desses dialetólogos e trouxe algumas contribuições, 

marcadas em sua dissertação de mestrado, sobre o fenômeno da aférese. O autor não a insere 

no âmbito diatópico porque ela está presente em várias regiões do Brasil, além de ser fácil 

percebê-la, pois é claramente audível, além de ser ainda estigmatizada, apesar de estar inserida 

na deriva da língua.

Por meio de pesquisas, Carlos Gonçalves demonstrou ter encontrado três principais 

tipos de aférese: (i) casos de apagamento da sílaba /es-/, atingindo principalmente o verbo 

estar > tá e também a 3ª p. do presente do verbo esperar, em que se tem a locução espere 

aí > peraí, (ii) a expressão obrigado/a > brigado/a, e a queda do [o] inicial, afetando basi-

camente todas as categorias gramaticais definidas como as mais frequentes. Nos dados pila-

renses também encontramos, com bastante frequência, processo de aférese do verbo estar > tá, 

bem como de sua locução espere aí>peraí. Houve também registros parciais de apagamento 

de fonema átono inicial em palavras como emancipada>mancipada; emancipou>manicipô; 

educação>ducação e obedecia>bedecia. Torna-se oportuno mencionar três ocorrências de 

prótese do verbo doar>adoá; doa>adoa; doou>adoô. Não foram sistemáticas, mas chamaram 

nossa atenção sobre a função do prefixo no processo de aférese. O verbo doar vem do latim, 

dõnãre, de dõnum, e uma explicação para a inserção do a- vindo da diacronia da língua seria no 

mínimo simplista, a não ser que arriscássemos uma hipótese sobre formação de palavras.

Bechara (2003), em sua Moderna Gramática Portuguesa, discorre sobre a relevância do 

prefixo como elemento que pode apresentar mais força significativa e emprestar ao radical uma 

nova significação. O gramático afirma que o prefixo é um elemento que se relaciona semanti-

camente com preposições; contudo, ele comenta que nem sempre há na língua portuguesa uma 
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preposição correspondente ao prefixo utilizado, como nas palavras progresso (pro = movimento 

para diante favorecimento) e refazer (re = repetição).

Coutinho (2005) complementa a observação de Bechara (op. cit.) ao propor valor exple-

tivo (não há acréscimo novo ao tema, a-mostrar; en-curva; des-inquieto) ou inexpletivo (em 

que sempre se acrescenta uma ideia acessória à palavra, como em o-por; bem-dizer e intro-

-duzir) e alega que os prefixos expletivos são inexpressivos, casos “puramente esporádicos”. 

O papel dessas partículas, de acordo com ele (op. cit., p. 176) é o de “ajuntar à palavra a que 

se agrega uma ideia qualquer acessória”, porém dentro do mesmo campo semântico da palavra 

base, tal como em avoar e assoprar. Portanto, aquelas ocorrências assistemáticas de prótese no 

verbo doar não poderiam ser outros exemplos de valor expletivo? De qualquer forma, conversar 

sobre este assunto seria escapar dos objetivos do nosso trabalho, mas sentimos necessidade em 

compartilhá-lo nesta seção, visto que o dado trouxe alguma surpresa às pesquisadoras.

Importa o registro de que a escolha do processo de aférese e sândi (a seguir) para ilustrar 

os traços de inovação dos dados do PB não aconteceu aleatoriamente, tampouco foi uma opção 

tranquila, pois houve vários casos de processos fonético-fonológicos que incitaram outras 

propostas. Todavia, principalmente após a leitura da pesquisa de Gonçalves (1992, 1993) e da 

recorrência de sândi nos dados do PE, resolvemos dedicar algum espaço no trabalho ao tema.

Ao citar novamente Gonçalves (op. cit.), salientamos que sua pesquisa apresentou uma 

proposta metodológica um pouco diferenciada em relação aos trabalhos da época, pois não se 

limitou simplesmente à comparação de dados. O autor apontou fatos linguísticos ocorridos na 

fala e discorreu sobre eles, revelando os processos encontrados. Pela ótica da nossa leitura, 

este estudo demarcou a ruptura das pesquisas europeias baseadas no contexto da gramática 

comparada. Os autores do final do século XX já demonstravam optar por uma metodologia que 

englobasse língua e indivíduo, e não apenas a estrutura do sistema. 

5.3.1.3 Apagamento de segmento da palavra: o fenômeno de sândi

As margens das palavras são contextos em que aparecem muitos processos fonético-

-fonológicos, como a reestruturação silábica ou apagamento de segmento. Os fenômenos de 

sândi (degeminação, ditongação e elisão) acontecem quando vocábulos conectados às frases 

sofrem alterações. Conforme Abaurre (1996, 1999, 2007); Bisol (1992a, 1992b, 1994, 1996a, 

1996b, 2001, 2002) e Tenani (2004, 2006a, 2006b, 2007), autoras relevantes quando o assunto 

é sândi, são especialistas em confirmar que em tais fenômenos há o desaparecimento de um 

segmento ou sílaba e uma consequente ressilabação. Todo este movimento pode influenciar no 

processamento e organização dos constituintes prosódicos feitos durante a expressão da fala 

principalmente, além de variar o tom, intensidade e duração do som na cadeia da fala.
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São denominados fenômenos de sândi as modificações resultantes da justaposição de 

palavras (sândi externo) ou de morfemas (sândi interno). O ponto de partida do sândi externo é 

um processo de desestruturação silábica que “apaga” a sílaba ou segmento e “deixa” elementos 

flutuantes. Todos os fenômenos de sândi lidam com a ressilabação, i.e, com elementos que 

tinham status silábico e por algum motivo o perderam. 

Para Cagliari (2002)

O sândi é um fenômeno que ocorre nas fronteiras da palavra (juntura voca-
bular). Consiste na transformação de estruturas silábicas nesse contexto, 
causada, em geral, pela queda das vogais ou pela transformação de ditongos 
ou mesmo pela ocorrência peculiar de certos sons. (op. cit., p. 105).

Selecionamos exemplos de sândi da fala dos sujeitos participantes da pesquisa de Pilar 

de Goiás:

Tabela 11 – Vocábulos em que apareceram o fenômeno de sândi e sua ocorrência nos sujeitos
Vocábulos Sândi
Por aqui praquí (SB1); (SB3); (SB4)
Que eles ; que ela quês (SB1); quela (SB6); (SB8)
Isso aí issaí (SB1); (SB2); (SB3)
Os outros Uzotu (SB1) zotu (SB2); (SB3); (SB7); (SB8)
Ainda é indé (SB1); (SB2)
Isso aqui issaqui (SB1); (SB3); (SB4); (SB6)
Para os outros puzotu (SB1)
Que ele / que eles quele(SB1); queles (SB6); quês (SB7)
Por outro protu (SB2)
Com ele cuele (SB2)
Por eles porês (SB2)
Para ouvir paoví (SB2)
Por exemplo porimzempo (SB2); (SB4)
Que era quera (SB2); (SB4)
Por isso aí, isso aí porissaí (SB2); issaí (SB8)
De vocês docês (SB2)
Disso aí dissaí (SB2)
Que era bom  querabão (SB2)
Igual hoje igualoje (SB2)
Mais ou menos maisomenu (SB2)
Quando é quandé (SB2)
 Que essa quessa (SB3)
 Por enquanto purinconto (SB4)
Eles entraram ezentraro (SB4)
Ao redor arredó(SB4)
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Quando eles quandês (SB4)
Disso aqui dissaqui (SB4)
As outras azota (SB4)

5.3.2 Aspectos sintáticos

Um aspecto central da diferença está no sistema pronominal, tanto na posição de sujeito, 

como de complemento, com reflexos inevitáveis nos pronomes possessivos e no paradigma das 

flexões de número e pessoa do verbo. Encontramos bibliografia em Castilho (2010), Couto (2002, 

2007, 2009), Figueiredo Silva (1996, 2000), Lobo (1996, 2002), Mattos e Silva (2004) e Perini 

(1996). Curiosamente e sem pretensões de teorizar acerca de assunto tão vasto quanto polêmico 

– do ponto de vista de áreas da linguística e de proposta metodológica – articulamos algumas 

anotações desses autores para discorrer sobre pontos que surgiram após a transcrição dos dados.

Couto (2009) anuncia 

inovações do português brasileiro, relativamente ao europeu, juntando inter-
ferências de línguas africanas, indígenas, adaptação ao novo meio e deriva da 
própria língua.[…] na morfologia e no léxico […] houve grandes mudanças. 
Na verdade, a ecologia linguística brasileira é extremamente complexa. (op. 
cit., p. 77)

O autor exemplifica com frases uma ideia do que aconteceu com outros aspectos do 

português não estatal. No Brasil, com a expansão do você e do a gente como pronomes pessoais 

e com a redução do uso do tu e do vós, a 3a pessoa do verbo se generaliza: convive-se, atual-

mente com três paradigmas verbais. O primeiro de seis posições foram reduzidas a quatro: 
Assim, eu nasci | ele, você, a gente nasceu | nós nascemos | eles, vocês nasceram,

sendo que no português rural manteve-se apenas a distinção primeira pessoa 
vs. o resto. Em alguns tempos, a redução foi maior ainda. No imperfeito do 
indicativo, o português lusitano apresenta as flexões eu cantava, ele cantava, 
nós cantávamos, vocês cantavam, eles cantavam. Elas se reduziram a três no 
Brasil coloquial”. (op. cit., p. 77). 

O segundo paradigma pode apresentar três posições: eu nasci | ele, você, a gente nasceu 

| eles nasceram. Há outra forma, mais reduzida, com apenas duas posições, dos indivíduos 

menos escolarizados, sem escolaridade ou analfabetos, sobretudo em áreas rurais ou ainda 

naquelas em que não se aplica a regra de concordância verbal e nominal: eu nasci | ele, você, a 

gente, eles, vocês fala.

Na nossa amostra há inúmeros casos que ilustram as três posições verbais; sublinhamos 

abaixo dois exemplos:

SB1: “(…) cõstece qui a genti vai trabaiano pra qui pra culá”;
 (nós)
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“e o quês num traiz qui adoa eu vô atráis, buscu, i vô rumano”
 (eles)

SB2: “Não cêis pod’ dançá mais num faiz bagunça não, pela amor de Deus, 
eu já

 Ele|você|eles|vocês 
sabia, tudo qui era feitu, né”

Quanto maior a redução do paradigma flexional de número e pessoa do verbo, maior a 

necessidade de se preencher o sujeito pronominal, e assim o PB perde o que se denomina de 

parâmetro pro-drop, possível no PE, em que há menos reduções que no PB.

O uso excessivo de você, em lugar de tu, origina no PB uma ambiguidade para o seu, 

pronome possessivo que pode se referir ao interlocutor ou não, assim como pelo dele, que passa 

a adquirir a condição de pronome possessivo. Esta incerteza se desfaz no discurso, como no 

caso do SB2: (…) “ dũa sinhora qui dona Binidita i a, é, nóis fala qui é a mãe du padri, ela é lá 

di Brasília, ũa tal dona Íris. Na época u filhu dela era padri, i morava aqui..”

Dentro dos aspectos sintáticos está o uso dos pronomes clíticos, que, ainda segundo Matos 

e Silva (2004), está sendo eliminado na fala dos brasileiros, mas, quando ocorre, os falantes dão 

preferência à próclise. Como em muitos casos a próclise utilizada não segue a norma padrão, além 

de comprovar a distância entre o português falado na Europa e aquele falado no Brasil, isso mostra 

também que a língua portuguesa do Brasil tem caminhado para a aceitação de suas variantes. 

Perini (1996), em sua Gramática descritiva do Português, amplia a definição: “as formas me, 

o, se, lhe, nos, (além das pouco utilizadas te, vos). Essas formas são flexões dos itens eu, ele, nós (tu, 

vós) e se posicionam dentro da oração segundo princípios próprios” (PERINI, 1996, p. 230).

Entretanto, na Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara, não aparece o termo 

“clíticos”; o autor aborda a questão por outra via: “O pronome átono pode assumir três posições em 

relação ao vocábulo tônico, donde há ênclise, próclise e mesóclise” (BECHARA, 2003, p. 587).

Lobo (2002) analisa a questão da colocação dos clíticos dentro de uma perspectiva 

diacrônica, investigando o uso dos pronomes oblíquos átonos no século XVI e no século XX 

e as mudanças ocorridas nesses aspectos. Além disso, examina como as gramáticas norma-

tivas tratam a questão da ordem dos clíticos na frase, e assim, discute como o ensino desses 

elementos se dá nas escolas brasileiras. Em outro trabalho, Lobo (1996) confere a gramática da 

Carta de Caminha, buscando situá-la como representativa do português arcaico ou clássico, a 

partir de comparações da utilização dos clíticos no texto.

O autor comunica: 

no Brasil, enquanto na norma vernácula a colocação dos clíticos é pré-verbal, 
na norma culta, em situação de colocação oral, a posição dos clíticos é vari-
ável, na grande maioria dos contextos sintáticos. (LOBO, 2002, p. 89).
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Essa variabilidade posicional dos clíticos na norma oral urbana (culta) do português 

brasileiro contemporâneo pode ser explicada, segundo a autora (op. cit.), não apenas a partir 

da ação que a norma estatal (padrão) exerce e que é colocada pela escola sobre a língua dos 

indivíduos escolarizados, mas também observando o que ela chamou de “encaixamento linguís-

tico”, pois a frequência de ocorrência da colocação pós-verbal em todos os contextos sintáticos 

não acontece da mesma forma. Após essa comprovação, ela estudou o corpus do século XVI, 

que incluia textos não literários, que permitiram uma aproximação da norma oral urbana do 

português quinhentista. Assim, concluiu com sua pesquisa que a sintaxe dos clíticos, no século 

XVI, é a representação mais evidente da aplicação da “lei de Wackernagel30”, e a descreve da 

seguinte maneira: se o verbo ocupa a primeira posição, o clítico estará na posição pós-verbal, 

entretanto, se o verbo está precedido por um elemento, a posição do clítico será pré-verbal 

(enclítico ao elemento). Baseado neste tipo de arranjo sintático, do período clássico da história 

da língua portuguesa, a tradição gramatical desenvolveu a “teoria da atração”, no momento em 

que fixou uma norma estatal para a sintaxe dos clíticos. No PB e na maioria das línguas româ-

nicas, no entanto, o clítico pode permanecer em posição inicial absoluta. 

Em outra parte de sua investigação Lobo (2002) abordou uma questão a que mais refe-

rimos em capítulo anterior e que retomaremos posteriormente: em que medida o comportamento 

linguístico dos falantes escolarizados brasileiros reflete o padrão de ordem dos clíticos prescrito 

pelas gramáticas tradicionais e que se supõe ser o veiculado pela escola (LOBO, op. cit., p. 98).

O modelo de língua estatal vigente no Brasil postula que a colocação pós-verbal do 

clítico ocorre nos seguintes contextos: 

Verbo iniciando período; verbo precedido apenas por conjunção coordenativa, 
exceto quando se trata de conjunção alternativa; verbo precedido por sujeito 
nominal; verbo no imperativo afirmativo; orações reduzidas de gerúndio, 
exceto as introduzidas pela conjunção em; orações reduzidas de infinitivo não 
flexionado, com ou sem marcas de flexão, não regidas por preposição. Nas 
reduzidas de infinitivo não-flexionado, regidas por preposição, admite-se a 
variabilidade posicional do clítico, exceto quando se trata de ocorrência do 
clítico o(s), a(s) em reduzidas de infinitivo regidas pela preposição a, caso em 
que se indica a colocação pós-verbal; pausa entre o verbo e o termo antece-
dente que provoque a anteposição do clítico ao verbo. (LOBO, 2002, p. 99) 

Após observar alguns dados, a autora verificou que a posição pós-verbal dos clíticos 

está em declínio, além de ser percebida também na fala de indivíduos brasileiros escolarizados.

Na Nova Gramática do Português Brasileiro, Castilho (2010) expressa sua concor-

dância com outros estudiosos da sintaxe da língua e sentencia que os pronomes clíticos (me, 

30 É uma regra formulada pelo linguista suíço Jacob Wackernagel sobre a posição das palavras átonas em proto 
indo europeu.
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te, se, o, lhe) são colocados antes ou depois de verbo no PE e sempre antes do verbo no PB. O 

linguista complementa 

Ao longo da história do português, constatou-se certa mobilidade de colo-
cação dos clíticos, predominando inicialmente a ênclise, até o final do século 
XIV, começando então o domínio da próclise, até o século XVI […] pesquisas 
de caráter diacrônico mostraram que os nossos clíticos nunca foram tão bem-
-comportados assim, tendo-se apurado uma oscilação entre a ênclise e a 
próclise ao longo dos séculos, assim representável: ênclise>próclise>ênclise.
Essa oscilação tem um interesse teórico muito grande, pois mostra que a 
mudança linguística não tende a ter um fim, não dispõe de uma teleologia (op. 
cit. , p. 483-484).

Nos registros da fala pilarense, os clíticos apareceram em posição proclítica, apenas. 

Para uma próxima investigação, utilizando os mesmos dados, poderíamos selecioná-los sob 

uma perspectiva metodológica quantitativa, para melhor apreciação. No entanto, como nesta 

pesquisa o objetivo principal não envolveu usos estatísticos, mas somente ilustrativos, a fim 

de apontarmos alguns traços linguísticos compartilhados em Pilar de Goiás e Trás-os-Montes, 

ficará para uma próxima pesquisa os resultados quantitativos das colocações do clítico naquela 

região. 
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Encontramos em Gomes da Costa (2000) um alento pertinente ao tratar desta diversi-

dade de vozes que engloba a língua portuguesa e sua distribuição geográfica, além dos cerca 

de duzentos milhões de falantes que se encontram espalhados pelo mundo. O poeta e jornalista 

moçambicano, em Pontes Lusófonas (op. cit.), traz ânimo: “Com o mar de premeio e oceanos 

outros, a nossa língua configura um continente global em que as diferenças unem e as contra-

dições nos enriquecem” (op. cit., p. 17). Com efeito, por meio das variedades produzidas pelos 

milhões de falantes é que temos a possibilidade de imaginar o vasto “manto de uma língua 

comum” referente a culturas diversas ou afins, que se configura no espaço ideal onde esses 

falantes se comunicam e se reconhecem na sua particularidade partilhada.

Mas o fato de a língua portuguesa ocupar amplos espaços geográficos descontínuos em 

vários continentes, habitados por comunidades diferentes nas suas origens étnicas, meio ambiente, 

comportamento etc, suscita também o problema da sua homogeneidade e coesão interna. Castro 

(2008) pontuou que no ano de 2005, o português “era falado por 10 milhões de portugueses, 185 

milhões de brasileiros e por parte da população angolana e moçambicana, concentrada em torno 

das respectivas capitais, além de residualmente em outros países”. (op. cit., p.11).

O professor lisboeta nesta mesma obra (op. cit.) retoma a discussão sobre o problema 

da unidade da língua, polemizado por Celso Cunha (1985), quando questiona as normas nacio-

nais31 (norma do português europeu, brasileiro e norma galega) instituídas por aqueles autores 

para definição das duas variantes nacionais de Portugal e Brasil. Segundo Castro, a existência 

dessas normas nacionais bem como suas implicações precisariam ser revistas, principalmente 

porque a procura pelo destaque da identidade entre escritores portugueses, africanos e brasi-

leiros se encontra em crise, além de mudanças nos setores políticos e sociais que trouxeram 

consequências nos princípios da categorização linguística propostos por Cintra.

Para o autor, 

é apropriado, graças ao conceito de variante nacional (Celso Cunha), reco-
nhecer que o sistema linguístico do português dispõe, no início do séc. XXI, 
de duas variantes nacionais plenamente desenvolvidas – a variante portu-
guesa, geralmente designada por <<português europeu>> ou PE, e a variante 
brasileira, conhecida por <<português brasileiro>> ou PB (e erradamente 
designada por alguns como <<língua brasileira>>). E reconhecer que, além 
disso, em África, se acham em formação uma variante moçambicana e uma 
variante angolana, que precisam de determinadas condições sociais para 
se vingar. O galego, por seu lado, sendo justamente reconhecido como uma 
das línguas oficiais do Estado espanhol e como língua românica autónoma 
(Fernández Rei), não precisa de entrar nestas contas.

Por esta mesma via, direcionamos nosso olhar ao analisar tanto os dados brasileiros 

(Pilar de Goiás) quanto os europeus (Trás-os-Montes), na medida em que inscrevemos para fins 

31 Ver mais em Cunha (1985,p.65-67)




