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de verificação as entrevistas de uma variedade da região Centro-Oeste do Brasil que carrega 

traços linguísticos de outras áreas do Brasil, assim como a transmontana, pertencente ao que 

Cintra (1971), Vasconcellos (1970) denominam de dialeto português setentrional.

Sobre este assunto, Cardoso (2010) apresenta, no capítulo “A geolinguística em Portugal 

e no Brasil”, uma breve resenha do trabalho de Vasconcellos que embasou também a nossa 

pesquisa e ratificou a preferência pelo trabalho que envolveu duas comunidades de fala distin-

tíssimas, mas que, no entanto, se inserem em uma mesma comunidade de língua – a portuguesa.

Os apontamentos do filólogo português que a autora resenhou e que se configuraram na 

nossa proposta de trabalho merecem um registro. Estão assim, arrolados: 

o fato de trazer à reflexão, na terceira e última parte de sua obra, questões de 
cunho teórico relativas ao entendimento de língua popular, ao conceito de 
dialeto e à importância da dialetologia[…] merece destaque a maneira como 
analisa e descreve o português do Brasil, que inclui na categoria “dialetos de 
além-mar”.[…] Inicia suas considerações com uma afirmação[…] para logo a 
seguir, discutir, ainda que brevemente, a noção da língua no Brasil. Menciona 
o que têm escrito autores brasileiros […] a propósito de ser ou não o português 
do Brasil um dialeto, para concluir, afirmando […] (op.cit.p.113)

E traduz: “Se chamo de dialeto, por exemplo ao português de Trás-os-Montes, com mais 

razão ainda devo dar esse nome ao português do Brasil, ou brasileiro. (1987, p.132 – tradução 

e grifos da autora)

Tarallo (1990), obviamente sob outra orientação teórica e de outro tempo, retoma 

também a questão das duas modalidades em uma seção intitulada “Português do Brasil versus 

português de Portugal: as querelas” reescreve algumas opiniões de gramáticos, escritores e até 

poetas com pensamentos variados sobre a unidade da língua brasileira, talvez imbuídos de um 

espírito extremamente nacionalista. Ele os lista e resume suas posições: 

Temos, […] quatro posições sobre a questão da língua nacional. Câmara 
Junior advogou[…] a inevitabilidade da diferenciação entre os dois sistemas, 
pois cada um deles, em território diverso, continuou a sua história natural. 
João Ribeiro e Cassiano Ricardo apregoaram a independência linguística do 
sistema brasileiro, portanto, a diferenciação a fim de garantir a individuali-
zação do idioma (ou de um idioma) nacional brasileiro. José Pedro Machado 
garantiu e defendeu a unidade linguística do português, ficando a língua brasi-
leira de João Ribeiro e de Cassiano Ricardo reduzida a um dialeto da língua 
portuguesa (de Portugal).

 Em seguida, Tarallo (op. cit.) reproduz uma entrevista feira por Homero Senna à Souza 

da Silveira, em 1952. As autoras desta pesquisa conseguiram ler a entrevista na íntegra, por 

meio de um único exemplar, arquivado na Biblioteca Nacional, em Brasília. Na seção destinada 

à questão da língua, Senna (1952, p. 28) faz a pergunta que iniciou nossa pesquisa: “Existe uma 

língua brasileira?” e a resposta que Homero deu ao colega representa a tese que defendemos: 

“Não, o que existe é a modalidade brasileira da língua portuguesa.”
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Tomamos o estudo de Tarallo como parâmetro inicial para nos adentrarmos nas conside-

rações sobre o PE, uma vez que ele está entre os linguistas que já defendiam a emergência de 

uma modalidade brasileira distanciada da lusitana.

Um dos aspectos gramaticais em que se pode evidenciar divergência estrutural entre as 

duas modalidades da língua portuguesa se refere ao emprego do gerúndio (parcialmente discu-

tido na seção 4.1.4), cuja utilização em perífrases de v.aux+estar+-ndo (infinitivo perifrás-

tico) aquece ainda mais a discussão em torno da formação de uma ‘língua’ brasileira (insistem, 

alguns) ou variedade. Portanto, a variação entre o infinitivo perifrástico e o infinitivo no Brasil 

se apresenta, atualmente, como uma das marcas mais evidentes do contraste da variante brasi-

leira da língua portuguesa face à europeia.

Mattoso Camara (1972), quando comentou sobre o português do Brasil, assumia que:

A língua está de tal modo ligada à sociedade e à cultura, que a diferenciação 
cultural e social entre a população europeia e a congênere americana, desde a 
época em que uma representava a metrópole e a outra a colônia, determinou 
uma dicotomia linguística (MATTOSO CAMARA, 1972, p. 81)

 Tarallo (1993a) aprofunda esta discussão em artigo que demonstra opiniões diversas de 

filólogos e linguistas a respeito da emergência de uma língua brasileira em oposição à tradi-

cional portuguesa. Camara Jr. (1976), um dos linguistas referidos por Tarallo como de posição 

moderada, crê que as diferenças na língua padrão entre Brasil e Portugal refletem a existência 

de dois sistemas linguísticos distintos e geograficamente distantes e ainda menciona que a 

dimensão geográfica brasileira por si só teria acarretado formação e diferenciação dialetal.

Quatro diferenças sintáticas – evidentes no final do século XIX – entre PB e PE também 

são declaradas naquele artigo. Evidenciam mudanças estruturais muito claras da gramática 

brasileira em relação à portuguesa e, de acordo com o linguista brasileiro, são suficientes para 

possibilitar a descrição de um sistema gramatical próprio. A primeira modificação diz respeito 

à diminuição no PB de retenção pronominal nos objetos diretos e sintagmas preposicionais e 

ao aumento de retenção pronominal nos sujeitos. O autor lembra que a mudança no sistema 

pronominal se relaciona com as duas variantes: o PE está fortemente marcado por regras de 

movimento enquanto que no PB as regras são geralmente derivadas via apagamento.

A segunda diferença citada por Tarallo (op. cit.) se refere a estratégias de relativização 

e a terceira se associa às duas primeiras alterações, indicando uma mudança da modalidade 

brasileira “pro-drop” para “não-drop”, i.e., uma substituição paramétrica. Como reflexo da 

regressão sofrida pelo PB em suas estratégias de pronominalização, com sujeitos lexicais e 

objetos nulos, esse autor revela maior rigidez no padrão canônico de ordem das palavras em 

direção a SV, apontando um decréscimo para sujeitos invertidos.
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A quarta mudança referida se encaixa sintaticamente nas precedentes: padrão da ordem 

das palavras em perguntas diretas que, segundo ele, é de se esperar; pois uma língua que sofre 

um enrijecimento nas declarativas nivela todos os tipos de estrutura.

Para o sociolinguista, o fator desencadeador desses novos traços gramaticais está atre-

lado às circunstâncias sociais ocorridas no Brasil no final do século XIX e que despertaram a 

noção de cidadania, estabelecendo, assim, como consequência a emergência para uma gramá-

tica diferenciada da modalidade lusitana.

Portanto, quando se fala em língua portuguesa e principalmente se pretende discuti-la, 

sob qualquer prisma, há que se ter em conta de que se trata de um tema não isento de polêmicas, 

uma realidade que exige reflexão amadurecida e requer cautela sob pena de provocar equí-

vocos. No que concerne à legitimidade da sua pertença, Lourenço (1999) esclarece que “uma 

língua não é de ninguém, mas nós não somos ninguém sem uma língua que fazemos nossa” 

(op. cit., p. 132). A afirmação esclarece quem de fato é o ‘seu proprietário’ e, provavelmente, 

foi neste sentido que Fernando Pessoa, pela voz de Bernardo Soares a considerou como a sua 

pátria.(op. cit., p. 132)

6.1 Conservação na variedade lusitana

Temos em uma afirmativa de Vasconcellos (1942b) o atestado que ratifica nosso desejo de 

abordar alguns aspectos de conservação de uma variedade lusitana: “Trás-os-Montes é aferrada-

mente conservador do passado (…) e, no meu parecer, mais que nenhuma outra província – enca-

rados os arcaísmos em conjunto”. (op. cit., p.107)

O historiador Oliveira Martins (1977, p.24) comenta na sua obra História de Portugal 

acerca da importância da unidade política na uniformização de uma língua e, consequente-

mente, de um povo. Como as fronteiras do território português foram definidas desde 1297, 

é natural que a variação linguística seja, de fato, muito tênue de região para região, quando 

comparadas com variações regionais de outros países europeus, como a Espanha32 ou a Itália.

Outrossim, o registro precoce da língua portuguesa, então galaico-portuguesa, enquanto código 

escrito de textos oficiais, pode ter contribuído para sua fixação. Como demarca Ferreira (1987, p. 120), 

“a língua portuguesa surge-nos, pela primeira vez, num documento oficial de 1214 – o testamento de 

D. Afonso II – seguido de um rascunho de documento notarial – a Notícia de Torto (1214-1216)”. 

No entanto, a primeira gramática dedicada à língua portuguesa surgiu apenas no século 

XVI, motivada pela delimitação e posterior expansão do território nacional, no aspecto político 

32 A heterogeneidade linguística do território espanhol torna-se evidente pela existência de cinco línguas oficiais: 
o basco, castelhano, catalão, asturiano e o galego.
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e linguístico, por um lado, e pela tendência europeia de descrever os fenômenos das línguas 

vernáculas saídas do latim, por outro. 

Importa lembrar que a taxa de alfabetizados da época concentrava-se em determinados 

grupos sociais, como o clero e a alguns estratos da nobreza e da burguesia emergente. Assim 

sendo, é natural que as diferenças entre o registro escrito e o oral fossem objeto de reflexão por 

parte dos humanistas da época, como João de Barros ou Fernão de Oliveira. Não obstante a 

relativa homogeneidade linguística de Portugal Continental, já referida, Oliveira (1536) divulga 

que a primeira gramática portuguesa apontava a existência de diferenças diacrônicas, diastrá-

ticas e regionais no que se refere ao nível lexical: “cada hum fala como quem é: os bos falam 

virtudes e os maliciosos maldades; os religiosos pregam desprezos do mundo e os cavaleiros 

blasonam suas façanhas”. Oliveira (1536 [2000, p. 83]):

E porém todas ellas ou são geraes a todos (...) ou são particulares: e esta parti-
cularidade ou se faz antre os ofícios e tratos, como os cavaleiros que têm huns 
vocabolos e os lavradores outros, e os cortesãos outros, e os mercadores outros; 
ou também se faz em terras esta particularidade, porque os da Beira têm huas falas 
e os d’Alentejo outras. E os homens da Estremadura são diferentes dos d’Antre 
Douro e Minho, porque assim como os tempos, assim também as terras criam 
diversas condições e conceitos. E o velho, como tem o entender mais firme com o 
que mais sabe, também suas falas são de peso e as do mancebo mais leves.

Na região administrativa Trás-os-Montes e Alto Douro foram delimitadas, desde cedo, 

áreas raianas com características linguísticas díspares das conhecidas para o português falado no 

resto do território continental, como podemos constatar em Argote (1725, p. 295-296): “alguns 

lugares de Trás os Montes, e Minho nas rayas de Portugal, que são muyto barbaros, e quasi que 

se não pòdem chamar Portuguez, mas só os usa a gente rustica da quelles lugares”. 

No século XIX, Vasconcellos (1900, p. 19) definiu estas áreas raianas de idiomas 

ou co-dialectos raianos: “Nas aldeias de Rio-d’Onor e Guadramil descobri dois idiomas ou 

co-dialectos raianos, que chamarei riodonórês e guadramilês; em Sendim descobri o sendinês, 

sub-dialecto do mirandês” e descreveu pela primeira vez o mirandês como língua: “o mirandês 

não é uma variante do português, porque encerra bastantes fenómenos que estão em contraste 

com os dêste, e muitos mais do que os que bastam para se delimitar um dialecto português.”

A este respeito, Teyssier (1990) complementa: 

apesar de as áreas geográficas que compreendem as áreas linguísticas mencio-
nadas pertencerem à mesma área política do restante território transmontano, estas 
encontram-se separadas por uma fronteira linguística, uma vez que mantêm as 
características do leonês e não do galaico-português. (op. cit., p. 48, grifo nosso).

Em 1974, Paiva Boléo apresentou as conclusões do Inquérito Linguístico, efetuado por 

correspondência, que visava o “estudo dos dialectos e falares portugueses” (ibid., p. 323). Estas 
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conclusões enfocaram, sobretudo, diferenças regionais no aspecto fonético, “visto serem mais 

expressivos para a delimitação de fronteiras dialectais que os de natureza lexical” (ibid.).

 No que se refere à região transmontana, o falar transmontano é dividido em quatro 

subfalares: o trasmontano ocidental, o central, o oriental e o baixo transmontano, ocupando a 

região da Terra Quente parte das duas primeiras delimitações, tal como registara Vasconcellos.

Os termos dialeto setentrional e dialeto centro-meridional foram utilizados por Cintra 

(1983 [1995]) para demarcar áreas geográficas de Portugal Continental segundo traços linguísticos 

distintos. Assim, o dialeto setentrional distingue-se, grosso modo, pela: (i) inexistência de oposição 

fonológica entre a fricativa labiodental e a oclusiva bilabial sonora; (ii) conservação do sistema de 

quatro sibilantes; (iii) conservação do ditongo crescente [ow]; (iv) monotongação do ditongo [ew]; 

(v) pronúncia do s como x ou como j, além de outros traços conservadores que ilustraremos a seguir.

6.1.1 Aspectos fônicos

A primeira impressão que se instala equivale à diferença de “sotaque”, caraterizada pela 

pronúncia diferenciadora do brasileiro em relação ao português. Esta pronúncia recobre distin-

ções fônicas, tanto suprassegmentais ou prosódicas, interpretadas ainda imprecisamente pelos 

linguistas, como diferenças fônicas segmentáveis (as realizações fonéticas próprias ao sistema 

vocálico e consonântico do PB e do PE).

Como já referimos anteriormente, a inexistência de oposição fonológica entre a fricativa 

labiodental e a oclusiva bilabial sonora (não distinção entre o /b/ e o /v/), uma unidade linguís-

tica protobasca que tem sido atribuída ao fenômeno conhecido por betacismo, são marcantes 

em áres transmontanas e foram observadas na fala de todos os sujeitos entrevistados. Listamos, 

a seguir, as ocorrências distribuídas pelos falantes:

Tabela 12 – vocábulos em que aparecem o fenômeno do betacismo  
e sua ocorrência nos sujeitos portugueses

Vocábulos betacismo
Venho bénho (SP1)
Ver ber (SP1)
Vou bou (SP1)
Havia habia (SP1)
Verde berde (SP1)
Viúva Biúva (SP2)
Vai bai (SP2)
Inverno inberno (SP2)
Vamos bamos (SP2) ; (SP8)
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Vim bim (SP2)
Vivia bibia (SP2)
Noventa nobenta (SP3)
Vivi bibi (SP3)
Tive tibe (SP8)
Ovelhas obelhas (SP8)
Vai bai (SP8)
Ver bere (SP8) * realizou paragoge
Ouviu oubiu (SP8)

6.1.1.1 O acento e suas propriedades fonológicas

Para tecer algumas considerações sobre o que encontramos a respeito de aspectos fônicos, 

particularmente nos casos de centralização das vogais, sentimos a necessidade de relembrar 

características do acento que importa nesta seção. Ele apresenta uma das propriedades fonoló-

gicas que permite distinguir palavras prosódicas, obrigatoriamente acentuadas (apesar de nem 

sempre possuir representação gráfica) e os clíticos, desprovidos de acentuação própria.

A língua portuguesa é considerada uma língua de acento livre, ao contrário do francês, 

uma vez que em português ele pode se situar em qualquer uma das três últimas sílabas de uma 

palavra e receber uma classificação obediente à sua posição – oxítonas (ou agudas) se acentuadas 

na última sílaba; paroxítonas (ou graves), quando acentuadas na penúltima sílaba; e proparoxí-

tonas (ou esdrúxulas) as acentuadas na antepenúltima sílaba, estas, as únicas marcadas sempre 

com acento gráfico.

6.1.1.2 Centralização das vogais

 Em linhas gerais, no que se refere às vogais em posição acentuada, a diferença está na 

conhecida oposição /a/ : //, entre vogal central recuada e não recuada, respectivamente, que 

tem como exemplo evidente a oposição que os portugueses fazem na  primeira pessoa do plural 

dos verbos em primeira conjugação entre o presente do indicativo e o pretérito perfeito.

Para Cruz (1975) a centralização das vogais [e] e [] em, por exemplo, t[e]lha > t[]lha, 

é um fenômeno comum no português europeu, por vezes atribuído à linguagem popular. De 

acordo com Mateus (1975 [1982]), a centralização afeta vogais médias recuadas seguidas de 

segmentos palatais, quer sejam (i) em sílaba (não) acentuada seguidas de glide palatal ou (ii) 

em sílaba acentuada seguidas de outro segmento palatal (op. cit., p. 34-35).

D’Andrade (1994) assegura que a centralização de /e/ pode ocorrer em sílaba acentuada 

(i) quando seguida de glide palatal ou (ii) de consoante palatal. A possível centralização de // 
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não é considerada. Vigário (2003) se contrapõe a esta análise quando propõe a separação do 

fenômeno de centralização em dois: (i) a centralização tautossilábica, que ocorre quando o 

segmento /e/ partilha a mesma sílaba com uma glide palatal, em sílaba (não) acentuada e (ii) 

a centralização heterossilábica, que ocorre quando o /e/ é seguido por um qualquer segmento 

palatal desde que heterossilábico, i.e., desde que não pertença à mesma sílaba.

Os dados da recolha de corpus realizada em Trás-os-Montes mostram que o fenômeno 

de centralização em, por exemplo, movimento> movimanto, é um fenômeno distinto da centra-

lização por influência de um segmento palatal. Vê-se que em terras transmontanas, a palavra 

telha é pronunciada como t[e]lha e não se verificou a inserção da semi-vogal.

A centralização das vogais centrais e menos recuadas em, por exemplo, sente> sante, 

está intrinsecamente relacionada com a presença do traço [+ nasal], quer na vogal que centraliza, 

quer na consoante seguinte. Apesar de se tratar de fenômenos distintos, Williams (1991), em 

seu Do latim ao português: fonologia e morfologia históricas da língua portuguesa, observou 

“que a nasal seguinte foi também responsável pelo fechamento da vogal anterior na passagem 

do latim para o português” (op. cit., p. 104). Clarinda Azevedo Maia (1986) completa, afir-

mando que no século XIV, “[a] seguido de nasal não só era realizado como mais fechado, mas 

mais ou menos nasalizado.” (op. cit., p. 313).

Quanto ao sistema vocálico não acentuado, a diferença se instala vigorosamente. 

Enquanto a modalidade brasileira têm vogais pré e pós-acentuadas, bem perceptíveis /i/ e   

o u /, na modalidade lusitana há centralização e/ou alteação das não acentuadas, tornando-as 

por vezes, quase inaudíveis ao “ouvido do estrangeiro” e também dos brasileiros: / i  α u /. 

Na posição não acentuada final, enquanto, em geral, a modalidade brasileira tem /  a u / , a 

lusitana tem / ] α u /. São sistemas vocálicos, em termos descritivos estruturais, extremamente 

diferentes, que revelam efeitos prosódicos diferenciadores marcantes. Embora haja no PE / e / , 

/ o /, //, e /] / pretônicos, os dois primeiros são resultados da redução dos ditongos / ej/ e /ow/ 

e os dois últimos das chamadas crases históricas.

Há também no PE o que se denomina reduções vocálicas, ausentes no PB, causando 

a impressão auditiva de que na modalidade lusitana o português é “mais consonântico” e na 

brasileira, vocálico. Essa impressão é reforçada pelo fato de o PB enfraquece as consoantes em 

posição final da palavra, posição em que o PE apresenta forte articulação.

Vocalizamos o /l/ final em /w/; ou, na fala dos não escolarizados, especialmente em áreas rurais, 

eliminamo-os. Aspiramos o /r/ final ou o reduzimos a zero, embora seja encontrado em áreas brasileiras 

o /r/ vibrante, próprio do PE. Sobretudo na morfologia do plural dos elementos nominais, marcamos 

o /s/ pluralizador em algum lugar do sintagma nominal sempre o do primeiro elemento, ou marcamos 

em todo o sintagma, variação sociolinguística que caracteriza o PB e não o PE.
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Outro aspecto diferenciador em relação ao sistema consonântico são as palatalizações 

de dentais seguidas de semivogal ou vogal anterior, que são gerais no Brasil, mas simples-

mente não ocorrem na modalidade lusitana: / tia/ , / denti/ , / õdZj / e outros, são tipicamente 

brasileiros. Enfim, a simplicidade deste perfil fonético-fonológico aqui apresentado recobre 

complexas análises fonológicas teóricas já realizadas e ainda esperam interpretações históricas 

em muitos aspectos descritos, contudo, não nos atentaremos sobre o percurso dessas análises, 

porque não se enquadram no escopo teórico e nos objetivos desta pesquisa. 

6.1.1.3 Fricativos em posição final

Em posição final de sílaba, as consoantes fricativas ([s],[Z], [],[z]),no Português, são 

neutralizadas; ao contrário do que acontece em outras posições, em que contrastam. A especifi-

cação do segmento fonológico // neste contexto é feita de acordo com a qualidade do segmento 

à sua frente. Assim, de acordo com o descrito para o PE standard quanto à realização das frica-

tivas finais, Mateus e Andrade (1975 [2002] Mateus et al. 2005; entre outros), consideram que 

o segmento fricativo se realiza como:

 (i) [] quando seguido de consoante surda ou pausa; 

 (ii) [ Z ] quando seguido de consoante sonora; 

 (iii) [z] quando seguido de fonema menos consonantal. 

6.1.2 Processos fonético-fonológicos

6.1.2.1 A paragoge em Trás-os-Montes

O aparecimento da paragoge foi recorrente em áreas transmontanas, uma vez que a 

área geográfica que corresponde ao nordeste de Trás-os-Montes influencia a manutenção de 

determinadas formas fonético-fonológicas. Abaixo, relacionamos os casos de acordo com as 

realizações diante de /r/, /z/, /s/ e / l/, conforme tabelas a seguir:

Tabela 13 – realizações diante de /r/
Norma estatal do PE Variação lusitana: diante de r 
Servir Servire (SP1)
Pegar Pegare (SP1)
Falar Falare(SP1)
Aprender Aprendere(SP1)
Estudar  Estudare (SP1) , (SP2)
Ganhar Ganhare (SP1)
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Melhor Melhore (SP1)
Trabalhar Trabalhare (SP1)
Morar Morare (SP1)
Viver Vivere (SP2)
Quiser Quisere (SP2)
Lar Lare (SP2), (SP7)
Vir Vire (SP2)
Ver Vere (SP2)
Mar Mare (SP2)
Mulher Mulhere (SP2)
Prevenir Prevenire (SP2)
Mostrar Mostrare (SP2)
Ler Lere (SP2), (SP3), (SP4)
Trazer Trazere (SP2)
Semear Semeare (SP3)
Subir Subire(SP3)
Sentir Sentire (SP3)
Dor Dore (SP3)
Saber Sabere (SP3)
Fechar Fechare (SP4)
Levar Levare(SP4)
Lagar Lagare (SP6)
Afiar Afiare(SP6)
Favor Favore (SP7)
Entreter Entretere (SP8)
Estiver Estivere (SP8)
Recuperar Recuperare (SP8)
Labrador Labradore (SP8)
Tapar Tapare (SP8)
Dizer Dizere (SP8)
Aparecer Aparecere (SP8)
Confessar Confessare (SP8)
Responder Respondere (SP6)
For Fore (SP6)
Tomar Tomare (SP6)
Falar Falare (SP8)
mostrar Mostrare (SP8)

Tabela 14 – realizações diante de /l/
Norma estatal do PE Variação lusitana: paragoge diante de l
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jornal Jornali (SP1)
Casal Casali (SP2)
mal Mali (SP2)
natal Natali (SP2)
Brasil Brasile (SP3), (SP6)
Portugal Portugali (SP3)
natural Naturali (SP4)

Tabela 15 – realizações diante de /s/ e /z/
Norma estatal do PE Variação lusitana: paragoge diante de /s/ e /z/
depois Depoise (SP2) , depoisi (SP7)
fiz Fize (SP7)
dois Doise (SP7)

6.2 Aspectos inovadores da variedade lusitana 

6.2.1 Ressilabificação

Anteriormente iniciamos uma explicação básica sobre os processos de sândi vocálico e 

os retomamos aqui com outras considerações sob a perspectiva de Bisol, linguista brasileira que 

os estudou amplamente (1992a, 1993, 1996a, 1996b, 1996c). De acordo com a autora, caracte-

rizam-se como um processo de ressilabificação em qualquer uma das suas três manifestações: 

elisão, ditongação e degeminação. 

A elisão fica restrita ao apagamento da vogal ‘a’ em posição não-acentuada 
de final de palavra, quando a palavra seguinte começa por vogal de qualidade 
diferente. (...) A ditongação é o processo de formação de ditongos com a vogal 
final de um vocábulo e a inicial de outro, desde que uma das vogais da sequ-
ência seja alta e átona. A degeminação, como se depreende do nome, é a fusão 
de duas vogais idênticas. (op. cit., 1996b, p. 160)

UUma vez que a realização das fricativas em final de palavra depende das características 

do segmento que segue e é sensível não só a pausas como à velocidade da fala, não tendo o 

mesmo comportamento da fricativa em final de sílaba dentro da mesma palavra prosódica, não 

estamos perante um processo lexical, mas pós-lexical. Assim se explica por que é que, nesta 

região, o comportamento da fricativa em final de palavra se torna diferente do seu comporta-
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mento em final de sílaba: na palavra prosódica desenrolar a fricativa é realizada como de[z]

enrolar; e no sintagma fonológico podes enrolar a fricativa é realizada como pode[ j ]enrolar. 

Como a afixação e os processos fonológicos que atuam na passagem da fricativa de coda 

para ataque da sílaba seguinte em desenrolar não ultrapassam o nível da palavra prosódica (ω) 

e ocorrem na componente lexical, não se verifica a realização da fricativa como [ j ], uma vez 

que sua realização ocorre apenas no aspecto pós-lexical e não no aspecto morfológico-lexical. 

Em desembrulhei as ofertas, há aplicação de uma regra fonológica lexical em de[ z ]embrulhei; 

e de uma regra fonológica pós-lexical em a[ j ]ofertas.

Vigário (2003) denuncia que o processo de ressilabificação está dependente não só do 

contexto fonológico (posição de ataque vazio), mas também do contexto prosódico, i.e., dos limites 

prosódicos, estando estes, por sua vez, dependentes do ritmo de fala. Neste trabalho ela assinala:

Sensibilidade ao ritmo da fala pode ser, pelo menos em parte, uma consequência da 
sensibilidade dos constituintes prosódicos à velocidade da fala: se um processo se 
encaixa em um determinado contexto prosódico, e se esse contexto pode ser menor ou 
maior, dependendo do ritmo de fala, então a sensibilidade deste processo ao ritmo da 
fala pode resultar da variabilidade dos limites de domínio prosódicos.33 (op. cit., p. 
356, tradução nossa)

Tenani (2006) admite que a ressilabificação ultrapassa unidades como o sintagma fono-

lógico e pode ultrapassar o Sintagma Entoacional (I) ou o Enunciado (U): 

o sândi externo em PB ocorre entre todas as fronteiras prosódicas, inclusive 
entre Us (...). Somente a pausa inibe o sândi (...), pois a presença de pausa 
desfaz a adjacência entre os domínios e, conseqüentemente, o contexto de 
aplicação de regras de sândi externo.”

Para o PE, os estudos de Frota (2000) confirmam que a ressilabificação de /S/ em coda 

de sílaba final é um fenômeno sensível à fronteira de I: 

O fenômeno sândi de vozeamento de fricativas é sensível estruturação fonológica, já 
que se aplica a palavras prosódicas (ω) dentro do limite máximo de I [Sintagma Ento-
acional], que é definido como o contexto I que é dominado pela categoria prosódica 
do nível imediatamente superior34. (ibid., p. 73, tradução nossa). 

6.2. 2 Sândi externo na realização diante de nasal final 

33 Sensitivity to speech rate may be, at least partially, a consequence of the sensitivity of prosodic constituents 
to speech rate: if a process applies within a given prosodic domain, and if that domain may be smaller or larger 
depending on the speech rate, then sensitivity of that process to speech rate may result from the variability of the 
prosodic domain limits.

34 The sandhi phenomenon of Fricative Voicing is sensitive to phonological phrasing, as it applies cross words 
(ω) within the domain of I max , that is defined as the I domain that is dominated by the prosodic category of the 
immediately higher level.
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No PE as realizações associadas à sequência verbo + pronome acusativo são consideradas 

casos de idiossincrasia fonológica (Vigário 1999:228-230 ; 2003:129-131, 144-147), uma vez que 

o pronome em ênclise assume diferentes formas lexicais, de acordo com a qualidade fonológica 

do segmento final do verbo. Assim, nos casos em que o verbo termina em vogal, o clítico prono-

minal (o/a/; os/as) não sofre alterações. Se o verbo terminar em consoante, o clítico pronominal 

assume a forma alomórfica -lo, -la, -los, - las, e a consoante final é elidida.  

O clítico é considerado elemento híbrido porque se comporta como uma unidade morfo-

lógica semelhante aos afixos por não ter autonomia fonológica, necessita de um elemento lexical 

acentuado como hospedeiro e como uma unidade sintática permeável à contração e ao movimento 

e com consequente opcionalidade na posição que ocupa na frase (Vigário 2003). 

O fenômeno de sândi externo diante de nasal final que aqui abordamos, descrito por Maia 

(1986) como “fenômeno de fonética sintática comum no galego-português e no leonês”(op.

cit.p.671-672), apesar de apresentar semelhanças lexicais com a realização alomórfica do pronome 

quando precedido de verbo terminado em segmento nasal (deitaram-no), afasta-se desta descrição 

por nem sempre ocorrer entre verbo e clítico pronominal em ênclise, mas entre o hospedeiro, que 

poderá ser verbo, advérbio, pronome ou preposição; e o clítico, pronome ou artigo.

Elencamos, na tabela a seguir, casos de sândi.

Tabela 16 – realização de ressilabificação e sua ocorrência em sujeitos transmontanos
Norma estatal do PE Variação lusitana: sândi 
Nove anos Novanos (SP1)
Frente a minha  Frentaminha (SP1)
Cinco anos  Cincanos (SP1)
Vinte escudos  Vintescudos (SP1)
Para escola  Pascola (SP1)
Sete anos  Setanos (SP1)
Por aqui  Praqui (SP1); (SP3) ; puraqui (SP7)
Que era  Quera (SP1); (SP3)
Logo aí em frente, ali em frente  Loguinfrente (SP1); alinfrente (SP1)
Em frente a mim  Infrentamim (SP1)
Dezenove anos Dezenovanos (SP2)
Mil e onze Mileonze (SP2)
Vinte e sete anos Vintesetanos (SP2)
Cinco horas Cincoras (SP2)
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Temos observado ao longo deste trabalho que ao se estudar uma língua, deparamo-nos 

com o fato social e cultural que nela transparece, já que o sistema linguístico registra manifes-

tações que representam a cultura de uma sociedade.

Nesta perspectiva, a língua pode ser considerada fato sociocultural, como instituição 

inerente a uma sociedade e está submetida constantemente às normas de evolução e renovação, 

que são operadas em todos os elementos constitutivos, nos planos fonético/fonológico, morfos-

sintático, lexical e semântico, como atesta Oliveira (1999, p. 25):

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 interação 
social. E como o usuário da língua vasi constituindo seu vocabulário ao longo 
da vida, podemos dizer que o léxico se configura(…),no armazenamento das 
experiências específicas de uma comunidade e de sua cultura.

Assim, a língua viva sempre garantirá a comunicação entre as diferentes gerações de 

falantes da comunidade que as utilizam. Cabe lembrar que para Saussure (1975) a evolução 

da língua está na massa falante; logo, sua aplicação sempre possibilitará a exteriorização das 

regras inclusas em sua estrutura.

Neste sentido, a própria sociedade se encarregará de preservar o uso, transformando-o 

em lei linguística, em entidadade abstrata, admitida pela maioria da sociedade e conservada 

tradicionalmente, por meio de sucessivas gerações, como norma linguística.

Como vimos em capítulo anterior, a norma linguística, de forma sistemática e inscons-

ciente, contribui para que os indivíduos articulem um mesmo pensamento de maneira mais ou 

menos idêntica à forma utilizada pela comunidade em que estão inseridos e/ou vivem, além de 

estar diretamente ligada à classe social e cultural daqueles indivíduos. 

A partir do ponto de vista do sistema, da norma e da fala, cremos que é possível compre-

ender um fenômeno linguístico somente se ele estiver ligado à cultura que o produziu, pois a 

linguagem é, por excelência, social. Com isso, a língua, por ser o elemento de interação entre o 

indivíduo e o seu meio ambiente social, está permanentemente exposta às contínuas alterações 

que ocorrem na sociedade.

O reflexo das alterações é sentido na língua, que, por sua vez, se adapta para acompanhar 

o ritmo dinâmico destas modificações nas diversas áreas do conhecimento humano, cumprindo, 

assim, o seu papel de expressar a realidade através de signos linguísticos.

Tal processo interacional acontece em sociedade e por meio dela a interação humana 

ocorre sobretudo pelo uso da língua. Diante da heterogeneidade de valores presentes em qual-

quer sociedade, as modificações e variações acabam sendo mais rápidas e constantes. Ao rela-

cionar o processo interacional-comunicativo e o sistema de uma língua, Biderman (2001, p. 11) 

assegura que
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O ato de comunicação falada ou escrita tem, pois, essas duas faces paradoxais: 
as coerções impostas pelo sistema linguístico e a liberdade relativa que tem o 
sujeito de servir-se dos elementos constitutivos da língua. Em alguns níveis 
do sistema linguístico a liberdade poderá exercer-se um pouco mais (domínio 
sintático e léxico), em outros será consideravelmente reduzida (domínio 
morfológico) e, por fim, poderá ser quase nula (domínio fonológico).

Podemos constatar que numa comunidade não existe homogeneidade linguística; há 

sim, variações, tanto no plano estrutural da língua (fonético, morfossintático e léxico), quanto 

no plano extralinguístico (contexto geográfico e social). Nesta seção, abordaremos alguns 

elementos que compõem os aspectos lexicais. Biderman (2001) afirma que embora o léxico 

seja patrimônio da comunidade linguística, na prática, devemos entender que são, na verdade, 

os usuários/falantes da língua, ou seja, os sujeitos que criam e conservam o vocabulário dessa 

língua. Segundo a autora,

Ao atribuirmos conotações particulares aos lexemas, nos usos do discurso, 
os indivíduos podem agir sobre a estrutura do Léxico, alterando as áreas de 
significação das palavras [...] por isso podemos afirmar que o indivíduo gera 
a Semântica da sua língua, particularmente os indivíduos mais criativos [...] 
(2001, p. 179).

Ela ainda completa: “o universo semântico se estrutura em torno de dois polos opostos: o 

indivíduo e a sociedade. Dessa tensão em movimento se origina o Léxico” (op. cit., p. 179). 

Por todas estas considerações, entendemos que o domínio do léxico nunca se encerra. 

A frequente sequência de desenvolvimento e criação da língua determina a expansão lexical 

e, consequentemente, o aspecto semântico. Os falantes têm papel fundamental, pois são eles 

que atribuem conexões particulares ao léxico, e às vezes alteram as áreas de significação das 

palavras, gerando a Semântica de sua própria língua. Portanto, enriquecemos o léxico da nossa 

língua por meio desse fluxo de novos vocábulos ou de novos conceitos que são acrescidos 

àqueles já existentes. 

Por isso, toda a língua, por meio do universo vocabular que se liga ao mundo exte-

rior, reflete a cultura da sociedade à qual serve de meio de expressão e de interação social. A 

progressiva fusão de domínio lexical só acontece por meio de ações cognitivas da realidade e 

de categorização da experiência, através dos signos linguísticos. Devemos, pois, acatar que a 

formação e expansão do léxico de uma língua (L) são exercidas pelo povo (P), em um determi-

nado território (T) e por meio da experiência social. 

Essa relação entre língua e realidade imprime na linguagem um reflexo da realidade e, 

principalmente, a força geradora da imagem de mundo que o sujeito possui. Inclusive, podemos 

dizer que significados e sentidos se atualizam, por meio do léxico, no interior do discurso 

oral. Várias expressões idiomáticas utilizadas pelos sujeitos-entrevistados, de modo geral, 
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corresponderam à variação semântico-lexical de uma dada situação em um determinado espaço 

geográfico e meio ambiente social, tanto nas entrevistas brasileiras quanto nas lusitanas. 

No discurso é bastante comum que as expressões idiomáticas utilizadas pelos sujeitos 

em interlocução correspondam à singularidade do evento narrado. Em outras palavras, a escolha 

destas expressões resultam da marca identitária, do recorte cultural e do meio ambiente onde 

vivem e que são expressos pela fala. 

Para Tagnin (1989, p.13) o termo idiomático tem sido usado, em português, com o 

sentido de vernáculo, próprio da língua. O significado “não transparente” ou “opaco” a autora 

reserva somente para o que se refere às expressões idiomáticas. Acerca do conceito, Biderman 

(2005, p.751) as define como expressões semanticamente opacas, cujo significado não depende 

do sentido de cada um de seus componentes”. Entende-se que o seu significado não depende 

do valor denotativo das palavras que a formam, mas do sentido conotativo de toda a expressão.

O autor (op. cit.) ainda dita que o português brasileiro herdou do português europeu 

algumas dessas expressões e, com o passar do tempo, com as transformações naturais pelas 

quais a língua passa, os falantes brasileiros foram criando novas expressões. 

Cada grupo social possui as suas peculiaridades da linguagem que funcionam como 

uma identidade. O modo particular com que lidam com a dinâmica da linguagem faz com que 

algumas das expressões utilizadas pelo grupo sirvam como uma espécie de código, entendido 

somente pelos seus integrantes.

Com a mundialização das informações e a rapidez com que as pessoas se comunicam 

atualmente, as características linguísticas dos grupos sociais chegam cada vez mais rápido ao 

conhecimento de outros grupos e são incorporadas por eles no uso cotidiano da fala. Embora essas 

expressões da língua portuguesa sejam criadas em situações concretas do dia a dia e utilizadas mais 

frequentemente pela população menos escolarizada, em geral, no contexto situacional informal e 

descontraído, elas já são encontradas em textos escritos aparecendo algumas vezes como marca 

de oralidade em diversos gêneros textuais e nos mais diferentes meios de comunicação.

Logo, é possível perceber que a interação diária entre os usuários de uma língua permite 

o uso de expressões idiomáticas, construções estas cheias de criatividade, permeadas de refe-

rências advindas do contexto sócio-histórico-cultural e principalmente da construção ideoló-

gica dos seus usuários. Essa possibilidade de uso das expressões coloquiais no decorrer de 

diferentes épocas comprova o caráter vivo da língua e revela toda a flexibilidade de uso, como 

demonstramos a seguir, nos falantes pilarenses e transmontanos.

Tabela 17 – expressões idiomáticas da fala pilarense
Sujeitos  Expressão idiomática  Significado
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 SB1

tocá roça Trabalhar na roça

mexenu e viranu Movimento incessante que não conduz a lugar 
nenhum

punhado de tempo Muito tempo, tempo prolongado
nu fritá dos ovo Aniquilar; arruinar
mora qui di banda Mora ao lado
bom di borso Tem dinheiro mais que suficiente, rico
essa coisera todu Muita coisa, várias coisas

SB2

eu fui lá em cima dele Expressão que denota briga, ataque físico ao 
outro

na hora du repente  Sem previsão, hora repentina
trem sem futuro Situação sem progresso, estagnação
levô foi hora Demorou muito
quandé fé Perceber algo; chegar à conclusão de algo
igual marimbondo Bravo/ nervoso
época di criá Nascer, época do nscimento
Pámodes vê Por causa de
fazê firmeza Firmar, 

SB3

istudava suletradu Estudava soletrando, soletrar as palavras para ler

cantava tabuada
Decorar a tabela de operações matemáticas 
/ ensinar/memorizar/apreender a ladainha / 
índice/ cantilena

quando ia vespá chuva Vesprar; estar de véspera/ nesse contexto equi-
vale a chuva de véspera.

fazê propriedadi Construir terreno

dançá di ciscadim Dançar junto ao outro, com passos curtos, 
mais rápidos.

SB4

triero di cavaleru Caminho estreito, em que cabe só uma pessoa
dinheru a rodu dinheiro sobrando
tudo ismuídu despedaçado/quebrado
os dedu encarangô  Dedos endureceram, dedos sem mobilidade.

SB5

tomá custumi posse 
fazê roça O mesmo que trabalhar na roça
feiz uns contadim cumigu Partilhou/negociou algum dinheiro
jogô harmonia Boas vibrações
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SB6

ficá assuntanu Espreitar 
pu modus treim por causa das coisas

podi largá di bobera  Expressão que designa “deixa disso”, não se 
preocupe

peleja pa mim tirá daqui Tenta mudar a pessoa de lugar

aqui é bão demais da conta Expressão típica de Goiás que significa que o 
lugar/situação é confortável, bom etc.

um poço desamoroso Afeto, ruim e/ou estado de desamor 
SB7 a modus treim num estragá Para; de modo não estragar as coisas

SB8
fazê pricisão na cama sem controle de esfíncteres
us nervu vira trapu Mente enfraquecida
a carni enfraqueci Corpo adoecido

Tabela 18 – Expressões idiomáticas dos falantes transmontanos
Expressões idiomáticas Significado
Lida de campo Trabalhar no campo, na quinta

Cabeça chocha Expressão utilizada para se referir àlguem sem 
responsabilidade e /ou compromisso.

História do carai História surpreendente

Santos (1967), cujo inquérito inclui apenas os concelhos raianos e, por essa razão, 

nenhum dos concelhos aqui em análise está descrito, revela: 

léxico é um dos aspectos mais originais dos falares de Trás-os- Montes. 
O estudo etimológico dos diferentes vocábulos, o traçado de áreas e a sua 
comparação com outros domínios portugueses e, em geral, românicos, pode 
trazer conclusões de grande interesse sobre a antiguidade e o carácter conser-
vador da zona, sobre a sua situação perante a formação da língua portuguesa, 
e sobre a sua estrutura como domínio linguístico cercado, em grande extensão, 
por zonas de falares espanhóis. 

Tendo em conta este pressuposto, selecionamos quatro itens lexicais que, devido à sua 

alta frequência, são parte importante do variado léxico que caracteriza os falantes transmon-

tanos. São eles, o advérbio além, o verbo botar e o lexema carai, cuja categoria gramatical pode 

ser interjeição ou nome, como veremos posteriormente. Note-se, no entanto, que a utilização de 

além e botar pode alargar-se a toda a região Norte.

O advérbio além é largamente utilizado em Trás-os-Montes, juntamente com em, aqui e 

ali. Os advérbios acolá e afora, por exemplo, não foram utilizados pelos falantes transmontanos 

que fizeram parte desta pesquisa.

A utilização do verbo botar para designar despejar, deitar, atirar, atear, pôr etc. é muito 

usual em Trás-os-Montes. Ainda nesta região, há determinados ítens lexicais marcados social-
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mente como de uso exlusivos dos falantes do sexo masculino, como o calão, exemplo: o carai, 

que no nosso corpus só foi enunciado pelo falante SP7, em um momento de descontração.

7.1  A tese do conservadorismo do PB e possíveis implicações

Conforme mencionamos no início desse trabalho, Scherre e Naro (2007) são contrários 

àqueles que defendem que as diferenças do PB popular para o PE padrão devem-se à ação 

das línguas indígenas e africanas no Brasil. Por trás disso estão duas perspectivas teóricas em 

disputa: a teoria da deriva, da qual Scherre e Naro tomam partido, e a teoria crioulista. Entre-

tanto, houve ainda uma terceira abordagem, referente à teoria evolucionista ou naturalista, 

conhecida também por biologismo linguístico.

Sobre essa última, ganhou adeptos no século XIX, na época do Romantismo, quando 

a teoria evolucionista de Darwin era a sensação do meio científico. Movidos por um ímpeto 

nacionalista e ufanista, os biologistas linguísticos acreditavam ser o PB a evolução do PE, assim 

como o PE teria sido a evolução do latim vulgar (CASTILHO, 1999). Monteiro Lobato (1938 

apud MELO, 1971) arriscou: 

Assim como o português saiu do latim, pela corrupção popular desta língua, o 
brasileiro está saindo do português. O processo formador é o mesmo: corrupção 
da língua-mãe. A cândida ingenuidade dos gramáticos chama corromper ao 
que os biologistas chamam evoluir (op. cit., p. 19)

A teoria naturalista sofreu muitos ataques, especialmente aqueles que tinham como 

objetivo demonstrar que a língua não é um fato puramente biológico, mas social, inclusive 

sujeito à arbritariedades humanas e não apenas ao que determina a natureza. Uma vez que essa 

abordagem se tornou obsoleta, passaram a concorrer entre si apenas as hipóteses crioulista e 

internalista. A primeira teoria supõe que as diferenças do PB em relação ao PE resultam prin-

cipalmente do contato entre línguas (indígenas e africanas, de modo especial) que aconteceu 

na fase de colonização do Brasil. A segunda, embora não ignore a influência de outras línguas 

na formação do PB, tenta mostrar que suas características particulares (ou suas diferenças em 

relação ao PE) respeitam fatores internos, estruturais; isto é, seguem tendências que a própria 

língua já insinuava antes mesmo de cruzar o Atlântico.

A hipótese crioulista – defendida por Castro (1967), Holm (1987), Baxter (1992), Lucchesi 

(1994) está, sistematicamente, sendo atacada por diversos autores que tentam comprovar com 

dados e argumentos de diferentes naturezas que, apesar de tudo contribuir a favor, não há nada 

no PB que possa ser resultado de crioulização; no máximo, se considera que certas tendências 



Capítulo 7 - O léxico do PB e PE como marca identitária e outras discussões - 156

do português foram catalisadas com o contato de línguas, proposta sugerida por Mcworther 

(1999), Parkvall e López (2003), Schere e Naro (2007), Noll (2008), entre outros.

A tese do conservadorismo do PB, citada anteriormente e que pretendemos explorar 

nesta seção, decorre da teoria internalista – mais especificamente, da teoria da deriva linguís-

tica. Essa noção surgiu com Edward Sapir, que em um dos seus clássicos, apontou:

a língua se move ao longo do tempo num curso que lhe é próprio. Tem uma 
deriva. [...] Embora não percebamos, nossa língua tem uma inclinação [...], as 
mudanças dos próximos séculos estão em certo sentido prefiguradas em certas 
tendências não perceptíveis no presente (SAPIR, 1921, apud SCHERRE; 
NARO, 2007, p. 26).

Essa percepção de Sapir foi acatada pela linguística sócio-histórica nas décadas seguintes. 

Enquanto trabalhos de diversos sociolinguistas no Brasil apontaram uma série de alterações em 

curso no PB, linguistas históricos demostraram que muitas dessas mudanças possuem prece-

dentes ou são paralelas a fenômenos já existentes no PA e no latim.

Além disso, outro fato que corrobora a hipótese conservadorista é a estagnação de 

diversas tendências que não só o PB apresentou, mas também o castelhano das diversas colô-

nias espanholas da América Latina desde de que atravessou o Atlântico. A língua portuguesa e a 

espanhola foram transplantadas para a América do Sul e aqui, em um contexto completamente 

novo e radicalmente diferente, as mudanças que ocorriam nestas duas línguas durante séculos, 

em território europeu tiveram de estacionar para que a língua se adaptasse às novas condições. 

Essa hipótese foi formulada de modo variado por diferentes autores. Silva Neto (1950) indica 

isolamento cultural, cristalização do idioma e ruptura na transmissão linguística:

Tais áreas arcaizantes estão muito afastadas dos grandes centros, já por causa 
de obstáculos naturais: um rio, uma cadeia de montanhas, já por falta de 
comunicações. Há lugares que nunca viram um automóvel! Portanto o isola-
mento facilitou a estagnação da língua, mantendo-se, pelo Brasil adentro, 
verdadeiras ilhas culturais. Algumas têm, até, caráter especialíssimo, extra-
-romântico. [...] Confirma-se, pois, o princípio de que as áreas mais isoladas 
são mais arcaicas. [...] A língua é uma sucessão de fases, de continuidades: 
cada fase é resultante das anteriores. Ora, viajando para o Brasil, o português 
foi desarraigado. Provocou-se, desse modo, um desengranzamento de sincro-
nias, do que resultou a ossificação do idioma. Houve, em suma, uma fratura 
na transmissão linguística. Essa fratura foi menor no litoral e muito maior no 
interior (op.cit, p.188).

 No que se refere a aspectos sociais é bastante compreensível que isso tenha acontecido. 

A documentação migratória comprova e não foi apenas uma comunidade linguística que chegou 

ao Brasil, por exemplo, mas várias e distintas comunidades, com diferentes falares. Uma vez 

postos em contato, sem que pudessem usar seus dialetos naturalmente, aqueles aloglotas em 

território brasileiro tiveram de buscar uma orientação para que se entendessem mutuamente. 

Essa língua construída no Brasil, até se estabelecer e alcançar gerações de falantes, se abrandou 



Capítulo 7 - O léxico do PB e PE como marca identitária e outras discussões - 157

de alguma maneira e teve sua evolução adiada em relação à língua que continuou seguindo-se, 

normalmente, na Europa.

7.2 Questões epistemológicas

Porém, tanto a hipótese crioulista quanto a teoria da deriva ainda estão vivas no debate 

e têm sido igualmente exploradas, além de apresentarem versões fortes. Grosso modo, pode-se 

apontar que a versão forte da teoria crioulista afirma que necessariamente as diferenças do 

PB decorrem de um processo de crioulização (tendo o português como substrato e principal-

mente línguas indígenas e africanas como superestrato). A condição necessária dessa hipótese 

é rompida quando se observa que todos os fenômenos linguísticos supostamente resultantes da 

ação de línguas africanas na formação do PB alegados por Holm (1987), por exemplo, existem 

de modo idêntico em muitas outras línguas, latinas e não latinas, que jamais tiveram em seu 

processo de formação contato massivo com alguma língua africana, como é o caso do sueco35 

(PARKVALL; LÓPEZ, 2003).

O filólogo e dialetologista alemão Volker Noll (2008), já muito referenciado neste 

trabalho, examinou e comparou, exaustivamente, as pesquisas ligadas a esse debate. Com 

respeito e cuidado, ele atesta:

As teses de influências externas específicas no desenvolvimento do português 
brasileiro não são verificáveis. Isso vale, de igual modo, para a influência afri-
cana, no sentido de uma antiga crioulização [...], para as influências indígenas 
ou africanas fora do vocabulário [...], para a suposta predominância das varie-
dades meridionais do português europeu na formação do português brasileiro 
[...], para a alegada influência da Corte portuguesa na difusão do chiamento 
no rio de Janeiro [...] e para a assumida influência açoriana em Santa Catarina. 
(op. cit., p. 290)

Tal afirmação sugere que esse tema pode estar ligado aos universais linguísticos ou, 

ainda, faz parte da deriva de uma série de línguas afins. O aspecto que nos incomoda na versão 

forte da teoria da deriva: o que é exatamente a deriva de uma língua? Como detectá-la e submetê-

-la a um julgamento objetivo se o próprio Sapir reconheceu que as inclinações de uma língua e 

as mudanças pelas quais ela passará no futuro são imperceptíveis no presente?

Não dispomos de muitos recursos para prever os caminhos que uma língua percorrerá, 

mas podemos recuperar seu percurso e tecer considerações. Parece-nos, pois, que encontra-

remos uma resposta na Linguística Histórica, Filologia e outras abordagens diacrônicas que se 

apresentam como alternativas cabíveis, ainda que enfraquecidas diante da quantidade de dados 

linguísticos inacessíveis por causa do efeito do tempo.

35 Para maiores detalhes ler, na mesma obra, a página 133.
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Contudo, o princípio uniformitarista de Labov (1994) auxilia a teoria da deriva, dispen-

sando a necessidade de vastos registros históricos para entendê-la. Se esse princípio estiver 

correto, podemos inferir a deriva do PB apenas a partir de resquícios de seus antepassados 

linguísticos, tendo como contraponto estudos variacionistas sincrônicos. Em parte, é o que faz 

Marta Scherre e Anthony Naro.

Embora as versões fortes de ambas as teorias apresentem polêmicas entre garimpar a gene-

alogia do PB e analisá-la à luz dos processos em curso para explicar suas mudanças estruturais, 

vislumbrando sua deriva, e insistir em supor que o PB é um crioulo, preferimos a primeira opção.

Enfim, pensamos ainda que, como já depôs Couto (2012), concordamos 

com os interacionistas em geral, inclusive um estruturalista de formação saus-
suriana, Eugênio Coseriu. Vale dizer, ecolinguisticamente, a língua é basica-
mente interação […] constituída pelos atos de interação comunicativa, que 
se dão no seio da ecologia da interação comunicativa (op.cit. p.21).
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Toda a discussão proposta nesta tese demonstra que o que se considera como conser-

vação e inovação dependem “de uma variedade de referência que se orienta idealmente por 

alguma norma linguística”, como atestou o alemão Volker Noll (2008, p. 277), muito explorado 

nesse texto. Percebemos que para a modalidade lusitana a norma ideal (estatal) está circunscrita 

na linguagem da metrópole, afastada das regiões pesquisadas, onde a prevalência é pela varie-

dade rural, como registramos no capítulo 6.

Do lado de cá do Atlântico, conferimos que a variedade pilarense não permanece idên-

tica àquela variante que se infiltrou no século das bandeiras, nem tampouco é cópia de qualquer 

outro estágio da língua, tal qual o período arcaico. Porém, o que percebemos foram ocorrências 

de traços de conservação do português antigo, assim como nas outras cidades do estado de 

Goiás, alvo do estudo daquele projeto principal já referido.

As condições socioculturais das regiões goianas enquadradas no projeto sobre mapea-

mento do português falado possibilitaram a manutenção de uma cultura antiga, aliada a certos 

‘arcaísmos’ manifestados na variedade rural. Isto coincidiu com o período de extração de ouro 

nessas localidades que viviam da extração do minério. 

Com a decadência da exploração do metal, as localidades insularam, sem muita ligação 

com os grandes centros. Por isso, tem-se a permanência de costumes e de manifestações cultu-

rais e religiosas, além de os falantes apresentarem uma variante linguística próxima à daquele 

tempo. Nas palavras de Cunha (op. cit., p. 203), trata-se do  tal “imobilismo cultural”.

Estas reflexões ressoam também nos resultados encontrados por Santiago Almeida 

(2000). Para o linguista, há, de fato, a permanência de alguns traços do aspecto fonológico 

pertencentes a estágios antigos da língua portuguesa, do período arcaico ao século XVIII, quase 

todos comuns também no português popular falado no Brasil.

Nessa direção, após a análise dos dados orais, ratificamos alguns traços linguísticos de 

conservação, compartilhados entre as duas comunidades de fala; a transmontana e pilarense, 

como a recorrência paragógica. No que diz respeito aos aspectos inovadores, a modalidade 

brasileira está mais ‘renovada’ em relação à modalidade transmontana, de acordo com os apon-

tamentos dos capítulos 5 e 6.

 Ao nos referirmos a estes aspectos, retomamos o objetivo principal do trabalho: de certa 

forma, favorecemos a ampliação do debate sobre inovação e conservação da língua portuguesa e 

conseguimos descrever semelhanças e diferenças entre as duas modalidades, além de confirmar 

que a norma linguística predominante nos testemunhos orais é a variedade rural, uma vez que o que 

determina o uso da norma urbana e/ou estatal é o acesso não só à frequência escolar durante o período 

de quase uma vida inteira, mas à eficácia desse sistema educativo. Logo, como nossos sujeitos de 

pesquisa não foram à escola e/ou têm um mínimo de escolaridade, enquadram-se na variedade rural, 
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apesar de incorporarem alguns vocábulos e expressões típicas da contaminação da mídia; mais do 

que isso, há uma tendência à globalização e massificação da lingua(gem) falada, principalmente.

 A despeito destas considerações, os relatos orais funcionaram como alternativas para a 

transmissão de experiências. Em certo sentido, ela constitui um modo de pensar. Este pressu-

posto e o da nossa própria experiência – extremamente prazerosa – desencadearam a vontade de 

retornar, em outro tempo, com o capricho de observar as histórias, enriquecidas de simbolismo.

Os depoimentos escolhidos para análise, dotados de sentido e significação, constituíram-

-se em uma forma de expressão simbólica, permitindo à população rural, além de transmitir 

seus hábitos e costumes, preservar, sobretudo, sua identidade. O imaginário comum, difundido 

por meio da circulação das narrativas e registros históricos da cidade de Pilar e regiões trans-

montanas, possibilitou o resgate da cultura local e a preservação de sua memória.

Os dados coletados inicialmente em Pilar de Goiás assinalaram que a toponímia pila-

rense guarda marcas de partes de povos que habitaram parte de Minas Gerais e São Paulo, que 

aqui pisaram como desbravadores. Pode-se destacar que existe na toponímia local, um vínculo 

histórico marcado por etnias de origem africana, indígena e portuguesa.

No que se refere à revisão de literatura escolhida para abordarmos questões do português 

falado, torna-se impensável iniciar qualquer abordagem linguística sem ressaltar que, como 

elemento de interação social, a língua está relacionada à questão cultural do seu usuário e da 

comunidade da qual o sujeito faz parte. Não podemos deixar de passar pela reflexão de que os 

sentidos se dão na interação entre os falantes, que estão situados num determinado tempo, num 

dado espaço, e pertencem a um grupo. Além disso, os falantes carregam crenças, costumes, 

valores culturais, sociais. Aliás, carregam a ideologia da comunidade na qual estão inseridos.

 Cumpre lembrar, também, que a diferenciação geográfica e social entre segmentos de 

uma mesma comunidade linguística resulta em um correspondente processo de diferenciação 

linguística. E é no léxico de uma língua que primeiramente encontramos o repositório do saber 

linguístico de uma comunidade, a configuração da realidade extralinguística e a representação 

da imagem vista pelo sujeito do mundo que o abriga. 

Os estudos do léxico, portanto, buscam, entre outros fins, estabelecer, organizar e 

veicular os signos na relação do homem com o mundo que o rodeia, e assim, poder instrumen-

talizar um maior e melhor conhecimento da língua falada, além de propiciar o reconhecimento 

das diferenças culturais que compõem as realidades de um mesmo país ou de países distintos.

Retornemos, pois, à apresentação deste trabalho quando escrevemos que  as questões da 

língua portuguesa  se encaixam na metáfora bíblica da Torre de Babel. Cildo Meireles, artista 

plástico brasileiro, em 2006, também se reportou ao episódio bíblico que, segundo o mito, teria 

sido a causa primeira de todos os conflitos entre agrupamentos humanos.



Conclusão - 163

Babel, uma obra desse artista, é uma torre de 5 metros de altura, feita por mais de 

900 aparelhos de rádio, empilhados em círculo. Ao se aproximar da torre, distingui-se o que 

cada emissora sintoniza: músicas, notícias, conversa com ouvintes. O caos ganha forma, como 

na metáfora explorada pela Torre de Babel, em Gênesis, em que a confusão se instaura para 

explicar a existência de muitas línguas.

Esse caos também está presente na Babel de Cildo Meireles, pelo fato de os aparelhos de 

rádio estarem, simultaneamente, ligados e sintonizados em diferentes estações, emitindo sons 

de várias programações em línguas diferentes. Metaforicamente, isso revela a contradição atual 

de que há uma crescente globalização da comunicação e da informação entre os povos.

Uma pesquisa dessa natureza representa uma importância em vários direcionamentos, 

dentre eles o acadêmico e social. Para a academia, disponibiliza análises e dados para estudos 

histórico-linguísticos do português do Brasil, além de colaborar na repercussão dos trabalhos 

desenvolvidos sobre a modalidade lusitana.

Quanto à questão social, viabiliza a participação do idoso, preterido na maioria das ativi-

dades sociais de qualquer comunidade. Acreditamos que este estudo despertará pessoas envol-

vidas na pesquisa para a importância do que está presente na região, além de rever conceitos 

preestabelecidos e promover divulgação de relatos daqueles que, no passado, contribuíram para 

a construção do lugar em que vivem.

Por fim, depois de repetirmos a escuta das falas dos sujeitos selecionados para este 

trabalho, criou-se um elo, uma intimidade com a maneira de expressar sentimento, beleza, 

solidão. Imaginamos que talvez seja, inconscientemente, uma forma de nos aproximarmos das 

suas histórias e delas sorver todo um ensinamento pra vida inteira. Dos sujeitos participantes 

desta pesquisa, alimentamo-nos da vontade de contar tudo aquilo que está à vista de todos, mas 

poucos percebem e valorizam. Deles, tomamo-nos emprestado o imaginário e a memória. De 

suas histórias, demo-lhes voz.
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