
Université Paris Sorbonne , 2019.  Isbn 978-855294628-1 

Sous la direction de / Organizado por / Organized by : 
Abdelhak Razky 

Inès Sfar 
Olivier Soutet 

Salah Mejri 

Variations et 

dynamiques 

langagières 
Variações e dinâmicas linguageiras 

Variations and language dynamics 

Hommage à / Homenagem a / Tribute to 

Suzana Alice Marcelino Cardoso 



Université Paris Sorbonne 
2019 

Variations et 
dynamiques 

langagières 

Variações e dinâmicas linguageiras 
Variations and language dynamics 

Hommage à / Homenagem a / Tribute to 

Suzana Alice Marcelino Cardoso

Sous la direction de / Organizado por / Organized by : 
Abdelhak Razky 

Inès Sfar 
Olivier Soutet 

Salah Mejri 



Actes du IV ème  Congrès International de 

Dialectologie et de Sociolinguistique 

PRÉSIDENTS 
Salah Mejri (Sorbonne Paris Cité, Université Paris13) 
Olivier Soutet (Université Paris Sorbonne) 

COMITÉ D'ORGANISATION 
1. Inès Sfar (Université Paris Sorbonne): Président
2. Abdelhak Razky (UFPA/UnB)
3. Belém Priego Sanchez (Université Paris 13)
4. Lichao Zhu (Université Paris 13)
5. Conceição de Maria de Araújo Ramos (UFMA)
6. José de Ribamar Mendes Bezerra (UFMA)
7. Eliane Oliveira da Costa (UFPA)
8. Alcides Fernandes de Lima (UFPA)
9. Fabiane Cristina Altino (UEL)
10. Josane Moreira de Oliveira (UEFS)
11. Doraci Guedes (UFPA)
12. Isamar Neiva (UFBA)
13. Fábio Xavier da Silva Araújo (UFPA)
14. Maria Ivanete de Santana Felix (UFPA)

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
1. Abdelhak Razky (UFPA)
2. Alcides Fernandes de Lima (UFPA)
3. Américo Venâncio Lopes Machado Filho (UFBA)
4. André Clas (Université de Montréal)
5. André Thibault (Université Paris Sorbonne)
6. Antonio Pamies (Universidad de Granada)
7. Aparecida Negri Isquero (UFMS)
8. Lotfi Abouda (Université d’Orléans)
9. Brigitte Buffart-Moret (Université d’Artois)
10. Claude Muller (Université de Bordeaux)
11. Cláudia Regina Brescancini (PUC-RS)
12. Conceição de Maria de Araújo Ramos (UFMA)
13. Dermeval da Hora Oliveira (UFPB)
14. Dinah Maria Callou Isensee (UFRJ)

15. Dominique Caubet (Inalco)
16. Fabiane Cristina Altino (UEL)
17. Fancis Grossman (Université de Grenoble)
18. Foued Laroussi (Université de Rouen)
19. Franck Neveu (Université Paris Sorbonne)
20. Gaston Gross (Université Paris 13)
21. Georges Kleiber (Université de Strasbourg)
22. Inès Sfar (Université Paris Sorbonne)
23. Jacyra Andrade Mota (UFBA)
24. Jean-Léo Léonard (Université Paris Sorbonne)
25. Jean-Philippe Zouogbo (Université Paris Diderot)
26. Jean-Pierre Chambon (Université Paris Sorbonne)
27. Jean-René Ladmiral (ESIT-Paris)
28. João António Saramago (Université de Lisbonne)
29. Joëlle Ducos (Université Paris Sorbonne)
30. Josane Moreira de Oliveira (UEFS)
31. José de Ribamar Mendes Bezerra (UFMA)
32. Maria do Socorro Silva de Aragão (UFPB)
33. Marilucia Barros de Oliveira (UFPA)
34. Olivier Soutet (Université Paris Sorbonne)
35. Philippe Monneret (Sorbonne): Président
36. Pierre-André Buvet (Université Paris 13)
37. Saburo Aoki (Université de Tsukuba)
38. Salah Mejri (Université Paris 13)
39. Sílvia Figueiredo Brandão (UFRJ)
40. Sonia Branca (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)
41. Stefane Prochazka (Université de Vienne)
42. Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso (UFBA)
43. Vanderci de Andrade Aguilera (UFRJ)
44. Xavier Blanco (Universidad Autónoma de Barcelona)
45. Zammit R. Martin (Université de Malte)

_________________________________________________________________ 
Variations et dynamiques langagières ; dir., Abdelhak Razky, Inès Sfar, Olivier 

Soutet, Salah Mejri. – Paris, 2019. 

ISBN 978-855294628-1 

1. Linguistique. 2. Dialectologie. I. Mejri, Salah, dir. II. Soutet, Olivier, dir. III.
Sfar, Inès, dir. IV. Razky, Abdelhak, dir. V. Título. 

CDD 410 
_________________________________________________________________ 



Sommaire
Présentation : La variation : du concept à la culture ..................................................... 8 

Salah Mejri 

Phraseologie et traduction :  le calque français-arabe dialectal tunisien ..................... 14
Abdellatif Chekir 

Variantes sintáticas (padrão e não padrão) em português: representações 
sociais e atitudes linguísticas de falantes madeirenses ................................................ 24

Aline Bazenga 
Catarina Andrade 
Lorena Rodrigues  

La prédication proverbiale dans la structuration des discours ..................................... 39
Anissa Zrigue 

L’expression des valeurs culturelles dans le système des dénominations en 
Gouro, langue mandé-sud de Côte d’Ivoire .................................................................. 47

Benjamain IRIE Bi Tié 

A variedade linguística belenense: uma análise entoacional das sentenças 
declarativas e interrogativas com base no corpus AMPER-Norte ................................ 56

Brayna Conceição dos Santos Cardoso 
Regina Célia Fernandes Cruz 
Albert Rilliard 
Camila Roberta dos Santos Brito 

Representação e fronteira: a alteridade no contato linguístico entre brasileiros 
e haitianos no Rio de Janeiro......................................................................................... 69

Débora Costa 
Telma Pereira 

Port-Atl (corpus de portuguesismos atlánticos): objetivos y metodología .................. 79
Dolores Corbella 

Metaplasmos por transposição de sons e acento em vocábulos do português 
brasileiro: uma descrição dos fenômenos a partir do Atlas Linguístico de 
Pernambuco (ALiPE) ...................................................................................................... 89

Edmilson José de Sá 

A toponímia indígena do Maranhão do século XVII e XVIII em relatos de 
viajantes ......................................................................................................................... 98

Edson Lemos Pereira 
Conceição de Maria de Araujo Ramos 



Problèmes de terminologie et de classification en dialectologie : Proposition 
d'une nouvelle approche ............................................................................................. 105

El Idrissi Mohamed 

Publicitês: o jargão na escrita digital ........................................................................... 117
Elisiane Araújo dos Santos Frazão 
Veraluce da Silva Lima 

Um olhar diacrônico nos estudos geolinguísticos do falar cearense .......................... 127
Fabiana dos Santos Lima 
Maria do Socorro Silva de Aragão 

Funcionamento discursivo e reconhecimento terminológico no campo da 
administração pública da cultura ................................................................................ 140

Fani Conceição Adorne 

Construções negativas no português falado no Maranhão: um estudo 
comparativo entre São Luís e Jamary dos Pretos ........................................................ 147

Flávia Pereira Serra 
Conceição de Maria de Araujo Ramos 

Empréstimos Linguísticos em Libras............................................................................ 158
Francisca Neuza de Almeida Farias 
Ediane Silva Lima 
Keity Farias Abi-Ackel 

A etnoterminologia do quilombo Jamary dos Pretos, Turiaçu/MA ............................ 168
Georgiana Márcia Oliveira Santos 

À propos de la prosodie des îles de l’archipel de madère : aplication d’un teste ...... 179
Helena Rebelo 
À Michel Contini et Lurdes Moutinho 

Os fenômenos linguísticos e o ensino na educação de jovens e adultos em Mato 
Grosso/Brasil ............................................................................................................... 190

Helenice Joviano Roque-Faria Universidade de Brasília – UnB 

Vocabulário dialetal baiano: mais algumas questões de método .............................. 203
Isamar Neiva 

Aspectos da regência gramatical no vernáculo de habitantes de zona rural 
frente aos falares urbanos ........................................................................................... 216

Iveuta de Abreu Lopes 
Rute Aragão Furtado 



Using warm-up activities to teach linguistic variation for the “languages without 
borders” students at UFPA .......................................................................................... 229

Ivo Antonio de Matos Cruz 
Rosana Assef Faciola 

Le tchèque des étudiants erasmus : un exemple dʼargot scolaire spécifique ............ 242
Jan Lazar 

Appropriation du français en contexte plurilingue africain : le nouchi dans la 
dynamique sociolinguistique de la Côte d’Ivoire ........................................................ 249

Jean-Baptiste Atsé N’Cho 

Os recursos fraseológicos na rede social Facebook .................................................... 265
Katiuscia Cristina Santana 

Les séquences figées dans le dialecte tunisien : Le cas des séquences nominales .... 279
Leila Hosni 

As lexias dialetais da variedade linguística maranhense na escrita digital ................. 289
Letícia Gantzias Abreu 
Veraluce da Silva Lima 

Vogais médias pretônicas iniciais no interior paulista: a (não) atuação de 
variáveis extralinguísticas ............................................................................................ 297

Márcia Cristina do Carmo 

Codeswitchings como espaços identitários entre macaenses .................................... 309
Maria Célia Lima-Hernandes 

Terminologia da carpintaria naval ............................................................................... 322
Maria de Jesus Nascimento Quaresma 

Panorama atual do apagamento das vogais átonas finais [] e [] a partir de 
dados do português do Brasil e do português de Portugal ......................................... 333

Maria do Carmo Sá Teles de Araújo Rolo 

Variação entre futuro do presente, futuro perifrástico e presente com valor de 
futuro na mídia cearense impressa ............................................................................. 346

Maria Hermínia Cordeiro Vieira 

A realização do /S/ pós-vocálico no Amazonas ........................................................... 360
Maria Luiza de Carvalho Cruz-Cardoso 

Caracterização prosódica da variedade linguística de Mocajuba (PA) ....................... 376
Maria Sebastiana da Silva Costa 
Albert Rilliard 
Regina Célia Fernandes Cruz 



Por que a web como corpus pode ser usada para identificação de mudança 
linguística: o caso das expressões fixas ....................................................................... 387 

Milena de Uzeda Garrão 

A redução dos ditongos nasais átonos na fala dos ludovicenses: um breve 
estudo linguístico com base nos dados do ALiMA ...................................................... 394 

Nádia Letícia Pereira Silva 
José de Ribamar Mendes Bezerra 

Adaptações e transglossia em nomes de esportes: galicismos e anglicismos no 
Português do Brasil ...................................................................................................... 403 

Olandina Della Justina 
João Batista Lopes da Silva 
Luís Otávio Teles Assumpção 

Unidades fraseológicas e paremiológicas no discurso literário de fantasia: 
estudo de aspectos lexicais e semânticos de neologismos na série Harry Potter ...... 417 

Raphael Marco Oliveira Carneiro 

A alternância das formas pronominais tu, você e o(a) senhor(a) na função de 
sujeito no Português falado em Cametá – estado do Pará ......................................... 427 

Raquel Maria da Silva Costa 

O mercado de identidades e representações no contexto da educação bilíngue ...... 441 
Robson Carapeto-Conceição 

Cabula, as marcas identitárias de um quilombo urbano na toponímia 
soteropolitana ............................................................................................................. 453 

Rosane Cristina Prudente Rose Thioune 

Valeur illocutoire et effet perlocutoire des proverbes tunisiens ................................ 463 
Sana Abdelhamid 

Quelle place pour la langue maternelle des élèves : Le cas de 
l’enseignement/apprentissage des mathématiques dans les écoles bilingues 
francophones au Liban ................................................................................................ 470 

Sonia Messai-Farkh 
Wajiha Smaili 

Crenças de alunos do ensino superior a respeito da heterogeneidade linguística .... 482 
Taciane Marcelle Marques 

Variação linguística em avaliações brasileiras ............................................................. 489 
Tatiana Simões e Luna 



Atlas semântico-lexical de Icatu: um estudo do português falado no Maranhão ...... 503
Thaiane Alves Mendonça 
José de Ribamar Mendes Bezerra 

A variação na terminologia do babaçu do Maranhão ................................................. 512
Theciana Silva Silveira 
Conceição de Maria de Araújo Ramos 

Variedades em contato na fronteira entre Brasil e Paraguai ...................................... 522
Valeska Gracioso Carlos 

Quem quer bala? A divisão dialetal de nascentes revisitada a partir de dados do 
projeto ALiB ................................................................................................................. 536

Vanessa Yida 

A expressão do modo subjuntivo no português falado no Maranhão: o caso das 
orações com função de advérbio ................................................................................ 548

Wendel Silva dos Santos 

Défigement des locutions stéréotypées et le street art ............................................. 557
Yomna M. Safwat 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 8 

Présentation :  
La variation : du concept à la culture 

Les textes réunis ici font partie de ceux qui ont été présentés pendant le colloque 

international de dialectologie et de sociolinguistique (IV-CIDS) à l´Université de Paris 

Sorbonne en septembre 2016. Le reste des contributions fera l’objet d'une autre 

publication. L´extrême variété des questions traitées témoigne de l’importance de la 

dynamique langagière, abordée sous des angles différenciés mettant en relief chaque fois 

un aspect jugé pertinent pour l’analyse. 

Se dégagent de tous les textes les orientations générales suivantes : 

- L'ensemble des variations que les langues connaissent relèvent de la troisième articulation

du langage1, c'est-à-dire les unités lexicales qui sont douées d'une autonomie leur

permettant d'assurer une fonction dénominative    - fonction sémiotique par laquelle

l’humain s’assure la manipulation des symboles linguistiques, qui sert de socle à la

cognition humaine -, une telle manipulation étant l'une de ces fonctions cognitives les plus

évoluées, que sont "la planification des séquences d'actions complexes, le langage, la

capacité d'abstraction ou le raisonnement symbolique”2. Ces trois derniers éléments

(langage, abstraction et raisonnement symbolique) se trouvent concentrés dans les unités

lexicales. Ce n'est ni au niveau du phonème (1ere articulation) ni à celui du morphème (2e

articulation) que l'abstraction s'effectue, les deux étant des unités obtenues a posteriori par

le biais de l’analyse des linguistes des séquences discursives réalisées. Il serait plausible

d’imaginer que l'homme primitif aurait d'abord réalisé des séquences phoniques qu'il aurait

probablement enrichies au fur et à mesure que son répertoire linguistique a évolué. Selon

Jacques François (2017), aux cris inarticulés succéderaient des formes monosyllabiques.

Nous pensons que le langage a atteint la complexité qu'on connaît avec l'évolution vers la

3ème articulation. Si la 1ère et la 2ème articulations ont respectivement des pertinences

phonologique et sémantique, la 3ème articulation apporte à la langue une nouvelle

dimension par laquelle le code linguistique s'affranchit de l'inarticulé où il a pris naissance.

De nouvelles fonctions essentielles sont à retenir : l'unité lexicale est une unité autonome,

1 Pour plus de détails sur la triple articulation des langues, cf. Mejri 2017 et 2018. 
2 Cf. Romain Ligneul et Francesca Merlin 2018. 
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pouvant constituer à elle seule un énoncé complet ( allô!, halte!, stop!, etc.) ayant une 

fonction pragmatique3 comme c'est le cas dans les exemples cités, ou signalétique4 comme 

dans le cas des désignations de tableaux de peinture, de marchandises5 ; elle se distingue 

des unités des deux autres articulations par un contenu grammatical (nom, verbe, adjectif, 

adverbe...) lui permettant de se combiner avec d'autres unités de la même articulation pour 

former une infinité d'énoncés, qu'ils soient phrastiques ou non. L'ensemble des textes 

regroupés dans cet ouvrage situent leur analyse à ce niveau qui intègre naturellement les 

unités inférieures que sont les phonèmes et les morphèmes; 

- Plusieurs contributions pointent un aspect prédominant dans les langues, celui du

figement, phénomène intrinsèque au fonctionnement des langues vivantes : toute langue,

servant de moyen de communication pour une communauté, finit par engendrer des

séquences polylexicales et fixe des significations nouvelles dans les unités monolexicales.

Seules  les langue mortes en sont incapables. On peut considérer à juste titre que figement

et polysémie sont  deux aspects intimement liés dans la dynamique des langues. À l’origine

de ces deux phénomènes l’intervention de deux principes inhérents au fonctionnement des

langues, celui de la congruence et de la fixité6. Le principe de congruence gouverne les

combinaisons lexicales appropriées qui favorisent des transferts et des interactions

sémantiques dans leur combinatoire syntagmatique : plus les combinaisons sont

congruentes, plus elles sont appropriées, plus elles sont idiomatiques. Intervient alors le

principe de fixité qui se décline sous la forme de nouvelles significations des unités

monolexicales ou sous la forme d’unités polylexicales fonctionnant globalement. Les

dicionnaires sont les premiers ouvrages à avoir saisi le croisement de ces deux

phénomènes, la polysémie et la polylexicalité7, dont ils essaient de render compte tant bien

mal. Tous les textes traitant de la combinatoire lexicale déclinent chacun l’un des aspects

de ces deux principes;

- Les deux principes sont également à l'origine de deux expressions différentes et

complémentaires de la dynamique langagière : la lexicalisation et la grammaticalisation. La

3 Cf. Xavier Blanco et Salah Mejri 2018. 
4 Bernard Bosredon 1997. 
5 Encore faut-il rappeler que ces deux fonctions, la dénomination et l’acte de langage, sont des fonctions 
premières du langage humain. 
6 Inès Sfar et Pierre-André Buvet (dir.) 2018. 
7 Salah Mejri (dir.), 2003. 
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première prend en charge la fixité  de contenus sémantiques dits “pleins” ; la seconde, la 

fixité de contenus grammaticaux servant à la structuration des énoncés par le biais des 

unités lexicales qui leur prêtent leur forme. Si les travaux portant sur la phraséologie 

privilégient la lexicalisation, il n’en est pas de même pour la grammaticalisation qui est 

souvent traitée à part. Nous pensons qu’il est contreproductif de les séparer. Plusieurs 

études sur le figement, portant notamment sur les connecteurs, montrent clairement que la 

grammaticalisation n’est pas qu’un phénomène diachronique ; la synchronie témoigne de 

changements à l’oeuvre dans l’usage courant de la langue; 

- On en arrive au concept de variation dont l’emploi est relativement flou. Il réunit, selon

l’emploi qu’on en fait, la présence d’au moins deux signes qui renvoient au même concept,

et les différentes transformations que peuvent subir les mêmes signes tant sur le plan

formel que sur celui du contenu. Cette dernière conception présente la particularité d’être

au coeur même du fonctionnement langagier : tout dans la langue varie dans l’emploi

courant qu’en font les usagers. Tout subit la pression de toutes les fluctuations individuelles

et collectives qui laissent régulièrement des traces à tous les niveaux du système

linguistique, que cela prenne la forme de disparitions, de créations ou de modifications plus

ou moins importantes. Il s’agit donc d’une variation qui est en réalité le résultat de l’action

de facteurs internes à la langue (l’impact de l’interaction entre les éléments concaténés au

niveau de la chaîne syntagmatique) et de celle de facteurs externes qui interviennent

indépendamment de la vonlonté des locuteurs (l’appartenance géographique, sociale,

ethnique, culturelle, etc.). C’est là qu’intervient la variation dans le sens premier. Là aussi

on relève des invariants qu’on retrouve dans les différentes manifestations et des

spécificités cantonnées dans des sphères d’emploi bien délimitées. La dialectologie et la

sociolinguistique construisent leur objet et leurs édifices méthodologiques sur l’opposition

entre le fixe et le mobile, le “variant” et l’invariant, le commun et le spécifique selon que les

sphères  sont de nature géographique ou sociale. Dans les deux cas de figure, les mêmes

mécanismes linguistiques sont à l’oeuvre. Nous en retenons les trois suivants:

. le mode de catégorisation et de conceptualisation du monde par le biais du 

langage: les locuteurs, quels qu’en soient le statut, l’âge, l’origine géographique et 

l’appartenance ethnique, construisent des catégories à partir de la discrimination de 

certaines portions de l’environnement ( entendu dans le sens le plus large du terme, 
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qu’il soit naturel, culturel, philosophique, mythique, virtuel, etc.) agencés en traits 

conceptuels. Par la dénomination, ils créent des unités lexicales qui leur servent de 

contreparties symboliques du monde pensé. Cette catégorisation est la phase 

prélinguistique nécessaire à l’acte néologique illustré d’une manière courante par le 

domaine terminologique. L’association du signifié, dont le contenu sémantique dérive 

du contenu conceptuel élaboré lors de l’opération de catégorisation, et d’un 

signifiant, choisi spécialement pour ce signifié, se fait d’une manière durable et scelle 

ainsi le pacte sémiotique sans lequel il n’y a pas de fonction symbolique possible; 

. Les profils dénominatifs dont le signifiant polylexical représente une trace 

indélébile dans le lexique de la langue : pour s’en convaincre, il suffit de comparer 

les différentes manières de dénommer la même catégorie conceptuelle, qu’il s’agisse 

d’un objet concret ou abstrait, dans différentes langues, différents dialectes ou 

différents lectes socio-professionnels. Cette trace signifiante porte  en elle-même le 

parcours dénominatif qui peut impliquer entre autres des mécanismes sémantiques 

particuliers comme la métaphore, la métonymie, la synecdoque, les inférences de 

toutes sortes, etc. Qu’on compare les dénominations suivantes de la pluie en 

brésilien: chuva de pedra, chuva de flores, chuva que berra, chuva de granizo; 
. Le contact des langues, des dialectes et des lectes socio-professionnels: la 

coexistence  entre les langues d’une manière générale et les lectes en particulier 

produisent des changements substantiels qui servent de marqueurs idiomatiques 

très puissants. Le recours plus ou moins important à l’emprunt sous toutes ses 

formes (emprunts lexical, phonétique morphologique, sémantique, syntaxique, etc.) 

enrichit la langue et participe historiquement à la constitution de différentes couches 

de chaque variété, couramment évoquées en termes de substrats, adstrats et 

superstrats. 

Découlent des modes de catégorisation, des profils combinatoires et de contact des langues 

des contenus culturels dont les langues sont chargées. À entendre par contenus culturels 

des éléments sémantiques impliquées par les signes linguistiques. Ces contenus 

sémantiques peuvent prendre différentes configurations: des marques d’usage, 

d’appartenance régionale, ethnique ou sociale ; des connotations de toutes sortes ; des 

stéréotypes rattachés à l’emploi des mots, etc. Les unités lexicales, quelle qu’en soit la 
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forme, servent de vecteurs à de tels contenus. Mais certains sont plus marqués que 

d’autres. Cela dépend des domaines et des réseaux lexicaux et sémantiques dans lesquels 

les unités concernées sont impliquées. Des thématiques universelles véhiculent une grande 

charge symbolique ; nous en retenons tous les tabous, les interdits, la mort, etc. D’autres 

sont particulières à des groupes et communautés linguistiques. Mais indépendamment des 

groupes sociaux et des thématiques, il existe des formes lexicales qui servent de lieu 

privilégié à la fixation dans la langue de croyances partagées, de stéreotypes, de traces de 

patronymes et de toponymes, etc. Il s’agit des unités polylexicales qui se caractérisent par 

une conceptualisation et une dénomination qui passent par le discours. C’est pourquoi elles 

trahissent la manière dont les profils dénominatifs ont été conçus. Parmi ces formes, une 

place spéciale est accordée aux séquences autonomes qui s’inscrivent dans la langue telles 

quelles et qui sont reproduites dans leur intégralité: proverbes, dictons, devises, 

aphorismes de toutes sortes sont autant d’unités phrastiques qui piègent des manières 

d’être, des visions du monde, des règles de vie, des représentations diverses et variées qui 

s’activent dès qu’on les emploie dans le discours. On pourrait y ajouter toutes les formules 

et expressions qui se transforment, une fois employées, en actes de langage8 que Maurice 

Kauffer considère comme des actes de langage stéréotyés. Les pragmatèmes9 sont un 

autre type de séquences dont l’emploi est fortement contraint par des éléments de la 

situation d’énonciation. Un seul exemple suffit à illustrer ces contraintes d’emploi, celui des 

formules de politesse10. 

Comme on le voit, la variation, loin d’être un épiphénomène langagier, est au coeur de la 

dynamique langagière : elle est la manifestation des pressions régulières de l’usage des 

langues vivantes, de l’adaptation des usages aux exigences des besoins en nouvelles 

dénominations et une meilleure expressivité. Une telle dynamique est corrélée à des 

mécanismes profonds qui gouvernent le fonctionnement du système linguistique comme les 

principes de congruence et de fixité, ce qui transforme continuellement la langue et 

l’enrichit par des apports formels et sémantiques qui lui garantissent son originalité et son 

idomaticité. 

8 Maurice Kauffer (2018) 
9 Mel’uk (2011) ; Blanco et Mejri (2018) 
10 Mejri (2017) 
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Du concept à la culture, les langues retracent la trajectoire universelle par laquelle la 

cognition humaine construit ces outils symboliques qui servent non seulement à assurer la 

médiation entre le monde et les humains mais qui, grâce à leur autonomie en tant que 

créations auto-régulées, conditionnent la vie en société et participent à l’harmonie sociale. 

Sans verbe, le chaos n’est pas loin. Avec le verbe, on essaie de le piéger dans les mots. 

 Salah Mejri (TTN) 

Sorbonne Paris Cité – Université de Paris 13 
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Phraseologie et traduction :  le calque français-arabe 
dialectal tunisien  

Abdellatif Chekir11 

Résumé 

Le contact entre le français et l’arabe favorise le transfert d’expressions préfabriquées d’une langue 
à l’autre. Certaines expressions constituent des calques intégraux puisqu’elles sont traduites dans leur 
totalité. D’autres expressions engendrent des calques hybrides parce qu’elles restituent certains lexèmes 
spécifiques à la langue de départ. Toutefois,  au cours de ce transfert, certaines expressions restent fidèles 
au patron de départ alors que d’autres s’en écartent pour s’adapter au système linguistique de la langue 
d’arrivée tant au niveau morphologique que phonétique et  syntaxique.   

Mots clés : Dialecte. Calque. Expressions figées. Transfert. Hybride 

Abstract 

The contact between French and Arabic favors the transfer of set expressions from one language to another. 
Some expressions result in complete calques, as they are translated in their entirety. Other expressions 
generate hybrid calques because they reproduce certain lexemes specific to the language of origin. However, 
in the process of this transfer, certain expressions remain faithful to the original language, while others 
deviate from it in order to adapt to the linguistic system of the target language, at the morphological, 
phonetic as well as the syntactic levels. 

Keywords: Dialect. Calque. Idiomatic expressions. Transfer. Hybrid. 

Introduction 

La proximité géographique et l’histoire commune ont favorisé le contact entre le français et l’arabe 
tunisien et l’influence réciproque d’une langue sur l’autre. Cette interférence se manifeste à travers 
l’alternance codique car le locuteur tunisien intègre fréquemment des mots français dans l’échange verbal, 
mais également à travers l’emprunt dans toutes ses formes. En effet, à force d’être employés, certains 
lexèmes et certaines expressions empruntés au français s’infiltrent et finissent par s’incorporer dans le 
dialecte tunisien. Cependant ces deux formes d’emprunt n’ont pas le même fonctionnement. Si l’emprunt 

11Université de Carthage, Institut Supérieur des langues de Nabeul ; chqirlotfi@yahoo.fr 
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au sens strict du terme consiste à transférer des mots du français vers l’arabe moyennant une certaine 
adaptation, le calque, au contraire, permet de traduire littéralement des lexèmes et des expressions 
préfabriquées en arabe tunisien avec leur sens dans la langue de départ. Notre travail n’aborde pas le 
calque dans toutes ses variantes, il se focalise sur les expressions polylexicales non compositionnelles vu 
les problèmes sémantiques, syntaxiques, morphologiques et phonétiques qu’elles soulèvent au moment du 
transfert en arabe.  

Notre réflexion s’organise autour de plusieurs axes. Après la présentation du dialecte tunisien et de 
notre corpus, nous nous intéresserons au calque intégral qui consiste en une traduction littérale de la 
totalité de l’expression française. Puis nous porterons notre intérêt sur les calques hybrides, ceux qui 
reprennent des lexèmes ou des expressions à partir du modèle de départ. Sur la base de cette observation 

nous analyserons les adaptations de ces expressions à la langue arabe et leurs écarts par rapport à leurs 
équivalents français. 

1.  Présentation du dialecte tunisien 

L’arabe standard est la langue officielle en Tunisie. Mais le Tunisien parle  un dialecte spécifique qui 
se distingue et de l’arabe standard et des autres dialectes en usage dans les différents pays arabes. En 
effet, l’arabe tunisien est le dialecte parlé en Tunisie depuis des siècles. Il a connu une évolution tout au 
long de l’histoire et a subi l’influence de plusieurs langues comme le berbère, le turc, le maltais, l’Italien, 
l’espagnol et plus particulièrement le français. Il a également été imprégné par la lingua franca qui était en 
usage dans les villes côtières à l’instar des autres villes de la Méditerranée. Malgré quelques traces écrites, 
c’est une langue utilisée exclusivement à l’oral avec quelques variétés d’une région à l’autre. C’est 

également une langue qui ne dispose pas de dictionnaire ni de grammaire parce qu’elle n’a pas été 
grammatisée et que les normes de sa graphie n’ont pas encore été fixées. Ce dialecte se distingue des 
dialectes parlés dans les autres pays arabes par plusieurs traits et plus particulièrement aux niveaux 
phonétique et morphologique. Mais ces différences ne constituent pas de grands obstacles qui empêchent 
l’intercompréhension entre les usagers de ces différents dialectes. 

Comme tout système linguistique, l’arabe tunisien  dispose, par ailleurs, de plusieurs expressions 
figées qui lui sont propres comme : 

Blaʕ assiki:na bdamha : littéralement : il a avalé le couteau avec son sang « il se tait devant 
l’offense subie » ; 

Lma: jiʒri: taħt sa:qi:h littéralement l’eau coule sous ses pieds, « il ne se rend pas compte qu’il est 
trompé » ; 

idʒa :ʒ lakħal da :jir bi :h : littéralement : il est entouré par les poules noires, « il est dans tous ses 
états » ; 

Itallaʕ iddam lirra:s : littéralement : il fait monter le sang à la tête, « mettre quelqu’un en colère » ; 
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Saieb Salah littéralement : lâche Salah « ne me gène plus » 

Sab ezzit littéralement : il a versé l’huile « il est arrivé ».  

Le dialecte tunisien dispose de nombreuses expressions de ce genre et se renouvelle constamment 
par l’apparition de nouvelles séquences préfabriquées que l’usage impose et qui viennent  enrichir son 
expressivité 

Cependant, notre travail ne s’intéresse pas à ce type d’expressions spécifiques au dialecte tunisien 
mais plutôt  à celles qui sont empruntées et qui se sont infiltrées dans notre idiome et qu’il faudra dépister 
et répertorier.  

 

2. Présentation du corpus 
 
Les travaux qui portent sur l’arabe standard ou sur toute autre langue écrite, exploitent des 

ressources textuelles ou numériques qui permettent de repérer ces expressions. Tout autre est le travail 
sur l’arabe dialectal qui est en usage exclusivement à l’oral. Il fallait donc procéder à des enquêtes sur 
terrain pour observer l’usage de certains phénomènes linguistiques. C’est pourquoi nous avons consulté  
les enquêtes de l’Atlas linguistique de Tunisie enregistrées dans les différentes régions de la Tunisie. Nous 
avons également été attentifs aux échanges verbaux dans les différentes chaînes radiotélévisées 
tunisiennes. Enfin, nous avons eu recours à notre expérience personnelle et à notre connaissance de ce 
dialecte. Mais la condition sine qua non pour mener à bien une telle tâche est la connaissance approfondie 
de la langue française et de l’arabe dialectal. La maîtrise de ces deux idiomes permet de relever les 

expressions calquées qui peuvent être indexées en deux types : le calque traduit intégralement et le 
calque hybride 

3. Le calque intégral 

Ce type de calque consiste en une traduction littérale de tous les éléments constitutifs de 
l’expression d’origine. Cette traduction permet de transférer le sens particulier de l’expression française en 
arabe tunisien à l’aide des ressources linguistiques propres à ce dialecte. La plupart des expressions 
recensées dans notre corpus obéissent à ce procédé. C’est l’exemple de : 

Peser ses mots Ju:zin kla :mu 

Se rincer les yeux j ʃallal ʕini:h 

Avaler la pillule blaʕ lħarbu:ʃa 

Enfoncer le clou  Zi:d daϰϰal lmɔsma:r 

Etre, rentrer dans sa 
coquille 

jɔdϰɔl fi: babbu:ʃtu 

Presser qqun comme 
un citron 

jaʕsru kil qa:rsa 
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Tirer les ficelles jiʒbid lϰju:t 

La cinquième roue de la 
charrette 

lʕiʒla lϰa :msa 

Etre sur la même 
longueur d’onde 

ʕla: nafs il mu:ʒa 

 

Ces expressions se sont intégrées dans le dialecte tunisien et ont même occulté leur origine 
étrangère puisqu’elles s’expriment avec les matériaux linguistiques propres à la langue d’arrivée. Elles sont 
généralement fidèles aux patrons de départ puisqu’elles transfèrent et le sens opaque et la structure 
morphosyntaxique du modèle d’origine. Cependant, il est parfois  difficile de dire si l’expression constitue 

un calque du français ou elle est propre au dialecte tunisien  puisqu’il n’y a aucune trace écrite de ce 
dialecte qui nous permet de vérifier l’existence de cette expression avant le contact avec la langue 
française. Peut-être peut-on parler dans certains cas d’expressions parallèles ou d’équivalence parce que 
les peuples vivent des expériences humaines  similaires et produisent ainsi les mêmes types d’expressions. 
Ce qui n’est pas le cas des expressions hybrides. 

4. Le calque hybride 
Ce type de calque présente un fonctionnement particulier puisqu’il s’inscrit dans un procédé 

particulier de transfert qui restitue un élément à partir de l’expression d’origine. Autrement dit, ce calque 
résulte d’un croisement de l’arabe tunisien et du français. Ce type d’expressions est toutefois dénué de 
tout lien avec l’alternance codique car, dans ce cas de figure, le changement de code est fortuit, c’est un 

acte individuel ou les séquences n’ont pas connu la récurrence qui est un des critères de la fossilisation 
d’une expression dans un système linguistique ; alors que pour le calque hybride l’expression se 
caractérise par sa fixité car ses constituants sont cooccurrents, ils apparaissent de manière concomitantes 
dans l’usage. 

 Cependant, certains calques hybrides reprennent un élément et d’autres un syntagme nominal. 
Voici quelques exemples qui illustrent ce phénomène : 

 4.1. Un lexème 

Tourner la veste Qlib lfista12  

Renvoyer l’ascenseur  jraʒaʕlu l’ascenseur 

Perdre la boussole jðajaʕ lbu:sla 

Dernière cartouche  Lkartu:ʃa liϰra 

Ne pas être du même 
calibre  
(calibre est emprunté 

Mu:ʃ min nafs lkalibre 

12 Les lexèmes écrits en caractère gras constituent des emprunts au français 
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à arabe qa:lib) 

 Le courant ne passe 
pas entre 
eux 

L’courant ma: jitʕadda:ʃ 
mabina:thɔm 

Partager le gâteau Jaqsam lgateau/ lkaʕka 

Forcer la dose Za:d fiddoza 

  
(Calque de l’anglais 

in form) 

 Fi: fu:rma 

Placer, mettre la 

barre très haut 

tallaʕ lba:ra ya:ser lfu:q               

Brouiller les cartes  Jϰallat likwa:rit/lawra :q 
Coup de poing 
[donner, recevoir] 

ʕta:h bu:nia 

Changer de disque Jiqlib iddisk/isħan  
Faire rafle ʕmal ra:fil 
Passer un savon à 
quelqu’un 

ʕmallu sabunijja 

C’est du folklore  Ha :w lfolklore 
Déclarer forfait ʕmal forfait 
Mettre son véto Hatt l vitu 
Passer à la caisse tʕadda lil ka:sa 
De place en place Min bla:sa libla:sa 
Se mettre à la place 
de quelqu’un  

ħɔt ru:ħik fi: bla:stu 

Remettre quelqu’un à 
sa place 

ħɔttu fi: bla:stu 

Le marché noir  Issu:k issawda/Lmarché 
noir 

Faire sa valise  Hiz fali:ʒtik 
 

Certains calques hybrides entrent en concurrence avec des calques intégraux où la totalité de 
l’expression est traduite en arabe dialectal. C’est l’exemple de Partager le gâteau jaqsam lgateau/ lkaʕka, 
brouiller les cartes Jϰallat  likwa:rit/lawra:q, changer de disque Jiqlib iddisk/isħan où les termes 
empruntés au français lgateau, likwa:rit et iddisk rivalisent avec les termes puisés dans l’arabe tunisien. 

4.2. Un syntagme nominal 
Certaines unités lexicales restituées à partir de l’expression de départ prennent la forme d’un 

syntagme nominal. C’est ce que nous pouvons observer à partir de ces exemples de calques hybrides : 

Donner un chèque en 
blanc à quelqu’un  

ʕta:h chèque en blanc 

Donner carte blanche à 
quelqu’un 

ʕta:h carte blanche 

Jouer cartes sur table ʔilʕab cartes sur table 

Coup de pied [donner] ʕta:h coup de pied 
Donner le coup de ʕta:h coup de pouce 
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pouce 
Avoir un trou de 
mémoire  

ʕandi trou de mémoire 

 

Mais nous ne pouvons pas dire que le calque hybride est  pratiqué par tous les tunisiens de la même 
manière. En effet, certains types de calques sont l’apanage d’une certaine élite, celle qui a une 
connaissance approfondie de la langue française. Des calques comme : 

ʕta:h chèque en blanc 
ʕta:h carte blanche  

ne peuvent pas être encodés par des locuteurs tunisiens qui n’ont pas atteint un certain niveau 
d’instruction. Alors que des expressions comme : qlib lvista, qbis santu:ra, sont très courantes dans les 

différents discours quel qu’en soit le niveau. 
Nous avons remarqué également, en observant notre corpus, que quelques expressions sont 

empruntées telles quelles, dans leur globalité à l’instar de dos d’âne  et marché noir. Cette dernière 
expression peut être réduite à noir uniquement comme dans l’exemple de  

Jiϰdim fin noir. Littéralement il travaille dans le noir. 
Pour de telles expressions nous hésitons à les indexer parmi les procédés de l’emprunt ou du 

calque.    
Nous pouvons affirmer, en observant ces différentes variétés d’expressions calquées, que leur usage 

est en rapport avec le niveau d’instruction et par conséquent de connaissance de la langue française des 
locuteurs. En effet, autant les usagers sont imprégnés de la langue française, autant ils ont tendance à 
recourir à des calques hybrides. Toutefois, nous constatons parfois dans l’usage, une entorse par rapport 
au modèle d’origine.   

 

5. Adaptations et écart  

La plupart des expressions calquées reproduisent fidèlement la structure du patron français, elles en 
constituent une reproduction tant au niveau des contraintes de combinaison et de sélection qu’au niveau 
sémantique. 

Toutefois beaucoup d’expressions s’écartent par rapport au modèle de départ. Ces écarts peuvent 
se situer aussi bien au niveau syntaxique que sémantique 

5.1. Adaptation phonétique et morphologique  

 Certaines expressions sont calquées en arabe tunisien mais elles se sont adaptées à son système 
phonétique. Cette adaptation est perceptible à partir  des exemples suivants : 

[P] devient [b] : paquet = ba:ku, place=> bla:sa 

[V] devient [f] : veste = vista, valise => fali:ʒʒa 
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Morphologiquement le e final généralement considéré comme la désinence du féminin en français, 
se transforme, au cours du passage en arabe, en  a qui est la marque du féminin en arabe dialectal : veste 
=> vista,  ceinture =>santura, caisse => kassa, cartouche => katu:ʃa, dose => dosa. 

Cette adaptation est décelable même au niveau de l’actualisation du nombre car le lexème 
emprunté s’adapte au procédé de la déclinaison du pluriel caractéristique de l’arabe tunisien comme dans 
l’exemple suivant :   

Cartes => kwa:rit 

5.2. Ecart  au niveau syntaxique 

Nous constatons à travers certains exemples que les expressions calquées dérogent à l’ordre des 
mots caractéristique des expressions de départ. Nous pouvons le vérifier à partir des exemples suivants : 

Dernière cartouche Lkartu:ʃa liϰra 

Chaude journée Nha:r sϰu:n 

 

En effet, les expressions françaises se caractérisent par l’ordre  adjectif-nom alors qu’en arabe, elles 
adoptent l’ordre nom-adjectif  qui est l’ordre canonique en arabe tunisien. Nous pouvons parler à la suite 
de Lerat de « composé décroisé ».13 

Il en est de même pour les expressions construites selon le moule nom-complément du nom. En 
effet, en français le complément du nom est introduit par une préposition alors qu’en arabe, il s’emploie 
directement, sans joncteur, comme le montre les exemples suivants : 

 Cervelle de moineau/ 
d’oiseau 

mɔϰ ʕasfu:r 

 Coup de maître Ðarbit mʕallim 

 

Cependant, des variantes équivalentes à ces expressions calquées sont disponibles en arabe : 

mɔϰ mtaʕ ʕasfu:r 

Ðarba mtaʕ mʕallim 

mtaʕ fonctionne dans ces exemples comme un équivalent de la préposition de. 

Ces écarts s’expliquent ainsi par les spécificités syntaxiques de l’arabe tunisien auxquelles doivent se 
conformer les calques. Nous pouvons parler d’un calque adapté à l’arabe tunisien. 

13 LERAT, P. (1988), « Les internationalismes dans les langues romanes », Cahiers d’études hispaniques 
médiévales : Hommage à Bernard Pottier, Lyon : ENS Éditions, annexe, 7(2), p. 487. 
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 Nous constatons également un écart au niveau du nombre. En effet, dans beaucoup de cas,  au 
cours de ce processus de transfert, le pluriel devient singulier en arabe. Cet écart est perceptible à travers 
les exemples suivants:  

Peser ses mots Ju:zin kla:mu 

Lécher les bottes à 
qqun  

Jilħislu fi sabba:tu/ jilħas 

S’arracher les 
cheveux 

jqattaʕʃaʕru : 

  Mettre des bâtons 
dans les roues 

jħɔt laʕsa fil ʕiʒla 

 

L’écart se manifeste parfois à travers la troncation de l’expression lors du transfert en arabe. 

Lécher les bottes à 
qqun  

 jilħas 

Monter au créneau  jsaʕʕad 

Le marché noir ʔinnoir 

 

A travers ces différents exemples, nous constatons que  l’expression est réduite au verbe dans les 
deux premiers exemples et à l’adjectif dans le troisième exemple. 

5.2.1. Ecart sémantique 

Ce transfert ne restitue pas toujours l’expression de départ parce que certains calques ne procèdent 
pas à une traduction littérale de tous les lexèmes comme le montrent les séquences suivantes :  

Ne pas remuer un cil  Ma: jħarrak ħatta ʃ ʃaʕra 

Raccrocher les 

crampons 

jʕallaq is sabbat 

Crever l’abcès  jifqaʕ iddimma:la 

 

L’observation de ces calques nous permet de remarquer que cil devient ʃaʕra (cheveu) dans le premier 
exemple, crampons devient sabbat (soulier) dans le deuxième exemple et abcès devient dimma:la 
(bouton) dans la troisième expression. A travers ces expressions décalquées nous constatons un passage 
de l’hyponyme  à l’hyperonyme en arabe tunisien faute d’équivalent monolexical dans cette langue. En 
effet, crampons a pour équivalent  sabbat ku:ra  alors que abcès correspond à dimma:la mqajħa. Nous 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 22 

pouvons déduire à travers ces deux exemples que le calque restitue certes la structure syntaxique de 
l’expression  mais s’écartent parfois au niveau du lexique. 

 Mais il arrive que la traduction trahisse l’expression de départ au niveau du choix du lexique sans 
falsifier le sens opaque du modèle de départ comme l’attestent ces deux exemples : 

Je ne suis pas dans 
mon assiette 

Mani:ʃ fi saħni 

Prendre une veste Κla: kabbu:t 

 

 En effet, assiette est appréhendé dans le sens de « pièce de la vaisselle » et non comme signifiant 
« état d’esprit, disposition habituelle » sens véhiculé par l’expression. De même, veste devient manteau 

dans l’exemple arabe. Ce qui constitue un écart par rapport au patron d’origine. Toutefois, cet écart au 
niveau du lexique n’empêche pas l’expression de restituer la charge sémantique de l’expression française. 

 

Conclusion 
Le contact entre l’arabe tunisien et le français a eu pour effet la migration  d’expressions françaises 

vers le dialecte tunisien. Même s’ils restituent en général les contraintes spécifiques aux patrons de départ, 
ces expressions calquées s’adaptent aux spécificités de la langue arabe et par conséquent occultent leur 
origine étrangère. Ainsi ces calques ne sont pas facilement décelables pour quelqu’un qui n’a pas une 
connaissance approfondie de la langue française même s’il a une maitrise parfaite du dialecte tunisien. 
Toutefois, certains calques, au cours de ce processus de transfert, traînent avec eux des lexèmes 

empruntés au français moyennant une certaine adaptation à la langue arabe. Il ne faut pourtant pas 
considérer ces calques comme des intrus dans le dialecte tunisien parce que ces lexèmes restitués sont 
harmonisés et s’adaptent ainsi au système linguistique de la langue d’arrivée et de surcroit lui permettent 
de se renouveler et d’enrichir son expressivité. Et nul ne peut mettre un frein au flux de ces expressions 
venues d’ailleurs qui s’infiltrent et s’installent naturellement dans le dialecte tunisien comme dans toutes 
les langues naturelles. 
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Variantes sintáticas (padrão e não padrão) em 
português: representações sociais e atitudes 
linguísticas de falantes madeirenses 

Aline Bazenga1 
Catarina Andrade2 

Lorena Rodrigues 3 
 

 

RESUMO: Reconhecendo a importância dos estudos sobre as atitudes linguísticas para a compreensão da variação e 
mudança linguística, no âmbito da  Sociolinguística Variacionista de Labov (1972), este trabalho resulta de duas 
investigações empíricas realizadas na ilha da Madeira, cujos questionários contêm um conjunto de perguntas que apelam 
aos juízos de valor dos falantes sobre variantes sintáticas (padrão e não-padrão) em uso no português, nomeadamente, 
as de realização pronominal anafórica do objeto direto (OD), ou seja, variantes com: clítico acusativo O (eu vi-o), 
pronome nominativo ELE (eu vi ele) ou ainda com clítico dativo LHE (eu lhe vi). Os inquéritos sociolinguísticos desta 
investigação apresentam configurações distintas: um primeiro conjunto de dados foi recolhido entre abril e dezembro de 
2013, junto de 126 indivíduos de sete comunidades linguísticas da ilha da Madeira (18 por localidade), estratificados por 
idade, sexo e nível de escolaridade; já o segundo, realizado em outubro de 2015, foi aplicado a 412 estudantes da 
Universidade da Madeira, no Funchal, a capital da ilha. A análise, quantitativa e qualitativa, será conduzida, tendo em 
consideração dados retirados do Corpus do Português Falado no Funchal e os estudos recentes sobre vários aspetos da 
variação sintática em variedades do português (europeias, brasileiras e africanas). Os resultados das tarefas de 
julgamento realizadas por falantes madeirenses permitem (i) confirmar a relevância dos fatores sociais na consciência 
linguística da variação inerente dos sistemas linguísticos, por um lado, e, por outro, (ii) contribuir para a discussão do 
papel desempenhado por este tipo de dados subjetivos nos processos de mudança linguística.   

 
 
Palavras-chave: Atitudes linguísticas; Sociolinguística Variacionista; Variantes sintáticas do português; falantes 
madeirenses. 

 

 

ABSTRACT: Recognizing the importance of studies on linguistic attitudes to the understanding of linguistic variation and 
change, in the scope of Labov’s (1972) Variationist Sociolinguistics, this work is produced from two empirical 
investigations carried out in the island of Madeira, from questionnaires containing a set of questions that call for the 
speakers judgments of value on syntactic variants (standard and non-standard) in use in Portuguese, namely, the 
pronominal anaphoric realization of the direct object (OD), that is, variants with: accusative clitic –O, Nominative pronoun 
ELE (I saw him) or with Datif Clitic -LHE. The sociolinguistic surveys used in this research have different configurations: a 
first dataset was collected between April and December 2013, with 126 individuals from seven linguistic communities 
located on the island of Madeira (18 informants for each location), stratified by age, sex and level of education.  The 
second, held in October 2015, was applied to 412 students from the University of Madeira, in Funchal, the capital of the 
island. 

The quantitative and qualitative analysis will be conducted, taking into account the Corpus of Portuguese Spoken in 
Funchal and recent studies on various aspects of syntactic variation in Portuguese  Varieties (European, Brazilian and 
African). The results of the judgment tasks carried out by Madeiran speakers allow (i) to confirm the relevance of social 
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2 Universidade da Madeira. Faculdade de Artes e Humanidades. Centro de Investigação dm Estudos Regionais e Locais (CIERL-Uma). 
Mestre em Estudos Linguísticos e Culturais. Hsm_linda1@hotmail.com  
3 Universidade Federal do Ceará. Programa de Pós Graduação em Linguística. Centro de Investigação dm Estudos Regionais e Locais 
(CIERL-Uma). Doutoranda em Linguística. Bolsista CAPES/PDSE. rodrilorena@gmail.com  
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factors in the linguistic awareness of the inherent variation of linguistic systems, on the one hand, and (ii) to contribute to 
the discussion of the role played by this kind of subjective data in the processes of linguistic change. 

Keywords: Linguistic attitudes; Variationist Sociolinguistic; Syntactic variants of Portuguese; Speakers Madeiran. 

 

 

1 Introdução 

 

Os estudos descritivos e sistemáticos sobre variação sintática da variedade do Português falado na 
Madeira (doravante, PFM), sobretudo nas suas variedades faladas no Funchal (ou PE-Funchal), são muito 
recentes, como sublinhado por Bazenga (2014b). As principais referências surgem após as coletas de dados 
empíricos realizadas por investigadores do CLUL nos anos 70 e 80 e finais do séc. xx, no âmbito do projeto 
CORDIAL-SIN4, e no início do séc. XXI, com o Projeto Estudo comparado dos padrões de concordância em 
variedades africanas, brasileiras e europeias5 que vai dar origem ao Corpus Sociolinguístico do Funchal (CSF) 
que irá integrar o Corpus Madeira, atualmente em construção (BAZENGA, 2014).  

A investigação realizada no âmbito dos projetos anteriormente referidos permitiu aprofundar o 
conhecimento de alguns aspetos sintáticos do PFM, em particular nas suas variedades urbanas (Funchal). 
Dentre algumas construções sintáticas não padrão em uso por falantes madeirenses, encontram-se as 
variantes pronominais ele e lhe em função objeto direto (OD), como a seguir exemplificado, com dados 
atestados e retirados do CSF (BAZENGA, 2011): 

(1) VARIANTE ELE 

a. “ponho ele [ponho-o] a ver bonecos. (FNC11_MA1 243)”; 

b. “meto ele [meto-o] a andar de bicicleta. (FNC11_MA1 243)”; 

c. “e depois o marido deixou ela [deixou-a] e ficou na quinta. (FNC11_MC1.1 453)”.  

(2) VARIANTE –LHE  

a. “Tento-lhe explicar e lhe informar [informá-lo] sobre as coisas. (FNC11_HA1426)”; 

b. “Levo-lhe [levo-o] à escola. (FNC11_MA1 006)”; 

c. “eu não gostava dele nem lhe [nem o podia] ver à frente. (FNC11_MA1 204-5)”. 

4 O projeto CORDIAL-SIN, dedicado ao estudo da variação sintática, cujo início remonta a 1999, permitiu a reflexão e 
estudo de fenómenos variáveis do PE nos quais surgem algumas particularidades em uso na variedade do PFM. Dentre os 
trabalhos publicados no âmbito deste projeto, merecem especial atenção aqueles que mostram a existência de algumas 
construções não sintáticas mais confinadas à Madeira e aos Açores, tais como os usos de (i) ter existencial, ilustrado pelo 
exemplo de uma ocorrência deste tipo num informante do Porto Santo, “Porque aqui à nossa frente, tinha um alto, tinha 
um moinho de vento e (eu) não via a casa da minha mãe! (PST)” (ii) as construções com possessivo pré-nominal sem 
artigo, como no exemplo a seguir, de um informante de Câmara de Lobos: “Ah, meus filhos já vieram daí para cá. (CLC)”; 
e (iii) com o uso do gerúndio, precedido de verbos aspetuais como “estar”, “ficar”, “andar”, como, por exemplo, no 
seguinte enunciado produzido por um falante madeirense do Porto Santo: “[…] toda a gente estava desejando de chegar 
ao Natal, que era para comer massa e arroz e um bocadinho de carne”, como o de CARRILHO e PEREIRA (2011).  
5 Trata-se de um projeto internacional coordenado por investigadores do CLUL (Portugal) e da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) (Brasil) e financiado pelo CAPES/GRICES (Brasil), mais concretamente a partir de 2010, data em 
que a Universidade da Madeira (UMa) passa a integrar o projeto, através da investigadora do CLUL e docente desta 
Universidade Aline Bazenga. Os primeiros estudos variacionistas sobre sintaxe do português insular, a partir de dados da 
variedade falada no Funchal, capital do arquipélago da Madeira, começaram a ser publicados a partir desta data.  
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Outras estratégias utilizadas pelos falantes madeirenses são a variante em OD nulo, em (3), e a 
repetição lexical, em (4): 

 

(3) VARIANTE OD NULO 

a.  “[…] faço o jantar sirvo [sirvo-o] à família. (FNC11_MA1:010)”; 

b. “a minha licenciatura termina-se antes do tempo pretendido_ tive  que me enquadrar no bolonha e 
tive que [a] acabar mais cedo – (FNC-MA3.1:013)”. 

 

(4) VARIANTE REPETIÇÃO LEXICAL 
a. “gostava de comprar uma mota_ e os meus pais detestam [detestam-nas] motas – (FNC-
HA1:004)”; 

b. “queria a minha roupa vestia a minha roupa [vestia-a]. (FNC11_MA1:067)”. 

 

Este artigo, tendo por base os estudos sobre usos e crenças, por parte de falantes madeirenses, 
relativamente às variantes às variantes com ELE, LHE, OD Nulo, e Repetição Lexical, em construções onde 
está em causa a marcação do OD anafórico, pretende contribuir para um melhor conhecimento da sintaxe 
não padrão nas variedades faladas do Português pela comunidade da ilha da Madeira. Os trabalhos de 
investigação considerados seguem os protocolos metodológicos da sociolinguística variacionista. A anteceder 
a secção em que se apresentam os resultados mais relevantes, a dedicada à Metodologia, na qual se 
descreve o CSF, corpus a partir do qual foram selecionadas as amostras para os primeiros estudos 
quantitativos, e os dois inquéritos percetivos, um de natureza mais geral, sobre várias questões ligadas à 
sintaxe não padrão do Português, aplicado na ilha da Madeira em 2013, e um segundo, datado de 2015, 
centrado na avaliação das variantes padrão e não padrão de realização de OD anafórico, realizado junto de 
estudantes da Universidade da Madeira. 

 

2. Metodologia 

Da Sociolinguística quantitativa, esta pesquisa recorre à noção de envelope de variação. Assim, 
considera-se, em primeiro lugar, a variável “marcação de OD - 3ª pessoa na variedade madeirense do PE ” e 
as seguintes estratégias / formas variantes: o clítico o (e suas flexões), o pronome ele (e suas flexões), a 
anáfora zero e a repetição lexical (no caso de análise quantitativa de dados de uso), e apenas as três 
primeiras variantes mencionadas no que se refere à análise de dados de perceção. Cada uma dessas 
variantes será favorecida por determinados contextos ou fatores controle, quer de natureza linguística, 
relacionados com aspetos estruturais, de natureza semântica, por exemplo, da própria variante ou de material 
linguístico adjacente, quer extralinguísticos ou sociais, tais como, género, idade, nível de escolaridade do 
informante.  

 

• O CSF: análise quantitativa de amostras reduzidas (6 informantes) de Aveiro e Sousa 
(2014), Nóbrega e Coelho (2014), Caires e Luís (2014)   
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O CSF, cuja colecta de dados remonta a 2010, data em que a Universidade da Madeira integra, sob a 
coordenação de Aline Bazenga, o Projeto Estudo Comparado de Padrões de Concordância em Variedades 
africanas, brasileiras e europeias do português, tem permitido o estudo de algumas variáveis sintáticas do 
Português, contribuindo com percentagens relevantes de variantes não-padrão atestadas nos usos de falantes 
de variedades madeirenses. Em 2014, o CSF continha dados de 60 informantes, num total de 34 horas e 45 
minutos de gravações. Os informantes foram escolhidos em função dos critérios sociais defendidos por Labov, 
atendendo às variáveis idade, género, localidade e nível de escolaridade. 

Para a análise quantitativa dos usos das variantes de marcação de OD anafórico de 3ª pessoa, foram 
selecionadas as seguintes amostras de 6 informantes: OD-Funchal-1, com informantes pouco escolarizados 
(até ao Nível Básico de escolaridade), OD-Funchal-A, com informantes jovens (18-25 anos) e OD-Funchal-C-, 
de informantes mais velhos (com idade superior a 56 anos), todas estratificadas em género (em cada, uma 3 
informantes do sexo feminino e 3 do sexo masculino). Para além deste fator, foi considerado na amostra 1, o 
fator idade (2 informantes por cada nível etário – jovens (18-35 anos), adultos (36-55 anos) e idosos (com 
idade superior a 55 anos), e nas amostras A e C, o fator nível de escolaridade (2 por cada nível – Básico, 
Secundário e Universitário). Estas amostras, analisadas por  Aveiro e Sousa (2014), Nóbrega e Coelho (2014) 
e Caires e Luis (2014), no âmbito dos seminários de mestrado, sob orientação de Aline Bazenga6,  com 
recurso ao programa Goldvarb X (SANKOFF et al, 2005; TAGLIAMONTE, 2006), especialmente concebido para 
a análise em termos de regra variável, preconizada pela sociolinguística variacionista, (LABOV, 1966, 1972; 
SANKOFF; LABOV, 1979) 

  

• Dialetologia perceptual e os Inquéritos de Andrade (2014) e de Rodrigues (2015) 
Nos anos 80, graças aos trabalhos de Dennis Richard Preston (1999, 2002, entre outros), 

desenvolveu-se uma outra área de estudos, a dialetologia percetual. Esta disciplina integra conceitos de 
base cognitiva, como são os de “perceção” e “atitudes”, definidos em psicologia social, aplicados à variação 
linguística. Assim, procura-se entender as perceções geográficas dos falantes e as suas atitudes em relação à 
diversidade linguística e observar se elas coincidem ou não com as variedades dialetais traçadas pelos 
dialetólogos, com base na identificação de traços linguísticos tidos como específicos de cada dialeto. Nesta 
área de estudos, busca-se analisar se as perceções linguísticas correspondem às diferenças dialetais efetivas 
e entender como estas são avaliadas pelos falantes, em termos de prestígio, agradabilidade e inteligibilidade. 
Está, assim, subjacente a ideia de que esta perspetiva de análise da variação linguística pode contribuir para 
melhor compreender o fenómeno da mudança linguística.  

No âmbito do PE, os trabalhos nesta área são muitos recentes, como o demonstram as teses de 
mestrado de Susana Cabeleira (CABELEIRA, 2006), orientada por Maria Antónia Mota e defendida na 
Universidade de Lisboa (UL), e de Carla Sofia Ferreira (2004) e Sara Martins Haddar (2008), ambas sob a 
orientação de Maria Clarinda Azevedo Maia e defendidas na Universidade de Coimbra (UC). Os três estudos 
atitudinais e percetivos sobre a diversidade dialetal do PE acima referidos, baseados em amostras com 
falantes que vivem em regiões de Portugal, fornecem outros argumentos para a individualização dos dialetos 
insulares, de um modo geral, e dos da Madeira, em particular. Nestes trabalhos, e no que se refere ao 
atributo “inteligibilidade”, as variedades do português falado nas ilhas portuguesas são avaliadas como menos 
inteligíveis, quando comparados com outras variedades do PE continental. Para tal contribuem não só alguns 
traços fonéticos e prosódicos, o léxico, mas também fenómenos morfossintáticos que efetivamente fazem 
parte da realidade linguística insular. O estudo de Andrade (2014) revela uma tendência para avaliar 
positivamente, em termos de prestígio, a variedade do português falado na Madeira, imediatamente a seguir 
à variedade-padrão (de Lisboa). A variedade dos Açores, contrariando a descrição linguística que a considera 

6 Seminários de Gramática da Pluralidade, no âmbito do Mestrado em Estudos Linguísticos e Culturais da Universidade da 
Madeira.  

                                                           



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 28 

próxima da madeirense, é avaliada, pelos informantes madeirenses, como a menos compreensível e a mais 
distante da sua própria maneira de falar. 

 

 

• O Inquérito de ANDRADE (2014) 
 

No âmbito da realização da dissertação de mestrado de Catarina Andrade, intitulada Crenças, 
Perceções e Atitudes Linguísticas de Falantes Madeirenses (2014), foi possível proceder à avaliação percetiva 
de construções sintáticas não-padrão em uso em variedades do português falado na Madeira, por parte de 
falantes madeirenses. Esta avaliação realizou-se através da aplicação de um questionário, entre Abril e 
Dezembro de 2013 – Secção C - a 126 informantes, madeirenses, 18 por cada um dos sete pontos de 
inquérito na ilha da Madeira (Funchal, Santa Cruz, Machico, Câmara de Lobos, Santana e São Vicente e 
Calheta). Em cada ponto de inquérito, os 18 encontram-se estratificados em género, idade e três níveis de 
escolaridade.  

Na Secção C do questionário, dedicada a questões de sintaxe (pronomes e clíticos, construção com 
ter existencial, construção aspetual estar + gerúndio), os inquiridos deviam avaliar as variantes sintáticas 
padrão e não-padrão em termos de grau de correcção, selecionando um dos valores da escala de Linkert (Cf. 
Fig.1) proposta, na qual o valor 1 significava “Menos correto” e o valor 5, “Mais correto”. Pretende-se, através 
deste processo avaliativo, verificar quais as respostas mais rejeitadas pelos inquiridos e aquelas que 
beneficiam de maior aceitação da sua parte, quer se trate de respostas/variantes padrão ou não.  

 

 

Figura 1. Excerto da Secção-C do Questionário aplicado por Andrade (2014) 

Neste trabalho, foram considerados como fatores sociais que podem condicionar as diferenças 
observadas na perceção dos fatos linguísticos, o género, a idade, o nível de escolaridade e a localização 
(Local/concelho de residência) dos informantes. 

 
 

 

• O Inquérito de Rodrigues (2015) 
 

Em Setembro de 2015, foi aplicado, por Lorena Rodrigues (RODRIGUES, 2015, BAZENGA; 
RODRIGUES, 2016), no quadro do seu projeto de doutoramento, um questionário a 412 informantes jovens, 
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com idades compreendidas entre 18 e 25 anos, todos estudantes da Universidade da Madeira, no Funchal. 
Na senda do trabalho desenvolvido por Andrade (2014), este inquérito teve como propósito o de aprofundar 
a questão da interpretação das variantes sintáticas de realização de OD anafórico, tendo por foco a 
comunidade jovem, urbana e mais instruída da sociedade insular.  

No questionário elaborado, composto de seis perguntas, os inquiridos deviam escolher e atribuir, 
para cada uma, um conceito de 1 a 4, a saber: 1 – Não falo/escrevo desse jeito, porque essa é a forma 
errada; 2- Uso essa forma na fala e na escrita em contextos informais; 3- Falo dessa forma, mas não 
escrevo e 4- Essa é forma correta de falar e de escrever, conforme exemplificados a seguir, com as 
perguntas I e II (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Excerto do Questionário aplicado por Lorena Rodrigues (2015) na Universidade da Madeira. 

Como fatores de controle linguísticos, foram analisados, entre outros, os traços [± humano] e 
[±masculino] do OD.  Como condicionantes extralinguísticas, examinou-se o género do informante, o curso 
ao qual pertencia, e se já tinha vivido fora da ilha.  

 

3. Resultados: usos e percepção   

 

3.1 Estratégias de realização de OD anafórico  

Os primeiros resultados quantitativos das ocorrências atestadas nas amostras de seis informantes, 
conforme especificado no ponto 2.1, mostram que o uso do clítico em função OD (-o, -a, -os, -as e as suas 
variantes contextuais, -no, -na, -nos, -nas e -lo, -la, -los, -las), e que corresponde à variante-padrão, é a 
estratégia menos utilizada pelos falantes do Funchal, quer se trate de jovens (16%, cf. Gráfico.1) ou de 
idosos (18%, cf. Gráfico.2), ou sejam pouco escolarizados (2,8%, cf. Gráfico 3). As estratégias preferenciais 
traduzem-se pelo recurso à repetição lexical e à não-marcação desta função ou OD nulo, nas três amostras, 
29% e 37% (Gráfico 1, Jovens), 33% e 31% (Gráfico 2, Idosos) e 37,1% e 36,4% (Gráfico 3, pouco 
escolarizados), respetivamente. 

 

I. Já viste o vestido?  II. Falaste hoje com o 
teu primo? 

 

A- Comprei na feira 1 2 3 4 A- Sim. Vi na missa. 1 2 3 4 

B- Comprei-lhe na feira 1 2 3 4 B- Sim. Vi-lhe na missa. 1 2 3 4 

C- Comprei-o na feira 1 2 3 4 C- Sim. Vi-o na missa. 1 2 3 4 

D- Comprei ele na feira 1 2 3 4 D. Sim. Vi ele na missa. 1 2 3 4 
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Gráfico 1. Resultados globais da variável OD e as suas quatro variantes na amostra OD-Funchal-A (jovens), em Nóbrega 
e Coelho (2014). 

 

 O uso da variante com ele apresenta valores mais expressivos quando se trata de falantes mais 
idosos (16,4 %, cf. Gráfico 2) e pouco escolarizados (19,6 %, cf. Gráfico 3); já a variante em -lhe regista a 
sua maior percentagem de uso na amostra dos seis informantes jovens (9 %, cf. Gráfico 1).  

 

 

 

 
Gráfico 2. Resultados globais da variável OD e as suas quatro variantes de realização junto de 6 informantes idosos do 
Funchal (OD-Funchal-C), em Caires e Luis (2014). 
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Gráfico 3. Resultados globais da variável OD e as suas quatro variantes de realização na OD-Funchal-1 (Pouco 
escolarizados), em Aveiro e Sousa (2014). 

 

O fator nível de escolaridade, que categoriza os falantes em três níveis: com formação até ao ensino 
básico (nível 1), secundário (nível 2) e superior (nível 3)) parece ser aquele que maior incidência tem no uso 
da variante-padrão com clítico -o. A título de exemplo, podemos observar os resultados obtidos quando se 
tem em conta este fator na amostra de informantes mais idosos, no Gráfico 4, já a seguir:  

 

 
Gráfico 4. A variável nível de escolaridade  na amostra OD-Funchal-C (Idosos), em Caires e Luis (2014). 

Os falantes idosos mais escolarizados (licenciados) não recorrem, por exemplo, à variante com ele, 
muito utilizada por aqueles que têm poucos estudos (22 %); inversamente, são aqueles que mais usam a 
variante-padrão (25 %), em contraste com o uso pouco significativo (5,6 %) por parte de falantes menos 
escolarizados.  
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3.2 Resultados percetivos: Perceção avaliativa das variantes não-padrão de OD em Andrade 
(2014) e em Rodrigues (2015) 

 

o Andrade (2014) 
Face aos dados que o CSF contem sobre esta matéria e aos primeiros resultados expressos no ponto 

3.1, Catarina Andrade, verificou que, , em termos globais, “dos 126 inquiridos, 59 % tem preferência pela 
omissão de OD e apenas 8 % pela sua realização com o clítico lhe” (ANDRADE, 2014, 151). Em traços gerais, 
as opções que apresentam uma ausência de realização de OD e aquelas em que a sua realização se faz com 
pronome ele , com com 59 % e 48 %, respetivamente, foram as variantes avaliadas de forma positiva pelos 
falantes madeirenses, em termos de aceitabilidade. Por seu turno, as opções/variantes Sim, eu sei, eu vi-lhe 
ontem (12 %) e Comprei-lhe na feira (8 %), ambas relacionadas com a realização de OD através do clítico 
lhe, parecem ser fortemente estigmatizadas pelos inquiridos. Apesar de os falantes madeirenses terem acesso 
à norma-padrão através da escola, as variedades faladas na Ilha distanciam-se, em vários pontos do sistema 
linguístico, da variedade normativa, e os madeirenses parecem ter consciência destas diferenças.  

Tal significa uma tendência, junto dos falantes madeirenses para uma maior aceitação da variante 
sem marca de OD. A consideração de fatores extralinguísticos mostra algumas diferenças sociais na perceção 
das variantes em jogo, nomeadamente as de realização com ele, -lhe e o proclítico (Gráficos 5 e 6). 

Observa-se que a aceitabilidade de –lhe aumenta consoante a idade dos informantes (12% nos mais 
jovens e 17% nos mais velhos), sendo, no caso da variante com ele, de 50% nestas duas faixas etárias 
(Gráfico 5) 

 

 
Gráfico 5. O fator idade na avaliação das variantes ϕ, ele, –lhe e o proclítico de OD anafórico (ANDRADE, 2014, 164) 

 

O fator nível de escolaridade dos informantes é responsável também por contrastes de aceitabilidade. 
Assim, são os informantes menos escolarizados quem mais aceita a variante com –lhe (21%) em contraste 
com os informantes licenciados, junto dos quais apenas 5% avalia positivamente esta variante (Gráfico 6). No 
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que se refere à variante com ele, os valores de aceitabilidade atingem os 50% e 26%, no primeiro e segundo 
grupos mencionados, respetivamente (Gráfico 6).  

 
Gráfico 6. O fator nível de escolaridade na avaliação das variantes ϕ e em ele, –lhe e o proclítivo de OD (ANDRADE, 
2014, 166) 

 

o Rodrigues (2015)  
 

Atendendo à relevância do condicionamento do nível de estudos exibido pelos falantes na sua 
perceção da variação sintática, facto que ficou demonstrado no trabalho de Andrade (2014), o estudo de 
Rodrigues (2015), dando continuidade a esta investigação, tem por objetivo observar como um grupo mais 
restrito da sociedade madeirenses, elite jovem da cidade do Funchal, representada pelos estudantes da 
Universidade da Madeira, avalia um domínio mais restrito da sintaxe do português, e também ele sujeito a 
variação: o uso de formas variantes não padrão de OD anafórico. O seu trabalho mostra, tal como esperado, 
e no que se refere às variantes -lhe e ele, uma avaliação negativa destas duas variantes excluídas da 
variedade padrão, mais acentuada no caso de ele (81% dos inquiridos considera esta forma errada, 
afirmando também não a utilizar nem na fala nem na escrita; apenas 1% a reconhece como uma variante 
correta de uso, na fala e na escrita, cf. Gráfico 8).  
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Gráfico 6. Resultados globais da avaliação das variantes de OD, ele e –lhe, por estudantes da Universidade da Madeira 
por Lorena Rodrigues (RODRIGUES, 2015, BAZENGA; RODRIGUES, 2016). 

 

Saliente-se ainda que, em 19% das avaliações dos alunos entrevistados, é admitido o uso de ele, 
como OD, sendo que, em 10% dos casos, em contextos mais informais de fala ou de escrita e, em 9% dos 
casos, como sendo uma variante adequada apenas na fala. Os números chamam a atenção, se considerarmos 
que todos os nossos inqueridos são universitários portugueses, isto é, integram a classe com o maior nível de 
escolaridade da sociedade madeirense.  

A segunda variante com maior número de avaliações negativas foi o pronome clítico lhe. Os dados 
mostram que 29% dos universitários afirmam usar esta forma em variação com o clítico de terceira pessoa. E, 
desse número, 7% vê essa forma como a mais correta, valor bastante alto, se compararmos com a variante 
ele. 

Dos fatores controlados, destacaram-se o traço semântico e o tipo da forma verbal, que 
apresentaram uma grande variação percentual entre as avaliações positivas. Além desses dois grupos, o 
pronome ele foi mais aceite por estudantes que moraram fora da Ilha. Já o uso do pronome lhe foi admitido 
por um maior número de estudantes do sexo masculino.  

Atendendo à variável social género do informante, os números presentes no Gráfico 9, a seguir, 
mostram que é positiva, em 32% dos casos, a avaliação do pronome lhe feita por informantes do sexo 
masculino. Destes, 12% afirmam a sua utilização na fala e na escrita e    8% consideram que se trata de uma 
variante correta. Já na valoração atribuída pelos informantes do sexo feminino, a aceitação desta variante foi 
bem menor em relação aos resultados masculinos (25%), destacando-se o facto de 10% afirmar usar esta 
forma apenas na fala.  
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Gráfico 7. Resultados da avaliação das variantes OD ele e -lhe por estudantes da Universidade da Madeira e fator social 
género dos inquiridos obtidos por Lorena Rodrigues (RODRIGUES, 2015, BAZENGA; RODRIGUES, 2016). 

A percentagem de aceitação da variante –lhe aumenta quando estão reunidas duas propriedades 
linguísticas de N anafórico: nome [+humano, + masculino], como em vi-lhe [o Pedro] na missa. Assim, 
quando reunidas estas condições, 15 % dos inquiridos afirma utilizar esta variante na oralidade, em situações 
do discurso informais, e 11 % considera-a como sendo correta (Gráfico 10).   

 

 
Gráfico 8. Resultados da avaliação da OD -lhe por estudantes da Universidade da Madeira, quando considerados o traço 
semântico humano e género de N anafórico, obtidos por Rodrigues em 2015 (RODRIGUES, 2015, BAZENGA; RODRIGUES, 
2016). 

 

Estes resultados parecem configurar uma ainda ténue distribuição na perceção social das duas 
variantes: a variante ele é mais estigmatizada pela jovem elite insular e a variante -lhe parece estar a 
progredir em termos de aceitabilidade.  
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Considerações finais 
 

Tal como em outras variedades geográficas do português europeu (PE), a variação sintática está 
presente nas variedades faladas do português na Madeira, contribuindo para a caracterização sociolinguística 
e cultural da comunidade insular no seu todo. Desta caracterização faz parte a presença de algumas variantes 
conservadoras, já não atestadas no PE continental, mas presentes também em variedades extraeuropeias do 
português (brasileiras e africanas). As variantes inovadoras resultam, em muitos casos, de fenómenos de 
simplificação de subsistemas de marcação morfológica de categorias verbais e nominais, sendo os falantes 
menos escolarizados os que mais produzem este tipo de variantes. As variantes ELE e –LHE de marcação de 
OD anafórico poderiam integrar este tipo de processo.  

A presença destas características linguísticas no espaço insular deve-se provavelmente a uma história 
de contacto linguístico, social e cultural individualizante, quando comparada com outros territórios onde se 
fala o português. Parece clara também, tal como ocorre em variedades do Português do Brasil, amplamente 
estudadas por linguistas variacionistas, a influência de fatores sociais na variação sintática observada. Deste 
ponto de vista, as variantes, produzidas por falantes iletrados ou pouco escolarizados, mais velhos e do sexo 
feminino na comunidade de fala urbana do Funchal, podem ser consideradas como indicadores de localidade 
e de classe, ou seja, combinam o traço típico de “madeirensidade”, por se tratar de variantes não atestadas 
em variedades do PE continental até agora estudadas, e de “popularidade”, ou de grupo social, cuja 
variedade falada é marcada por usos de formas linguísticas não prestigiadas, excluídas da variedade-padrão 
do PE e objeto de estigma social. 

Ao compararmos os resultados obtidos por Rodrigues (2015) com os de Andrade (2014), é possível 
constatar uma diferença de perceção e avaliação. Nos testes feitos por Andrade (2014), lhe foi considerada a 
forma mais estigmatizada, enquanto ele, recolheu maiores índices de aceitabilidade. Já junto da comunidade 
de estudantes universitários da capital insular o estigma recai sobre a variante ele. A nossa hipótese é de que 
esta diferença poderá estar relacionada com a configuração do público-alvo, mais homogénea no caso do 
inquérito aplicado a jovens universitários que, pelo seu alto nível de escolaridade, rejeitam mais a forma ele, 
mais marcada socialmente por ser a forma de uso, dita popular, associada a falantes menos escolarizados.  

Para além da influência do fator extralinguístico nível de escolaridade dos falantes madeirenses nos 
seus usos e consciência linguística, merece destaque a importância do fator género. Globalmente, os 
resultados de Rodrigues (2015) parecem ir ao encontro da premissa laboviana segundo a qual as mulheres 
apenas comandam a mudança linguística se a variante inovadora gozar de prestígio social, o que não é o caso 
dos pronomes ele e lhe para marcação de OD. Esse fato está intimamente ligado às questões de género, pois 
as mulheres lutam em vários aspetos para se firmarem perante a sociedade e, assim sendo, evitam, no seu 
discurso, estruturas linguísticas estereotipadas. No entanto, no estudo de Andrade (2014), mas também no 
de Bazenga (2011), as mulheres madeirenses apresentam-se fazendo uso de variantes estigmatizadas. A 
autoras relacionam este facto com o papel feminino assumido tradicionalmente na sociedade madeirense, até 
meados do século XX, caracterizado por um mais baixo nível de escolarização e menor destaque profissional. 
Ressaltamos, contudo, que as as inquiridas do estudo de Rodrigues (2015) são jovens universitárias, o que 
explicaria esta diferença e a aproximação com a tendência apontada por Labov, isto é, se uma mudança 
social ligada ao género ocorre, essa mudança também se reflete na questão linguística. 

Por outro lado, embora as formas não marcadas manifestem uma tendência para sobreviverem à 
custa das formas marcadas por uma maior saliência percetual, esta tendência pode estar em risco, sob a 
influência de estereótipos sociais e regionais. Assim, a variante ele, por exemplo, tende a ser mais produtiva, 
e mais aceite pela generalidade dos falantes, em detrimento do nivelamento linguístico desejado pela elite 
madeirense. Em nosso entender, esta variante poderia funcionar, assim, como “indício” (no sentido que é 
dado pela semiótica de Peirce) de um sentimento de pertença a um território social. Numa comunidade de 
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fala com as características marcadas pela insularidade, a mudança linguística poderia, assim, ser mais lenta 
também, observando-se uma tendência para preservar as formas fortes e identitárias.  

Por fim, os resultados de Rodrigues (2015) (BAZENGA; RODRIGUES, 2016) parecem ir ao encontro 
dos de Andrade (2014), na medida em que esta autora que observava nos madeirenses uma representação 
de dupla filiação linguística: portuguesa, em primeiro lugar, seguida da regional, simbolizada por uma 
variedade falada distinta, também ela considerada de prestígio, um centro (regional/insular) dentro do centro 
do todo nacional – Lisboa, a capital –, a variedade de prestígio legitimado. A atitude positiva manifestada 
pelos madeirenses em relação à sua variedade falada poderia ser entendida a partir do conceito de “prestígio 
encoberto” (couvert), introduzido por Labov e também desenvolvido por Trudgill (1972), que procura explicar 
o uso de formas linguísticas não-padrão por parte de alguns grupos de uma comunidade de fala. Estes usos 
contribuem para a formação de um padrão de prestígio implícito dentro da comunidade, com um valor 
simbólico de solidariedade, em contraste com os valores de autoridade (clareza, elegância, pureza, 
competência) que caracterizam o prestígio legítimo. 
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La prédication proverbiale dans la structuration des 
discours 

Anissa Zrigue1 
 

RESUME : En tant qu’unité lexicale englobante, le proverbe se caractérise par son fonctionnement prédicatif 
particulier. Grâce à ce statut, il participe à la structuration du discours à la manière des signaux d’organisation textuelle. Il 
s’inscrit dans différentes relations d’interactivité coordonnée, subordonnée ou transitive dans la mesure où il sert tantôt de 
point d’appui à partir duquel s’effectue l’échange verbal, tantôt comme point d’arrivée situé au terme de l’énoncé ou 
greffé au centre de ce dernier. C’est ainsi que les constituants du proverbe entrent en interaction avec son environnement 
cotextuel, d’où les relations endophoriques dans lesquelles il s’insère. 

Mots clés : Proverbe. Prédicat. Discours. 

ABSTRACT : As an enclosing lexical unit, the proverb is characterized by its particular predicative operation. according 
to this status, it participates in the discourse structure as the signals of textual organization. It belongs to different 
relations of coordinated, or subordinated interactivity. So, the proverb’s components have many interactions with their 
contextual environment and they have different endophoric relations.  

Keywords : Proverb – predicate – discourse. 

 

1. Introduction  
 

On a souvent tendance à considérer le proverbe comme une entité phrastique figée et isolée et à lui 
attribuer la fonction de vecteur de la sagesse populaire dans le discours. Ces traits considérés par plusieurs 
linguistes comme des traits définitoires ont été nuancés sinon désapprouvés. 

Les nouvelles recherches ont montré que les proverbes ne sont ni figés (ANSCOMBRE : 2003 et 
MEJRI : 2008 et 2010) ni autonomes (KLEIBER 1994 : 211, 2002: 19) et que leur statut dans le discours, à 
savoir celui du vecteur de la sagesse populaire, est remis en doute (KLEIBER : 1999 et SFAR : 2010). Quelles 
seraient, ainsi, les fonctions du proverbe dans le discours ? 
Pour appréhender ce nouveau statut et ces nouvelles fonctions, il convient d’examiner son fonctionnement in 
situ dans la mesure où hors contexte le sens du proverbe reste partiel, incomplet, et assez vague.  

Cependant, les études qui ont traité le proverbe d’un point de vue externe demeurent assez rares. En 
effet, les articles ainsi que les travaux de recherche menés sur les proverbes sont partagés en deux 
catégories : ceux qui ne dépassent pas un cadre lexicographique restreint ayant pour objectif le simple 
recensement des proverbes, et ceux qui se penchent sur la description de la structure interne de ces énoncés 
parémiques. Le présent article abordera les proverbes sous l’angle de leur combinatoire externe. 

En effet, en tant qu’unité lexicale englobante (MEJRI : 2010,2011), le proverbe accepte une double 
lecture : une lecture analytique qui fait que le proverbe est une unité phrastique qui renferme un ou plusieurs 
prédicats et une lecture synthétique grâce à laquelle, le proverbe, peut assurer dans la phrase l’une des trois 
fonctions primaires à savoir : prédicat, argument ou actualisateur2. 

Grâce à son statut prédicatif particulier (première partie), l’énoncé proverbial participe, à la manière 
des marqueurs discursifs, à structurer le discours en y assurant la progression thématique à différents niveaux 

1 Université de Kairouan, Faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan, Département de français, 
anissazrigue@gmail.com 
2 Cet article s’inscrit dans le cadre théorique des travaux de recherche menés au laboratoire Lexiques Dictionnaires 
Informatique (LDI). Ce cadre théorique se base sur une approche selon laquelle la phrase est l’unité minimale de sens et 
les autres constituants de la phrase y assurent l’une des trois fonctions primaires, à savoir le prédicat, les arguments et les 
actualisateurs. 

 

                                                           

mailto:anissazrigue@gmail.com


V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 40 

langagiers (deuxième partie), d’où les réseaux endophoriques qui se tissent entre les constituants du 
proverbe et son environnement cotextuel. 

 

2. Le statut prédicatif des proverbes 
 

Le proverbe est, d’abord, une unité phrastique, sa combinatoire interne obéit à cette structuration en 
termes de prédicats et de sélection des arguments et des actualisateurs. Dans le proverbe suivant : « Un clou 
chasse l'autre », le prédicat « chasse » sélectionne les arguments « clou » et « l’autre ». 

Cependant, le proverbe a la particularité de fonctionner dans une optique globale au niveau de sa 
combinatoire externe comme une unité prédicative comme le montre l’exemple suivant :  

(1) On entendait du bruit, dans la pièce voisine. M. Dandillot dit : « les murs ont des 
oreilles.»  
Montherl., Pitié femmes, 1936, p. 1175. 

Le proverbe véhicule, dans ce cas, l’information essentielle. Il se suffit à lui-même, constituant ainsi le plus 
haut degré de complétude prédicative et discursive ; d’où la possibilité de constituer la totalité d’une réplique 
comme dans l’énoncé suivant par exemple : 
 

(2) - Vous auriez assez pour subsister honorablement jusqu' à la fin de vos jours, même 
après avoir assouvi ces juges infâmes. Ne privez pas de cette consolation votre dernière 
heure. 
- Mon cher ami, me répondit-il de sa voix lointaine d'insecte captif, à l'impossible nul n'est 
tenu.  
BLOY Léon, Exégèse des lieux communs (première série), 1902, p. 93. 
 

Considéré comme un signe, le proverbe peut s’inscrire, de ce fait, dans un cadre plus large et se trouve lui-
même doté de l’une des fonctions primaires. En effet, inséré dans un énoncé, le proverbe peut saturer aussi 
bien la fonction d’un prédicat que celle d’un argument, d’où la possibilité d’un enchaînement de proverbes 
dans un texte qui souligne ce fonctionnement prédicatif des proverbes dans la mesure où les proverbes se 
font écho et participent à relancer à chaque fois l’information essentielle comme le montre l’exemple suivant : 
 

(3) Quand on donne, on ne reprend pas. Mais : «Chassez le naturel, il revient au 
galop ! » Donc il ne faut jamais jurer de rien : la main gauche reprend ce qu'a 
donné la main droite. 
LEIRIS Michel, La Règle du jeu : 3 : Fibrilles, 1966, p. 273. 
 

Par ailleurs, ce fonctionnement prédicatif n’exclut pas le fait que le proverbe ait la possibilité d’être enchâssé  
dans des hiérarchies prédicatives :  
 

(4) Les valeurs primaires qui paraissent si désuètes : l'honnêteté, le respect de la parole 
donnée, la haine du mensonge, le « bien mal acquis ne profite jamais » […] je les 
commente encore à mes gosses, par routine, sans grand espoir.  
BORY Jean-Louis, Mon village à l'heure allemande, 1945, p. 280. 
 

Dans l’exemple ci-dessus, le proverbe figure dans une suite d’arguments sélectionnés par le prédicat 
« commenter » et qui se trouvent repris par le pronom anaphorique « les ». 
Ainsi, la meilleure étiquette qui souligne ce fonctionnement prédicatif particulier des proverbes est celle de 
prédicat synthétique. En effet, le sens du proverbe reste global et synthétique même dans le cas de la 
troncation et du détournement qui ne portent pas atteinte à sa compréhension. Qu’il soit détourné ou 
tronqué, le proverbe continue à fonctionner de manière synthétique dans la mesure où le sens proverbial 
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demeure conservé. On peut même le considérer comme une « parole-programme »3 puisque le récepteur se 
rappelle automatiquement le reste du proverbe.  

 

3.  Le proverbe : un marqueur discursif 
 

Certains éléments de la langue ont pour fonction première de structurer le discours. Ce sont des 
marqueurs de structuration du discours ou des « organisateurs textuels ». Un marqueur étant conçu pour 
inférer, de façon fiable, l’existence d’une relation. GULICH (1970) les nomme des « signaux de 
structuration ». En rapprochant le schéma fonctionnel des proverbes de celui de ces signaux de structuration, 
on a pu dégager quelques parallélismes.  

En effet, tout comme les marqueurs de structuration, les proverbes permettent d’indiquer un 
positionnement relatif des segments connectés et de rendre, par conséquent, certaines relations discursives 
prédicatives en donnant des indications sémantiques supplémentaires sur la nature de cette relation. Ainsi, en 
situation de discours, le marqueur donc peut acquérir des fonctions proprement discursives dépassant son 
statut de connecteur conséquentiel.  

BURIDANT4 remarque, à juste titre, que le proverbe a souvent une fonction d’introduction ou de 
conclusion. Inséré dans le discours, l’énoncé proverbial sert d’argument d’appui à son locuteur. Grâce à son 
statut citationnel, il constitue dans le discours une pause, une sorte d’aparté qui se greffe dans le discours. 
L’on peut même lui appliquer l’étiquette de « greffe prédicative », notion utilisée par MEJRI5 pour qualifier 
certains énoncés parenthétiques. Cette appellation a l’avantage de souligner le statut prédicatif particulier des 
proverbes, comme nous l’avons montré dans la première partie de ce travail, ainsi que son aspect cité et ce 
en vertu des trois traits suivants : les marqueurs de citation, le changement d’intonation à l’oral et 
l’encadrement par des marques typographiques à l’écrit. 

Le discours qui se définit comme « une structure » repose sur des fonctions interactives6, nous 
distinguons à la suite de GULICH7 : 

- Les fonctions interactives coordonnées telles que les réponses, les ajouts, etc. 
- Les fonctions interactives subordonnées comme les justifications et les explications.  

Il convient d’ajouter à cette distinction les fonctions interactives transitives afin de synthétiser le 
fonctionnement discursif du proverbe qui peut être ramené à ces trois cas de figure. 

 

3.1. Les proverbes : Des signaux d’interactivité coordonnée. 
 
Le proverbe constitue, dans ce cas, un énoncé de même niveau de textualisation que ce qui précède : 

il réalise un enchaînement « linéaire ». Selon cette configuration, le proverbe est généralement placé à la tête 
de l’énoncé. Il constitue un point de départ pour l’échange verbal. Son cotexte droit contribue à adapter son 
contenu à la situation d’énonciation comme le montre l’exemple suivant : 

 
(5) L’occasion fait le larron ; Internet est devenu une plaque tournante du commerce 
mondial avec ses torts et travers, une circulation de marchandises licites et illicites.  
Politis, 5 février 2009. 
 

En effet, en citant le proverbe au début de l’énoncé, le locuteur lance avec lui l’information 
essentielle. Il s’engage, par la suite, à expliquer à ses interlocuteurs le degré d’adaptation du proverbe utilisé 
à la situation en question ou à l’illustrer par des références contextuelles : 

3 MEJRI (1997 : 570) 
4 1976: 406 
5 A paraître. 
6 Cf. DUCROT, & al., 1980 
7 Idem. 
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(6) Quand le diable devint vieux, il se fit ermite. Votre oncle est, dit-on, des nôtres.  
BALZAC Honoré De, Ursule Mirouët, 1842, p. 802 

 
A l’écrit, la ponctuation est, dans ce cas, dotée d’une fonction identificatrice. C’est le cas du point-virgule dans 
l’énoncé suivant où il sépare le proverbe de sa signification : 
 

(7) Mais cette  spontanéité même, je le répète, impose une concentration, une simplicité 
considérables : qui trop embrasse mal étreint ; à force de vouloir ramasser trop de 
choses dans une vision, on finit par la rendre floue en empêchant l'œil de se fixer.   
LIFAR Serge, Traité de chorégraphie, 1952, p. 44 

 

A l’oral, c’est l’intonation montante qui souligne la parenthèse proverbiale car elle dépend de la place et de la 
fonction du proverbe dans le contexte. En effet, assez souvent, l’intonation du proverbe varie par rapport au 
reste du discours, comme le note GREIMAS : 
 

 Les proverbes et dictons se distinguent nettement de l’ensemble de la chaîne par le 
changement d’intonation : on a l’impression que le locuteur abandonne volontairement sa 
voix et en emprunte une autre.  
GREIMAS, 1970: 309. 

 
MESCHONNIC8 parle, à ce propos, d’une «intonation particulière qui le sort du contexte». Cette 

intonation nouvelle peut être de diverses natures : Cadiot et Visetti9 notent le jeu tonal de l’ironie et de la 
plaisanterie, mais le ton est également bien souvent sentencieux, ou encore plus « bas », de l’ordre du rappel 
comme éventuellement dans l’énoncé suivant : 

 
(8) Que dirait-on de vous si l'on vous entendait parler ainsi ?  Ne savez-vous pas que les 
murs ont des oreilles? »  De si belles remontrances, loin d'adoucir l'esprit d'Abou Hassan, 
ne servirent qu'à l'aigrir encore davantage. GALLAND Antoine, Les Mille et une Nuits : t. 2, 
1715, p. 190 
 

Une fois le proverbe inséré dans le discours, des interactions se produisent entre l’énoncé proverbial 
et son environnement discursif. Ces interactions endophoriques sont toutes conditionnées par des contraintes 
distributionnelles et sélectives. Des relations lexicales entre les éléments constitutifs du proverbe et 
l’entourage lexical de ce dernier s’établissent10 assurant ainsi la progression thématique dans le discours. 
Plusieurs relations endophoriques sont, de ce fait, envisageables. La plus pertinente, dans ce cas de figure, 
est la cataphore. Le proverbe peut annoncer un ou des élément(s) placé(s) dans son cotexte de droite.  

 
(9) À quelque chose malheur fut bon. La première génération de Port-Royal se trouva 
comme vaccinée contre le rigorisme janséniste. BREMOND, Hist. sent. relig., t. 4, 1920, p. 
217. 

 
Dans cet exemple, c’est l’adjectif vaccinée qui reprend le proverbe énoncé au départ. Il s’agit d’une 

coréférence entre l’adjectif bon du proverbe et l’adjectif vaccinée placé dans le cotexte droit de l’énoncé 
proverbial. Le deuxième ensemble de proverbes cataphoriques que nous avons pu relever dans notre corpus 
est constitué des occurrences qui sont des titres d’œuvres ou de chapitres du type : 

 

8 1976 : 421. 
9 2006: 1. 
10  Cf. SFAR : 2010 
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(10) JOUHANDEAU Marcel, Mélanie Lenoir ou Comme on fait son lit, on se couche, Les 
pincengrain, 1924.  

 
(11) BLOY Léon, Exégèse des lieux communs (première série), 1902, CX, Les petits 
ruisseaux font les grandes rivières.  
 
(12) MUSSET, I l faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, pièce de théâtre publiée 
en 1845.  

 
 

Ces proverbes annoncent déjà le contenu de l’œuvre ou du chapitre en question et assurent de ce fait une 
fonction cataphorique. 

 

3.2. Les proverbes : Des signaux d’interactivité subordonnée. 
 
Greffé à la fin de l’énoncé, le proverbe est cité à titre illustratif comme dans l’exemple suivant : 
 

(13) Et s’il a des remords et veut vous accompagner, amenez-le. A tout péché 
miséricorde. M. Proust, A la recherche du temps perdu, t. II, p. 702. 
 

Le cotexte gauche prépare l’énonciation de la formule proverbiale. Le proverbe est dans ce cas un 
marqueur d'interactivité conclusif11. Il effectue un enchaînement avec un énoncé d'un niveau de textualisation 
supérieur à son cotexte gauche. ZUMTHOR12 qualifie ainsi le proverbe d’épiphonème à effet «conclusif ». 
Dans ce cas de figure, le proverbe est subordonné à un niveau de textualisation supérieur. A la manière d’une 
explication et/ou justification, il illustre son cotexte gauche et lui sert d’actualisateur dans la mesure où il 
contribue à concrétiser des propos virtuels13. 

Par ailleurs, ce cas de figure est beaucoup plus fréquent dans le cadre de la prédication de second 
ordre14. En effet, les proverbes peuvent être introduits par un connecteur spécifique véhiculant un rapport 
transphrastique bien déterminé comme :  

 
- La cause :  
 

(14) « Le Bye Bye, c’est dans notre culture, déclare Joël Legendre. Le temps des 
Fêtes est une période nostalgique où on a envie de rire, de se rapprocher, d’être 
amoureux et de donner. » Et il n’y a pas de mal à se tirer la pipe une fois par année 
parce que qui aime bien, châtie bien.  
La Presse, 27 novembre 2006.  

 
- L’opposition : 
 

(15) C’est bien mal à propos que ton âme s’obstine.  
A traiter la B… d’aimable moins qu’un petit lumignon ;  
L’on te pardonnerait si la Dame estoit belle,  
De luy donner bijoux et de l’argent mignon, 
Mais le jeu, cher amy, ne vaut pas la chandelle. 
Cotin, Advis à un jeune magistral, In Œuvres galantes, t. II, p. 453  
 

-  
-  

11 N. DE SPENGLER : 1980 
12 1976: 321 
13 BALLY, 1922 : 118. 
14 Cf. PRANDI, & GROSS, 2004. 
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- La concession :  
 

(16) Nous comprenons très bien au fond de nous-mêmes que l’amour n’appelle pas la 
haine […] pourtant, qui aime bien, châtie bien ! Nous chercherons à nous déculpabiliser 
[…].  
La Chance, Richard, Bonjour l’amour ! Adieu violence !, Le Dauphin Blanc, Québec, 2007. 
 

La relation endohorique envisageable dans ce cas est l’anaphore dans la mesure où les constituants 
du proverbe entrent en interaction avec son cotexte gauche. D’où les relations suivantes : 

- Anaphore fidèle :   
(17) - Combien pouvez-vous gagner par jour ?  
- Que sais-je ? Monsieur ; ces jours se suivent et ne se ressemblent pas. Mais, 
encore ? bien ou mal, j'arrive au bout de l'année ; j'ai vécu, j'ai payé mon loyer.  
JOUY Victor De, L'Hermite de la Chaussée-d’Antin ou Observations sur les mœurs et 
les usages parisiens au commencement du XIXe siècle : t. 3 et 4, 1813, p. 74, N 85 
31 JUILLET T4. 
 

- Anaphore infidèle. 
 

(18) Elle saura se défendre et choisir un avocat à Paris, elle vous opposera 
Berryer,   dit Mme Camusot, à bon chat, bon rat. » Du Croisier, M. Sauvager et le 
président du Ronceret regardèrent le juge d'instruction en proie à une même 
pensée.  
BALZAC Honoré De, Le Cabinet des antiques, 1844, p. 1050 

 
Dans l’énoncé ci-dessus, les constituants du proverbe reprennent le cotexte gauche. Nous  pouvons, ainsi, 
dégager les relations suivantes :  

[chat reprend vous (interlocuteur)]  [rat  reprend elle (+avocat)] 
Les réseaux endophoriques ainsi tissés entre les constituants du proverbe et son cotexte assurent la 
cohérence textuelle et la progression thématique dans le discours. 

 
3.3. Les proverbes : Des signaux d’interactivité transitive. 
 
Le proverbe fonctionne dans ce cas comme une « locution d'enchaînement » comme le montre 

l’exemple suivant :  
 

(19) Et, grâce à toi, dix-huit sur vingt. Dans ma pire matière. Un miracle. Sans toi, 
jamais je n'aurais franchi la barrière de l'écrit. Chose promise, chose due, je 
t'emmène. Un taxi attendait en bas. Il longea la Seine, bordée d'entrepôts, de hauts 
silos gris, et puis la Marne qui coulait.  
ORSENNA Éric, Grand amour, 1993, p. 26, « Les autobiographies ».  
 

Le proverbe réalise, ainsi, un enchaînement avec un énoncé d'un niveau de textualisation inférieur et / ou 
supérieur à celui de l'énoncé qui précède. Ce type d'enchaînement est appelé « décrochement »15 comme le 
montrent les énoncés suivants :  
 

(20) On s’attend d’un moment à l’autre à ce que M. le Marquis ne passe.[…] « Tant qu’il y a 
de la vie il y a de l’espoir, nous dit le duc d’un air joyeux. On me le peignait déjà comme 
mort et enterré. Dans huit jours il sera plus gaillard que moi ». 

15 GULICH : Idem 
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M. Proust, A la recherche du temps perdu, t. II, p. 588. 
 
(21) - En tout cas pas la demoiselle qui vient d'écrire un roman sur vous. 
- Laquelle ? Il y en a au moins trois. 
- Ah, ah. Qui s'y frotte s'y pique. 
- Frotter n'est pas le mot, je crois. 
- Enfin, le dernier paru. La Provinciale...Celui où vous louchez, où vous bégayez. 
SOLLERS Philippe, Le Cœur absolu, 1987, p. 262  

 
La relation endophorique envisageable, dans ce cas, est une relation ana-cataphorique. Il s’agit des 

occurrences où le proverbe reprend ce qui le précède et annonce ce qui le suit combinant, de ce fait, les 
fonctions anaphorique et cataphorique. Grâce à cette fonction, le proverbe assure la cohésion dans le discours 
entre son cotexte droit et son cotexte gauche, ce qui produit un effet de continuité dans l’énoncé. 
Dans l’énoncé suivant, par exemple, il s’agit d’un parallélisme entre deux relations : chat/rat et elle/lui :  

(22) Puisqu’il la mettait à la porte c’est qu’il se foutait pas mal d’elle, pas vrai ? Eh 
bien, à bon chat bon rat : elle se foutrait pas mal de lui aussi, et de manière à le 
lui faire savoir. 
L. Guilloux, Le Sang noir, p. 591.  
 

Placé au milieu entre deux phrases à structures syntaxiques parallèles (S-V-COD), le proverbe assure une 
fonction ana-cataphorique et permet de relier les deux cotextes. 

      

4. Conclusion  
 

Ainsi, nous avons pu montrer qu’en vertu de leur fonctionnement prédicatif particulier, les proverbes 
sont actualisés par le discours. L’intonation à l’oral, les marqueurs typographiques à l’écrit et surtout les 
formules d’insertion des proverbes dans le discours contribuent aussi à leur actualisation dans la mesure où 
elles rapprochent ou éloignent le locuteur de la vérité véhiculée par le proverbe. En effet, MEJRI16 considère 
les énoncés proverbiaux comme « des énoncés dont l’emploi nécessairement polyphonique leur procure le 
pouvoir de structurer le discours dans lequel ils s’insèrent ». Ainsi, en tant que greffe prédicative, le proverbe 
sert à apporter une information nouvelle dans le discours assurant de ce fait sa cohésion et sa progression 
thématique en y tissant des réseaux d’interactivité discursives et endophoriques. 
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L’expression des valeurs culturelles dans le système 
des dénominations en Gouro, langue mandé-sud de 
Côte d’Ivoire 

 

Benjamain IRIE Bi Tié1 
 

Résumé : La présente étude examine comment la pratique linguistique d’une communauté peut dévoiler ses valeurs 
culturelles. Ainsi, à partir de particularités observées dans la morphosyntaxe des substantifs désignateurs gouro, nous 
montrons que, dans cette langue mandé-sud de Côte d’Ivoire, le système des dénominations exprime d’une certaine façon 
les valeurs culturelles propres aux locuteurs de la langue. En effet, communauté ethnolinguistique à orientation 
patriarcale, la morphosyntaxe des termes désignateurs en gouro revêt une importance capitale en gouro car ceux qui 
désignent des noms caractérisés par leur puissance, leur grandeur ou force comportent un morphème référant au genre 
masculin. En revanche, pour un référent de même ordre, aux caractéristiques opposées, la désignation se comportera 
autrement. 

Mots clés : Valeur culturelle, Représentations sociales, Genre. 

 

Abstract : The present study examines how the linguistic use of a community can revealits cultural values. Thus, from 
the peculiarities observed in the morphosyntax of the gouro designator nouns, we show that in this south-mande 
language of Côte d'Ivoire the denomination system expresses in a certain way the cultural values specific to the speakers 
of this language. Indeed In this ethnolinguistic community The morphosyntax of the designator terms gurois of par 
amount importance because those who designate names characterized by their power, size or force include a morpheme 
referring to the masculine gender. But, for a referent of the same order, with opposite characteristics, the designation will 
behave differently. 
 
Key words : Cultural value, Social representation, Genre. 

 

INTRODUCTION 
 

Depuis plusieurs décennies déjà, la langue est reconnue, dans le sillage des sciences humaines et 
sociales, comme l’instrument privilégié de la culture.Les recherches interdisciplinaires entreprises dans cette 
optique ont suivi diverses voies. Certaines envisagée par E. Sapir et B. L Worf en ce qui concerne notamment 
l’établissement d’une correspondance entre la structure morphosyntaxique d'une langue et les modes de 
pensée de la culture considérée ont été réaménagées ; d’autres sont encore d’actualité. Parmi elles, celle de 
M. Abdallah-Pretceille (2004 : 306) qui conçoit la langue, non seulement comme un moyen de communication 
mais aussi comme « une modalité d’expression de la culture et un médiateur de l’identité ».  

La position fédératrice des réflexions concernant les rapports entre la langue et la culture se trouve dans 
l’objectif général de l’anthropologie linguistique. Cette discipline scientifique, née de la rencontre entre idées 
anthropologiques et méthodes linguistiques, examine la façon dont la langue façonne la communication, 
forme l'identité sociale et l'appartenance à un groupe, met en place des idéologies et croyances culturelles à 
grande échelle, et développe une représentation culturelle commune des mondes naturel et social2. Partant 
de cet objectif général, il est évident que le lien entre la langue et la culture est plus qu’étroit. Le problème 
qui demeure cependant, à la lecture des différentes orientations de la question est celui de savoir sur quel 
aspect de la langue se fonder pour déceler son lien avec la culture. 

1 Université Alassane Ouattara de Bouaké (UAO), UFR Communication, Milieu et Société, Département des Sciences du Langage et de la 
Communication. Maître - Assistant. Email : iriebi.tie@gmail.com 
2 Nous tenons cette position de Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/w/index.php? 
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Pour Abdallah-Pretceille (2004 : 307), « Ce n'est […] pas la langue qui témoigne des spécificités 
culturelles, mais c'est le discours, c'est l'usage que les individus font de la langue qui est porteur de sens. » 
Toutefois, de notre part, l’usage étant impossible sans le matériel qui est la langue elle-même, nous posons 
que révéler des indices culturels dans la pratique d’une langue ne doit pas uniquement se baser sur l’usage 
discursif mais également sur la structure de la langue. En réalité, ce qui nous est donné d’observer ici, et qui 
motive notre recherche, relève des deux aspects à la fois : linguistiques et discursifs car il s’agit de faits de 
langue identifiés au niveau de la morphosyntaxe et du discours. En effet, c’est à partir des particularités 
observées dans la morphosyntaxe des substantifs désignateurs gouro qu’il nous est venu l’idée de nous 
demander si notre observation n’est pas un indice d’expression de valeurs sociales et culturelles propres à la 
communauté ethnolinguistique qui parle cette langue.  

A l’encontre de tout détour, il est à souligner que sur la soixantaine de langues que compte la Côte 
d’ivoire, le gouro est l’une des rares langues, en ce qui concerne les anthroponymes essentiellement, qui 
présente les formes que nous présenterons dans cette rédaction. Aussi, partir du postulat de Kouamé (2009 : 
51) que l’ « intention communicative qui est sui-generis à  l’acte locutif, peut cacher une intention sociale, 
qu’il faut décrypter», nous faisons l’hypothèse que les particularités observées dans la formation des 
substantifs désignateurs en gouro ne sont pas du fait d’une simple fantaisie mais l’expression d’une réalité 
sous-jacente à dévoiler.  

La question de recherche suscitant cette hypothèse est la suivante : quelles sont les réalités chères aux 
gouro que les substantifs désignateurs expriment à travers leur forme? Pour répondre à cette question, nous 
avons adopté une double démarche : une méthode théorique fondée sur celle de la linguistique de discours 
comparative et le recours à des sources orales basées sur le recours à des informateurs et le recueil de contes 
populaires. C’est cette démarche qui guidera le plan de rédaction du travail. Il sera d’abord question 
d’expliciter les méthodes d’enquêtes, ensuite de présenter les résultats obtenus et enfin de procéder à la 
discussion qui pourrait éventuellement en découler. 

 
 

1. APPUIS THEORIQUES ET METHODOLOGIQUES 
 
La méthode adoptée pour la réalisation de ce travail allie des considérations sociolinguistiques et 

socio-sémiotiques. Il s’agit d’observer la forme des désignateurs gouro en les comparant à celle des langues 
voisines afin de déceler ‘’la particularité combinatoire de leurs unités’’ (Patricia Von MÜNCHOW, 2016). Cette 
méthode de la linguistique de discours comparative consiste à établir « la relation de va-et-vient entre les 
représentations sociales, les représentations mentales, les représentations discursives, les modules langagiers 
(énonciatif, sémantique, compositionnel) et les marques linguistiques » (Patricia Von MÜNCHOW : 2010, 6). A 
ce propos, les travaux de N’goran-Poamé (2006) et de Yao Yao (2012) sont d’un apport capital quant aux 
considérations théoriques pour ce qui est de la perception des fonctions sociales de l’anthroponyme dans 
certaines langues de la Côte d’Ivoire. En effet, si le premier auteur fournit les éléments théoriques d’analyse 
sémantique des anthroponymes baoulé3, les travaux du second chercheur dresse un tableau panoramique4 
visant « à décrire les noms, leurs significations sociales et l’évocation de leur efficacité à agir sur la santé des 
bébés porteurs de ces noms », en Côte d’Ivoire (Yao,2012, p. 51). 

D’après son auteur, le second travail évoqué ‘’se veut essentiellement phénoménologique’’, alors que 
pour N’goran-Poamé (2006, p. 197), il s’agit de révéler le sens caché du nom en partant des 
« caractéristiques lexicales et syntaxiques qui singularisent l'univers des anthroponymes du baoulé ». A 
l’analyse, ces deux chercheurs font de l’existence d’une sémantique du nom une réalité, contrairement à l’idée 
répandue, notamment chez G. Kleiber (1981, p. 295), qui fait de cette catégorie de désignateur une entité 
asémantique, en ce sens que pour lui, « il n’y a pas grand-chose à dire sur les noms propres, ni du point de 
vue syntaxique, ni du point de vue sémantique ». Mais, bien de travaux réalisés en Afrique, particulièrement, 
montrent que l’acte d’attribuer un nom à une personne revêt toute une symbolique sociale, bien plus qu’un 
acte banal. Ainsi que le confirme Boutin (2001, p 40), « le nom propre de personne est un mot, un énoncé, 

3Le baoulé est une langue géographiquement proche de la langue gouro. Toutes les deux parlées au centre la côte d’Ivoire, ces deux 
langues sont cependant de famille linguistique distincte. Le baoulé est de la famille linguistique kwa et le gouro de la famille mandé.  
4Les travaux de Yao Yao Léopold ne se sont pas uniquement intéressés aux anthroponymes d’une seule langue mais celles de plusieurs 
autres langues de Côte d’Ivoire. 
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qui possède dans toutes les cultures le même statut paradoxal. Il permet à une société de désigner l'un de 
ses membres comme un individu singulier… ». 

 Il est désormais admis que les noms sont porteurs de sens. A travers ce sémantisme, ils remplissent 
des fonctions sociales, comme nous visons à le démontrer dans cet article. Mais, à l’instar de cette catégorie 
de dénominatifs, les autres désignateurs semblent véhiculer des valeurs culturelles, à en croire le décryptage 
de leur structure morphosyntaxique qu’en ont fait des informateurs5 auxquels nous avons eu recours. L’étude 
se voulant d’orientation sociolinguistique, une enquête de terrain avec l’appui d’informateurs s’est avérée 
indispensable, d’autant plus que la langue sur laquelle porte la recherche est une langue à tradition orale. Elle 
ne possède pas encore de textes écrits.   

Aussi, pour la réalisation de ce travail, l’aide des informateurs a-t-elle consisté à la déconstruction 
sémantique des désignateurs gouro. Cette action se rapprochant d’une recherche étymologique a permis 
d’avoir effectivement l’étymologie des morphèmes marqueurs dont la régularité est remarquable dans la 
morphosyntaxe de ces désignateurs.  

Enfin, le décryptage sémantique de certains morphèmes a été fait à partir de l’écoute et à la lecture 
de contes populaires qui jouent un important rôle de ‘’socialisation’’chez les gouro (Tououi Bi, 2014). En effet, 
à la postface faisant office de résumé à son livre Expression et socialisation dans les contes Gouro de Côte 
d'Ivoire, Tououi Bi (2014) souligne que le conte « a pour vocation d'être l'un des supports fondamentaux de 
l'éducation dans les sociétés gouro où l'apprentissage et l'initiation à la vie se font par le biais de la parole ». 

En somme, la démarche méthodologique sous tendant cette étude recense des informations de 
diverses origines. Cependant, ce sur quoi portent nos analyses sont des faits discrets de langue, qui 
pourraient passer inaperçus si l’on n’y prête pas une attention particulière car il s’agit en réalité de la 
morphosyntaxe des désignateurs gouro. 

 
2. LA MORPHOSYNTAXE DES DESIGNATEURS  

 
 
Selon une définition littéraire de V. Obry (2015, p. 22), les désignateurs renvoient à « l’ensemble des 

expressions qui peuvent, pour un personnage donné, contribuer à l’acte de référence ou de désignation. Ils 
englobent les pronoms comme les syntagmes nominaux […] et leurs expansions ». C’est dire que le 
désignateur est tout segment de discours qui permet de référer à un être ou à une réalité dans le monde réel. 
Plus clairement, Kripke (1980, p. 13) introduit le terme de désignateur comme « terme générique pour couvrir 
l'ensemble formé par les Noms et les Descriptions ». Il s’agit donc de signes permettant de marquer par un 
signe linguistique une réalité existentielle. La réalité peut être, selon les expressions de Charaudeau (2009, p. 
3-4), une ‘’identité descriptive’’ ou une ‘’identité narrative”, c’est-à-dire une réalité qui peut être décrite « par 
ses qualités » ou une réalité dotée de pouvoir de parole. La première catégorie d’identités réfère à toute 
chose qui n’est pas humaine mais qui peut néanmoins être reconnaissable et désignée dans la réalité 
objective. La seconde catégorie renvoie exclusivement aux êtres humains, qui sont les seuls à être dotés de 
parole. Servant alors à désigner les hommes, cette catégorie de désignateurs aura le vocable 
‘’anthroponymes’’. 

Dans la langue gouro, l’existence de régularités morphosyntaxiques dans les désignations 
anthroponymiques est révélatrice de valeurs culturelles.  

 
2.1. LA MORPHOSYNTAXE DES ANTHROPONYMES GOURO 

 
La pratique de l’anthroponymie est une réalité qui remplit à la fois une fonction linguistique, 

psychosociale et sémiotique.  Le nom de personne remplit effectivement ces trois fonctions parce qu’il sert à 
appeler par un signe linguistique permettant, non seulement d’identifier un être social ayant ses qualités et 
ses motivations, mais aussi d’identifier cet être par un signe particulier reconnaissable. Toute cette 
symbolique se retrouve dans la morphosyntaxe des anthroponymes gouro. Pour s’en convaincre, il suffit 
d’observer les exemples ci-dessous et de considérer l’analyse qui s’ensuit. 

5 Pour avoir utilisé les mêmes informateurs, à quelques différences près, dans un précédant article (IRIE, 2016), nous renvoyons à cette 
production pour les détails sur nos informateurs. 
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Exemples6 : a) 1. [boli bɩ tje] 

                             Boli fils Tié  
            Tié, le fils de Boli 
 

                          2. [zãɱle bɩ tra]  
                           Zamblé filsTra 
                      Tra, le fils de Zamblé 
 

                          3. [ɉɛ bɩ juã] 
                          Djè fils Youan 
                      Youan, fils de Djè 
 

           b) 1. [boti lu tjenã] 
                              Boti fille tiénan 
                       Tiénan, la fille de Boti 

  
                           2. [zãɱle lu tranã] 
                              Zamblé fille tranan 
                         Tranan, la fille de Zamblé 
  

                           3. [golɛ lu juãnã] 
                         Golè     fille youannan 
                      Youannan, la fille de Golè 

A travers ces deux séries d’anthroponymes, il faut distinguer les noms propres de personnes de sexes 
masculin (a) de ceux des personnes de sexe féminin (b).  

La première remarque à faire en passant des exemples de a) aux exemples de b) c’est la présence de 
différents morphèmes marquant le genre dans la structure morphosyntaxique des noms. Pour la première 
série (a) le morphème dont la récurrence est remarquable c’est le morphème ‘’bɩ’’. Dans la seconde série, il y 
deux morphèmes : ‘’lu’’ et ‘’-nã’’. 

La seconde observation se situe non seulement au niveau du nombre des morphèmes de genre, 
suivant les catégories considérées, mais il y a également à remarquer la nature même de ces morphèmes. 
Pour le genre masculin, nous avons un seul marqueur, qui de plus est autonome, alors que pour le genre 
opposé, les deux morphèmes répertoriés ne sont pas de même nature. Le premier ‘’lu’’, l’équivalent féminin 
de ‘’bɩ’’, est un morphème autonome mais le second : ‘’-nã’’ est un morphème marqueur non autonome, 
puisqu’il s’adjoint au nom comme un suffixe. Mais que renferme toute cette différence entre la désignation 
par le genre. 

Selon nos différents informateurs, le morphème ‘’bɩ’’ dont le sens actuel est fils vient de la 
déformation de son étymon ‘’bɛ’’ qui renvoie soit au ‘’bras’’ soit à la ‘’branche’’ (de l’arbre). Quant au 
morphème ‘’lu’’, il signifie fille, dans un premier sens. Dans un sens second lu peut signifier esclave comme 
nous le verrons un peu plus bas. Le morphème ‘’-nã’’ renvoie à la notion de femme, dans le sens d’épouse 
de. 

L’explication donnée pour le décryptage sémantique du symbolisme qui entoure ces constructions 
morphosyntaxiques est emblématique de la représentation linguistique de la hiérarchie sociale chez les gouro. 
En effet, le morphème de genre ‘’bɩ’’ dans la morphosyntaxe de l’anthroponyme masculin fait analogie à la 
« branche de l’arbre » ([jiribɛ] en gouro). Comme la branche est la partie par laquelle l’arbre étend son 

6Les exemples présentés ici donnent d’abord la prononciation phonétique de l’anthroponyme en gouro, ensuite, sur la deuxième ligne, 
c’est la traduction mot à mot et la troisième ligne donne la traduction littérale. 
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envergure, le bras (bɛ) permet à l’Homme de se « prolonger », de même, la communauté gouro considère 
dans sa représentation sociale que le fils (bɩ) ou (plus précisément bɛ) permet à son père, voire à la lignée 
toute entière de se perpétuer. D’où ce morphème [bɩ] dans le nom de la personne de sexe masculin. Le 
décryptage socio-sémiotique des morphèmes rattachés aux anthroponymes féminins révèle des connotations 
péjoratives, telle qu’expliquées ci-dessous.   

Pratiquant le patriarcat, l’organisation sociale des gouro est fondée sur la parenté par le mâle. La 
structure de la famille est basée sur la puissance paternelle, ce qui veut dire que le premier plan revient à 
l’homme et le second rôle à la femme. Ces considérations sociales guident les deux sens secondaires 
rattachés au morphème ‘’lu’’, le sens premier étant ‘’fille’’. Les deux autres sens qui sont secondaires 
renvoient à la notion de perte et de dépendance, à l’image de l’esclave qui est dépendant des décisions de 
son maître. En plus d’être patriarcale, l’organisation sociale gouro est également patrilinéaire, c’est-à-dire que 
dans cette communauté ethnolinguistique, l’héritage se fait de père en fils. Dans cette règle préétablie, il n’y a 
pas de possibilité pour la femme de bénéficier d’un quelconque héritage. De plus au niveau de la hiérarchie 
sociale, elle ne peut ni accéder au poste de dirigeant ni avoir le pouvoir de décision. Enfin, dans la 
représentation sociale des gouro, parce que la femme est amenée à quitter sa famille d’origine pour celle de 
son futur époux, elle représente une perte pour sa famille biologique pour qui elle deviendra comme l’esclave 
de sa nouvelle famille parce qu’elle y sera soumise à tous les travaux sans en tirer parti. D’où ces 
connotations péjoratives accompagnant les morphèmes caractéristiques des noms de personnes de sexe 
féminin. 

En somme, la destinée de la femme est de rester toujours la ‘’nã’’ du ‘’gonnin’’, c’est-à-dire la femme 
de l’homme. C’est ce qui explique l’adjonction de ce suffixe ‘’nã’’ au nom de l’homme pour former les 
prénoms féminins gouro. Pas besoin d’adjoindre un morphème marqueur au prénom masculin, alors que pour 
le prénom féminin, cela est nécessaire dans la plupart des cas (cf. tableau ci-dessous). 

 

Tableau du répertoire de noms sacrés gouro7 

Nom masculin Equivalent féminin Signification (le référentiel) 

gɔlɛ gɔlɛnã Divinité iroko 

ɉɛ  ɉɛnã Nom de masque djé 

zawuli zawulinã Nom de masque jaouri 

vlɔ vlɔnã Nom de masque vro 

pɔ pɔnã Divinité poisson 

ji  jinã Divinité Eau 

gɔlɛ gɔlɛnã Divinité pierre 

jirɛ jilɛϕ Divinité soleil 

 

 Comme il est à constater, ce tableau, non exhaustif, présente les caractéristiques fondamentales des 
anthroponymes gouro. Dans ce tableau, tous les noms masculins jouissent d’une construction autonome. 
Leurs équivalents féminins sont suffixés par le même morphème marqueur. Seul le nom de la divinité soleil 
fait exception à la règle. Les autres types de désignateurs présentent également des caractéristiques justifiant 
la représentation sociale que se font les gouro en ce qui concerne le genre.  

 

 

7 Ce tableau est un extrait du ‘’Tableau 2 : répertoire des noms sacrés suivant les ethnies’’ de Léopold Yao Yao (2012 : 60 - 61). Ici, nous 
avons modifié la présentation du tableau. Pour respecter l’authenticité des sons produits dans laprononciation des noms, notre 
transcription est phonétique alors que Yao avait opté pour la transcription orthographique. 
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2.2. La morphosyntaxe des autres désignateurs 
 
Les désignateurs répertoriés dans cette rubrique font référence à la dénomination de certaines parties 

du corps humain, de noms abstraits et des animaux en fonction du sexe. Pour le premier cas, prenons les 
exemples ci-dessous :  

 

c) Les doigts de la main 
 

1. L’auriculaire         bɛwͻlεda nε˜                           
      Doigt /femelle/petit 

 
          2. Le pouce             bɛwͻlε gɔ˜nε˜ 

    Doigt/  mâle (ou homme) 

 
Cette troisième série d’exemples montre encore un autre aspect de l’expression de la représentation 

sociale des gouro à travers les dénominatifs. Ici, ce qui est mis en évidence, c’est la désignation de 
l’opposition binaire faible / fort. On le voit bien, le dénominatif désignant le petit doigt caractérisé par sa 
petitesse contient un morphème de genre féminin, alors que celui désignant le pouce, ‘’le gros doigt’’ est 
marqué par un morphème de genre masculin. Il en est de même pour la désignation des différents orteils 
opposés par la taille. Le petit orteil est désigné par la syntaxe [gãnε˜wͻlεda nε˜]/pied/os/femelle/petit et le 
gros orteil par  gãnε˜wͻlεgɔ˜nε˜/pied/os/mâle. Même le nom des différents sexes (partie génitales) sont 
également emblématique de cette représentation sociale exprimant la vision culturelle du peuple à travers sa 
langue. 

  

d) la désignation des parties génitales 

 
          1. Le sexe féminin 

[ᶬuli]8 
/ᶬωti/9 
mariage / père  
              le père du mariage. 
 

2. Le sexe masculin 
 
flwoã 
 

Tout comme, avec les anthroponymes, ici la distinction entre principal et secondaire se ressent aussi 
dans la désignation des parties génitales. Le sexe masculin est désigné avec un seul mot, alors que celui de la 
femme est désigné par une syntaxe marquée par un morphème de genre masculin. Avec la déconstruction 
sémantique d’une telle construction morphosyntaxique, il transparait clairement que la femme a ce qui tient le 
mariage. Mais pour exprimer cette primauté, il est fait usage d’un morphème qui fait référence au genre 
masculin. Comme pour dire que même si elle vient de la femme, toute valeur positive doit être marquée du 
sceau de l’homme. Cette représentation sociale à travers le linguistique est aussi exprimée avec des noms de 
notions abstraites dont voici quelques exemples. 
 

e) Des notions 

8Cette transcription phonétique est celle qui est couramment utilisée comme prononciation du substantif désignation le sexe féminin 
(vulve), alors qu’étymologiquement c’est la graphie entre barre oblique qui transcrit la prononciation correcte. 
9 Nous tenons ces clarifications à partir des précisions données par un conteur traditionnel, Gbaté Bi Trayié, bien connu dans le 
département de Zuénoula (situé au centre de la côte d’Ivoire). 
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1. L’esclave  
lu  danε˜                          

Esclave/femelle/ petit 

 
2. Le proverbe  

wɩgɔ˜nε˜ 
Parole / mâle 

 

Cette série vient également corroborer tout ce que nous avons soutenu jusque-là en ce qui concerne 
la vision patriarcale des gouro. Ici, ce qui est péjoratif : le fait d’être un esclave comporte un morphème de 
genre féminin. A l’opposé, la notion propulsant une valeur positive dans la société est exprimée avec un 
morphème de genre masculin, mieux, elle est exprimée avec ce qu’il y a de plus perceptible sémiotiquement 
pour exprimer la vigueur, la création. Mais cette créativité qui est de condition féminine : la germe se voit 
voler la vedette par le mâle. Tououi Bi (2013, P11) le traduit encore mieux que nous : « Le proverbe ou 
[gɔ˜nε˜], forme elliptique de [wɩgɔ˜nε˜] en Gouro, qui signifie ‘’ petit germe de la parole ‘’ ou ’’ parole mâle’’, 
joue un rôle fondamental dans la pratique discursive des Gouro en mettant en relief les différents types de 
hiérarchie en vigueur chez ce peuple ». Mais, il y a comme un paradoxe entre les caractéristiques naturelles 
de la notion et son identifiant, c’est-à-dire la description de ‘’l’entité identifiée’’ et le signe utilisé dans le 
discours pour le désigner ne coïncident pas. L’entité semble être caractérisée par sa fertilité, ‘’germe’’ qui de 
nature est femelle, puisque féconde pour porter des jeunes plants comme la mère. Mais ce qui est mis en 
avant ici, c’est l’utilité avérée de l’entité pour la régulation sociale. Dans la représentation sociale du peuple 
gouro, cette utilité est dévolue à l’homme et non à la femme. C’est la même analyse à mener avec la 
désignation des désignateurs du sexe. 

Enfin, la désignation des animaux en fonction du genre n’échappe pas également aux mailles de cette 
représentation sociale. Nous ne prendrons qu’un seul exemple applicable à la catégorie concernée. 

 

f) Les animaux  
 

1. manε˜ da 
poulet femelle      

                  La poule 

 2. manε˜  tinã 
 Poulet/père/femme 

 (La femme du père de poulet) 
la poule 

 

 Dans cet ultime exemple, il y a le cas où la même réalité est désignée de deux manières différentes. 
Mais, il est important de le souligner, la deuxième désignation n’est pas répandue dans tous les dialectes 
gouro. Il n’y a que dans les dialectes du département de Zuénoula, plus au nord, par rapport aux autres 
dialectes, que la poule est désignée avec la syntaxe f) 2. La désignation commune est l’exemple f) 1. 
Toutefois, le fait d’adjoindre un morphème marqueur de genre masculin à une réalité de sexe féminin est bien 
là la traduction de donner la primauté au mâle en toute circonstance socio-communicative. En définitive, l’on 
remarquera avec cet exemple et tous les autres cités auparavant, que la dénomination respecte une 
constance en gouro. Cette constance traverse la structure de divers types de désignateurs dans cette langue. 
Cependant, l’étude reste encore ouverte sur certains points. D’où la discussion sci-dessous. 
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3. DISCUSSION 
 

Cette étude s’est focalisée sur l’identification et l’inventaire des marques linguistiques formelles qui 
permettent de faire la différenciation dans le système dénominatif du gouro en fonction du genre. La 
démarche a un rapport avec celle effectuée par N’goran-Poamé L. M.-L (2006) sur le sens des anthroponymes 
du baoulé. Mais, la réflexion va au-delà de cette analyse sémantique car elle prend en compte un système de 
dénomination un peu plus large. En effet, nous sommes parti de la syntaxe des noms propres de personne à 
la désignation de certaines parties du corps humain, en passant par la dénomination des animaux par 
différenciation du sexe. Les analyses ont montré que la référence au genre revêt une importance capitale 
dans la hiérarchie sociale. 
Outre cela, si le travail de N’goran-Poamé montre que l’attribution des anthroponymes du baoulé se fait selon 
plusieurs critères qui font qu’on a des noms propres hebdomadaires, ordinaux, gémellaires libres et religieux, 
il n’insiste pas sur le critère du genre comme nous le faisons ici. Il faut donc retenir que la plupart des termes 
désignant une réalité de faible valeur culturelle, selon la représentation sociale que se fait la communauté 
linguistique gouro, renferme au moins un morphème de genre féminin. A l’opposé, ce qui est valorisé dans sa 
culture est désigné par un terme de genre masculin. C’est dire qu’au cours de l’acquisition de sa langue 
maternelle l’enfant gouro apprend déjà la hiérarchie des valeurs culturelles de sa communauté. Avec cette 
position, nous rejoignons celle défendue par Ochs and Schieffelin (1994) quand ils démontrent que les 
membres de toutes les sociétés socialisaient leurs enfants à la fois « à » l'utilisation de la langue et « grâce » 
à l'utilisation de la langue. 

La seconde chose à souligner de ce qui précède est que la langue « entretient des rapports 
significatifs avec la culture » (Abdallah-Pretceille M, 1986, 306). Mais la culture elle-même n’étant pas figée 
dans certains de ses aspects, souvent influencée par les tendances venues d’ailleurs ou du moment, elle peut 
aussi influencer les pratiques discursives de la langue qui la véhicule. De ce fait, la manière de nommer peut 
subir des mutations telles que nous (Irié 2016) le montrions à travers les changements observés dans la 
pratique des anthroponymes gouro. Et M. Abdallah-Pretceille (Id.) ne dit pas le contraire : « le langage se 
pluralise en fonction des individus, des contextes sociaux, économiques, régionaux, mais aussi en fonction 
des rapports de pouvoir et les enjeux qui traversent les sociétés. » 
 

 

CONCLUSION 
 

Au terme de l’étude, il est à retenir qu’en gouro, la construction morphosyntaxique des termes 
désignateurs reflète les valeurs culturelles en vigueur chez les locuteurs de cette langue. L’attribution du 
genre masculin aux choses et aux êtres caractérisés par leur force de puissance confirme la lignée patriarcale 
de cette communauté linguistique. La langue gouro exprime d’ailleurs de façon explicite que la force et la 
puissance relèvent de l’homme et non de la femme. Toute réalité référencée est désignée par un terme 
renfermant un morphème renvoyant au genre masculin ou féminin en fonction de ses caractéristiques 
intrinsèques. Ainsi, la plupart des termes désignant une réalité de faible valeur culturelle selon la 
représentation sociale que se fait la communauté linguistique gouro renferme au moins un morphème de 
genre féminin.  
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RESUMO: Este artigo analisa a variação prosódica dialetal do português falado em Belém/PA, com base nos dados 
AMPER. Para constituir o corpus, 756 dados foram selecionados (7 frases x 3 acentos lexicais x 2 modalidades 
entoacionais x 3 melhores repetições x 6 locutores nativos). Os valores em Hz de F0 foram estilizados no Prosogram 
(MERTENS, 2004), utilizaram-se valores de duração relativa das unidades V2V5 (BARBOSA, 2007), a duração e a 
intensidade foram normalizadas em z-score (CAMPBELL, 1992). As análises comprovam que os fatores sexo e 
escolaridade são determinantes para a caracterização prosódica da variedade belenense. 
 
Palavras-chave: Análise Acústica. Variação Prosódica. Projeto AMPER. 
 
 
ABSTRACT: This article analyzes the dialectal prosodic variation from the Portuguese spoken in Belém/PA, based on 
AMPER data. To compose the corpus, 756 data were selected (7 sentences x 3 lexical accents x 2 intonation modalities x 
3 best repeats x 6 native speakers). The values in Hz of F0 were stylized in the Prosogram (MERTENS, 2004), values of 
relative duration of V2V units were used (BARBOSA, 2007), duration and intensity were normalized in z-score (CAMPBELL, 
1992). The analyzes prove that the factors sex and schooling are determinant for the prosodic characterization of the 
belenian variety. 
 

Keywords: Acoustic Analysis. Prosodic Variation. AMPER Project. 

Introdução 
 
 O presente estudo analisa a variação prosódica dialetal do português falado em Belém do Pará. Trata-
se de um trabalho de natureza prosódica, baseado nas premissas da Fonética Acústica, seguindo os moldes 
preconizados pelo Projeto AMPER. 
 A produção deste estudo justifica-se pelo interesse em estabelecer as características prosódicas 
pertinentes dos contornos entoacionais, permitindo identificar as características prosódicas marcadas na 
variedade linguística falada na capital belenense. 

Para tanto, objetivamos identificar os parâmetros prosódicos pertinentes associados com a oposição 
entre as modalidades entoacionais declarativa e interrogativa; verificar o comportamento prosódico particular 
na produção de ambas as modalidades entoacionais alvo e destacar as variações significativas do padrão 
melódico da variedade em escopo. 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará. E-mail: 
brayna.cardoso@gmail.com. 
2 Professora do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará e Bolsista Produtividade 
do CNPq. E-mail: regina@ufpa.br. 
3 Professor do Laboratório de Informática de Mecânica e Ciência da Engenharia (LIMSI-CNRS). E-mail: 
albert.rilliar@limsi.fr. 
4 Graduada em Letras/Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará. E-mail: letcamila89@gmail.com. 
5 Unidades V2V também são chamadas de unidades VV, o termo faz referência a segmentação de vogais 
individuais, a relação dá-se do início de uma vogal até o começo da vogal seguinte.  
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Dessa forma, o estudo acústico analisa a variação entoacional de sentenças declarativas e 
interrogativas proferidas pelos participantes da pesquisa (6 falantes nativos de Belém), a fim de caracterizar o 
padrão físico da fala belenense, por meio dos parâmetros de frequência fundamental (F0), intensidade e 
duração. 

Como forma de esboçar um panorama geral do que será exposto, este artigo é estruturado em três 
seções, nas quais são abordadas os seguintes conteúdos: a primeira seção apresenta os estudos em 
geoprosódia; a segunda seção descreve os percursos metodológicos da pesquisa, apresentando a descrição 
prosódica dialetal de Belém (BRITO, 2014) – a origem dos dados e o tratamento estatítico dos dados; a 
terceira seção apresenta a análise dos dados.  

As reflexões resultantes da pesquisa culminam nas considerações finais aqui tecidas, comprovando 
que os fatores sexo e escolaridade são determinantes para a caracterização prosódica da variedade 
belenense. Em seguida, apresentam-se as Referências, que embasam o estudo realizado. 

 
 

1 Estudos em Geoprosódia 
 

Os estudos em Geoprosódia permitem identificar o padrão entoacional das diversas variedades de 
fala. A realização de um mapeamento prosódico das línguas é de grande interesse dos linguistas, por isso, o 
número de pesquisas vem aumentando consideravelmente nessa área de conhecimento, a fim de contribuir 
com a descrição prosódica dialetal das línguas faladas no mundo. 

Para tanto, projetos de pesquisa foram criados para elaborar metodologias de trabalho no que 
concerne aos estudos prosódicos. Nesse âmbito, um projeto de grande destaque surge, o projeto AMPER, 
coordenado por Michel Contini, sediado na Universidade de Grenoble Alpes, criado com objetivo de estudar a 
organização prosódica das variedades linguísticas faladas no espaço dialetal românico.  
 A pesquisa inerente à variação prosódica do português é coordenada por Lurdes de Castro Moutinho, 
no Centro de Investigação de Línguas e Cultura da Universidade de Aveiro. O estudo da variação prosódica da 
língua portuguesa visa contribuir significativamente com o conhecimento dessa variedade e, também, a 
disponibilização de um corpus online, a fim de possibilitar futuras investigações em diversos níveis de análise 
linguística. 
 No Brasil, várias universidades federais são colaboradoras do projeto AMPER-POR, dentre elas, 
destaca-se a Universidade Federal do Pará, unidade que sedia o Projeto AMPER-Norte, coordenado por 
Regina Célia Fernandes Cruz. O projeto AMPER-Norte tem investigado de forma intensiva a variação dialetal 
do português falado no norte do Brasil, especialmente no estado do Pará, em uma perspectiva prosódica. O 
AMPER-Norte é responsável por cinquenta por cento do volume de dados do português brasileiro já 
repassado ao projeto AMPER-POR, para compor a base de dados do Atlas Multimédia Prosódico do Português.  
 A seguir apresentamos o organograma de pesquisa que o projeto AMPER compreende: 
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Figura 1 - Organograma do Projeto AMPER nos países românicos e localidades de investigação do AMPER-
POR 

 
Fonte: Adaptado de Santo (2012).  

 

 No sentido de viabilizar pesquisas dialetais comparáveis para todas as línguas românicas, o projeto 
adota uma mesma estratégia de inquérito, o mesmo procedimento de análise instrumental multiparamétrico, 
um questionário comum de base (QCB) composto de sentenças a serem produzidas em duas modalidades 
entoacionais (declarativa e interrogativa). 
 O corpus obtido pelo projeto AMPER não permite somente análise dialetal clássica, mas também 
análise sociolinguística graças as variáveis contempladas no projeto, a saber: idade, sexo e escolaridade. 
 O projeto AMPER possui também instrumentos de análise acústica e representação gráfica comuns a 
todas as línguas alvo do projeto e suas variedades. Para a análise acústica, o projeto AMPER dispõe de dois 
softwares: a) MatLab com scripts criado por Antonio Romano (1999); b) PRAAT com textgrid criado por 
Boersma e Wennink (2009). Para a elaboração dos gráficos, Alexandre Vieira (UA) criou uma folha Excel 
como template (1999), o grupo da UFPA utiliza a Interface AMPER criada por Albert Rilliard (2008). 
 Tomando como base os procedimentos de trabalho expostos, citamos a produção dos seguintes 
trabalhos acadêmicos no âmbito do AMPER-POR: Portugal (VAZ DA SILVA, 20046), Madeira (REBELO, 20117), 
Maués (SANTO, 20148), falares do nordeste brasileiro (LIRA, 20099), português do Brasil (CUNHA, 200010), 
falares lageano e florianopolitano (NUNES, 201611), falares catarinenses e sergipanos (NUNES, 201512) e 
Curitiba (MILAN, 201513).    

6 VAZ da SILVA, A. M. Contributos para um modelo prosódico do Português: estudo de um caso exemplar. 
Dissertação de Mestrado em Estudos Portugueses, Universidade de Aveiro, 2004. 
7 REBELO, M. H. Estudo da variação madeirense no âmbito do AMPER-POR. Pós-doutoramento em 
Linguística/Fonética, Universidade de Aveiro, 2011. 
8 PINTO DO ESPIRITO SANTO, S. Entoação das frases declarativas e interrogativas totais no Português falado 
em Maués, no Amazonas. Dissertação de Mestrado em Letras. Manaus: Universidade Federal do Amazonas, 
2014. 
9 LIRA, Z. S. de. A Entoação Modal em Cinco Falares do Nordeste Brasileiro. Tese de Doutorado apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba: João Pessoa, 2009. 
10 CUNHA, C. S. Entonação Regional do Português do Brasil. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro: Rio de Janeiro, 2000. 
11 NUNES, V. G. A Prosódia de Sentenças Declarativas e Interrogativas Totais nos Falares Lageano e 
Florianopolitano. Tese de Doutorado em Linguística. Florianópolis: UFSC, 2011. 
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 O Atlas Prosódico do Estado do Pará (AMPER-Norte) conta com corpora formados nas seguintes 
localidades: Abaetetuba (REMÉDIOS, 201314; CORRÊA, 201415; FERREIRA, 201416; e ROCHA, 201417), Baião 
(LEMOS, 201518), Belém – zona urbana (BRITO, 2014)19, Belém - zona rural – Ilha de Mosqueiro 
(GUIMARÃES, 201320), Bragança (CASTILHO, 200921), Cametá (SANTO, 201122) Curralinho (FREITAS, 
201323), Mocajuba (COSTA, 201524) e Santarém (LIMA, 201625).   
 
    

12 NUNES, V. G. A Prosódia de Sentenças Interrogativas Totais nos Falares Catarinenses e Sergipanos. Tese 
de Doutorado em Linguística. Florianópolis: UFSC, 2015. 
13 MILAN, P. Subsídios para uma análise prosódica do dialeto de Curitiba: uma contribuição ao projeto Amper-
Por. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Linguística. Universidade Federal do Paraná, 
2015. 
14 REMÉDIOS, I. Contribuição ao Atlas Prosódico Multimédia do Norte do Brasil: variedade linguística de 
Abaetetuba (PA). Dissertação (Mestrado em Letras) - UFPA/ILC/CML, Belém, 2013. 

15 CORREA, O. Formação e organização do corpus para o Atlas Prosódico Multimédia do Norte do Brasil: 
variedade linguística do município de Abaetetuba (PA). Belém: UFPA/FACL, 2014. (Trabalho de Conclusão de 
Curso em Letras). 

16 FERREIRA, J. Formação e organização do corpus para o Atlas Prosódico Multimédia do Norte do Brasil: 
variedade linguística do município de Abaetetuba (PA). Trabalho de Conclusão de Curso. Belém: UFPA/FACL, 
2014. 

17 ROCHA, N. Formação e organização do corpus para o Atlas Prosódico Multimédia do Norte do Brasil: 
Variedade linguística do município de Abaetetuba (PA). Trabalho de Conclusão de Curso. Belém: UFPA/FACL, 
2014. 

18 LEMOS, R. Atlas Prosódico Multimédia do Município de Baião (PA). Dissertação (Mestrado em Letras) - 
UFPA/ILC/CML, Belém, 2015. 

19 BRITO, C. Acento versus entoação no português falado em Belém (PA): Análise prosódica dos dados de 
Belém do projeto AMPER-Norte. Belém: UFPA/ILC/FALE. Trabalho de conclusão de curso, 2014. 
20 GUIMARÃES, E. Contribuição ao Atlas Prosódico Multimédia do Norte do Brasil: variedade linguística de 
Mosqueiro (PA). 2013. Dissertação (Mestrado em Letras) - UFPA/ILC/CML, Belém, 2013 

21 CASTILHO, F. C. Formação de Corpora para o Atlas Dialetal Prosódico Multimídia do Norte do Brasil: 
Variedade Lingüística de Bragança (PA). Bragança: UFPA/Campus de Bragança/Faculdade de Letras, 2009. 
(Trabalho de Conclusão de Curso em Letras) 

22 SANTO, I. Atlas Prosódico Multimédia do Município de Cametá (PA). Dissertação (Mestrado em Letras) - 
UFPA/ILC/CML, Belém, 2011. 

23 FREITAS, J. Contribuição ao Atlas Prosódico Multimédia do Norte do Brasil: variedade linguística de 
Curralinho, na Ilha de Marajó (PA). 2013. Dissertação (Mestrado em Letras) - UFPA/ILC/CML, Belém, 2013. 

24 COSTA, M. S. da S. Contribuição ao Atlas Prosódico Multimédia do Norte do Brasil: variedade linguística de 
Mocajuba (PA). Dissertação (Mestrado em Letras) - UFPA/ILC/CML, Belém, 2015.p 

25 LIMA, L. Contribuição para o Atlas Prosódico Multimédia do Português do Norte do Brasil: AMPER – POR: 
Variedade linguística do município de Santarém (PA). Dissertação (Mestrado em Letras) - UFPA/ILC/CML, 
Belém, 2016. 
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2 Metodologia da Pesquisa: Descrição Prosódica Dialetal de Belém 
(BRITO, 2014) - A Origem dos Dados e o Tratamento Estatísticos dos 
Dados 
 
 Nesta seção apresentamos os passos metodológicos para a realização desta pesquisa, tratando da 
descrição prosódica dialetal dos dados coletados por Brito (2014) e os procedimentos inerentes ao tratamento 
estatístico. 
 
 

2.1 Descrição Prosódica Dialetal de Belém (BRITO, 2014) - A Origem dos Dados 
 
 O estudo visa uma análise mais robusta dos dados coletados por Brito (2014), no município de Belém 
(PA). Tal estudo tem como propósito analisar a variação prosódica dialetal do português falado em Belém 
(PA), por meio dos parâmetros acústicos de F0, duração e intensidade, nas sentenças declarativas neutras e 
interrogativas totais, a fim de demonstrar o padrão entoacional que caracteriza o falar belenense. 
 A estratificação social da pesquisa consiste na seleção de seis locutores, três locutores do sexo 
masculino e três locutores do sexo feminino, nativos de Belém (PA), com faixa etária acima de trinta anos e 
nível de escolaridade alto (ensino superior), médio (ensino médio) e baixo (ensino fundamental). A 
estratificação social segue a metodologia empreendida no projeto AMPER, codificando os participantes da 
pesquisa do seguinte modo: 
 
 
 
 

Quadro 1 – Codificação e estratificação social dos participantes da pesquisa 

Localidade Codificação Sexo Escolaridade Faixa Etária 

 
 

Belém 

BE01 Masculino Ensino Fundamental acima de 30 anos 

BE02 Feminino Ensino Fundamental acima de 30 anos 

BE03 Masculino Ensino Médio acima de 30 anos 

BE04 Feminino Ensino Médio acima de 30 anos 

BE05 Masculino Ensino Superior acima de 30 anos 

BE06 Feminino Ensino Superior acima de 30 anos 

 
Dessa forma, para a coleta de dados foram aplicados os mesmos procedimentos metodológicos 

determinados pela coordenação geral do projeto AMPER, a saber: aplicação de um questionário comum de 
base (QCB) composto de 21 frases a serem produzidas em duas modalidades entoacionais (declarativa e 
interrogativa); indução da pronúncia dos 102 enunciados por meio de estímulos visuais para evitar qualquer 
contato com a forma escrita das frases; repetição aleatória de 6 vezes de cada série de 102 enunciados; 
gravação realizada na casa do informante.  

Uma vez concluído o trabalho de campo, procedemos ao tratamento dos dados obtidos que 
compreendeu seis etapas: i) codificação dos dados; ii) isolamento das repetições em arquivos de áudio 
individuais; iii) segmentação dos sinais de áudio no programa PRAAT; iv) aplicação do script amper praat para 
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obtenção das medidas acústicas dos segmentos vocálicos; v) seleção das 3 melhores repetições; vi) aplicação 
da interface amper para obtenção das médias dos parâmetros físicos controlados - frequência fundamental 
(Hz), duração (ms) e intensidade (dB) - pelo projeto AMPER, considerando os valores das 3 melhores 
repetições; vii) uso do programa excel para a geração de gráficos usados na análise de dados a partir dos 
valores retirados do arquivo fono-0 fornecido pela interface MATLAB. 

A discussão dos resultados é feita a partir da descrição do comportamento de F0, duração e 
intensidade, com base no comportamento das três repetições de frases, com 10, 13 e 14 vogais, com 
extensão e ênfase de análise na região do núcleo entoacional do Sintagma Nominal Final (SNF) das sentenças 
declarativas e interrogativas. 

O corpus apresenta sentenças contendo vocábulos das três pautas acentuais do português, a saber: 
oxítona (BISAVÔ, NADADOR e SALVADOR), paroxítona (RENATO, PATETA e VENEZA) e proparoxítona 
(PÁSSARO, BEBADO e MÔNACO), nas modalidades declarativas e interrogativas, todas contendo a mesma 
estrutura sintática. 

A análise de Brito (2014) obteve os seguintes resultados: as medidas de F0 e duração26 foram 
complementares para estabelecer a distinção dos enunciados declarativos e interrogativos na variedade do 
português falado em Belém (PA), a intensidade não se mostrou relevante na diferenciação das modalidades 
em escopo. Ressalta-se que as variações mais evidentes dos parâmetros controlados, no que concerne as 
distinções  entre as modalidades entoacionais, ocorreram preferencialmente na sílaba tônica do elemento 
nuclear do sintagma final do enunciado, salvo algumas exceções. 

Tomando como base os resultados de Brito (2014), objetivamos o aprofundamento das análises, por 
meio da normalização dos dados e de uma comparação mais refinada acerca das variáveis sociais (sexo e 
escolaridade). A seguir apresentamos o tratamento dos métodos estatísticos empreendidos nesta análise.    

 
 

2.2 Tratamento Estatístico dos Dados 
 

A partir das considerações tecidas por Brito (2014), a fim de uma observação mais detalhada, 
apresentamos o quadro com as 21 frases do corpus AMPER, produzidas nas modalidades entoacionais 
declarativa neutra e interrogativa total, componentes do questionário comum de base (QCB), principal 
instrumento para a composição do corpus de Belém (PA). 

 
Quadro 2 – Corpus AMPER 

Sintagma 
Final 

Padrão Acentual 
Proparoxítono 

Padrão Acentual 
Paroxítono 

Padrão Acentual Oxítono 

SN O pássaro gosta do pássaro O Renato gosta do Renato O bisavô gosta do bisavô 

SN O Renato gosta do pássaro O bisavô gosta do Renato O Renato gosta do bisavô 

26 Os dados de Brito (2014) não perpassaram pelo processo de normalização, a duração foi analisada por 
meio de gráficos produzidos no programa excel a partir dos valores retirados do arquivo fono-0 fornecido pela 
interface MATLAB, esses softwares atestaram um tempo maior para a produção de uma modalidade 
interrogativa em comparação com a medida de tempo tomada para a produção de uma modalidade 
declarativa. 
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SN O bisavô gosta do pássaro O pássaro gosta do Renato O pássaro gosta do bisavô 

SA O bisavô gosta do pássaro 
bêbado 

O pássaro gosta do bisavô pateta O Renato gosta do bisavô 
nadador 

SA O Renato gosta do pássaro 
bêbado  

O pássaro gosta do Renato 
pateta 

O pássaro gosta do Renato 
nadador 

SA O pássaro gosta do bisavô 
bêbado  

O Renato gosta do pássaro 
pateta 

O Renato gosta do pássaro 
nadador 

SP O pássaro gosta do Renato de 
Mônaco 

O pássaro gosta do Renato de 
Veneza 

O pássaro gosta do Renato de 
Salvador 

 
Para a realização dessa etapa procedemos a análise acústica multiparamétrica necessária e 

fundamental para dar conta dos fenômenos prosódicos. A interface AMPER criada por Albert Rilliard fornece 
uma análise acústica preliminar dos dados, considerando o comportamento dos três parâmetros físicos (F0, 
duração e intensidade) controlados na discriminação das modalidades alvo do projeto (declarativa neutra e 
interrogativa total), nas três pautas acentuais do português brasileiro (oxítona, paroxítona e proparoxítona). 

O procedimento de normalização dos dados ocorre para promover a retirada das diferenças de 
registro produzidos na laringe, na realização de fala, dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

Quanto ao parâmetro F0, a normalização dos valores perpassa por uma escala que converte valores 
de hertz (Hz) em semitons (ST), por meio da seguinte fórmula: n = 12 x log2 (fn/m) 4.  Os valores 
gerados fornecem medidas de F0 em três pontos diferentes de cada vogal das sentenças proferidas, a saber: 
F1, F2 e F3.   

No que tange à duração, a normalização dos dados é inerente a duração relativa, onde a duração 
relativa é calculada com base na duração da frase, conforme este esquema: duração relativa = (duração 
da vogal/duração da frase) x 100. 

A duração e a intensidade também são medidas em z-score, a fim de realizar testes paramétricos 
mais robustos, visto que a amostra da qual dispomos é bastante homogênea no que concerne ao número de 
locutores e sentenças.  

Ao todo foram 756 dados analisados (7 frases x 3 tipos de acento lexical x 2 modalidades x 3 
melhores repetições x 6 participantes da pesquisa). Os valores de F0 das curvas entoacionais foram 
estilizados pelo programa Prosogram (Mertens, 2004), foram utilizados valores de duração relativa das 
unidades V2V (Barbosa, 2007), em seguida a duração e a intensidade de cada participante da pesquisa foram 
normalizadas em z-score (Campbell, 1992). 

Com o implemento desses scripts tornou-se possível realizar novas análises e, consequentemente, 
atingir uma caracterização completa intradialetal dos aspectos prosódicos investigados.   

 
 

4 Análise dos Dados 
 
 Nesta seção apresentamos a análise dos dados tomando como base as pautas acentuais do 
português brasileiro - oxítona, paroxítona e proparoxítona.  
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Demonstramos aqui os parâmetros físicos de F0, duração e intensidade, considerando as variáveis 
sexo e escolaridade. O objetivo desta análise incide sob a intenção de verificar se há diferenças e 
semelhanças entre as curvas melódicas das sílabas, em contexto final, de sentenças declarativas e 
interrogativas. 

Os gráficos demonstram os parâmetros prosódicos de F0, duração e intensidade em relação aos 
falantes do sexo masculino e feminino. Como podemos observar na ilustração a seguir:  

 
Figura 2 - F0, duração e intensidade em relação aos falantes do sexo masculino e feminino.

 

 
Legenda: Parâmetros de F0 (1º gráfico), parâmetros de duração (2º gráfico), parâmetros de intensidade (3º gráfico). 
Pauta acentual: oxítona (painéis superiores), paroxítona (painéis intermediários), proparoxítona (painéis inferiores). 
Modalidade entoacional declarativa (coluna da esquerda), modalidade entoacional interrogativa (coluna da direita). Cada 
cor refere-se à um locutor. 
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De acordo com os resultados, a F0 é o parâmetro de maior relevância na distinção entre declarativas 
e interrogativas, apresentando movimentos significativos que ocorrem na sílaba tônica do último vocábulo das 
sentenças. 

Nas sentenças, confirma-se o padrão de distinção melódica entre as modalidades entoaconais. A 
curva melódica apresenta movimento descendente para as sentenças declarativas e ascendente para as 
sentenças interrogativas. A localização do acento nos vocábulos representativos define a curvatura melódica. 
O cruzamento que acontece entre linhas melódicas na sílaba tônica cria um desenho em formato de pinça. 

Nas pautas acentuais, as declarativas apresentam pico entoacional no início da sílaba pretônica do 
vocábulo e a partir desse movimento sofrem queda na tônica, com muitas variações no caso das 
proparoxítonas. As interrogativas apresentam pico entoacional na tônica, apresentando movimento 
ascendente. 

Quanto à duração, os resultados demonstram que, quando comparamos as três pautas acentuais, os 
locutores, tanto femininos quanto masculinos, apresentam comportamento prosódico homogêneo, ou seja, 
todas as curvaturas melódicas seguem o mesmo padrão, com exceção de BE04, que destoa do padrão geral.    

No que concerne aos gráficos de intensidade, percebe-se que não apresentam informações acústicas 
relevantes para nos dar suporte necessário na diferenciação das duas modalidades entoaconais. Por isso, o 
parâmetro intensidade mostra-se irrelevante no que diz respeito à diferenciação entre as sentenças 
declarativas e interrogativas. 

Os próximos gráficos demonstram os parâmetros prosódicos de F0, duração e intensidade por nível 
de escolaridade. Como podemos observar na ilustração a seguir: 
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Figura 3 - F0, duração e intensidade por nível de escolaridade

 
Legenda: Parâmetros de F0 (1º gráfico), parâmetros de duração (2º gráfico), parâmetros de intensidade (3º gráfico). 
Pauta acentual: oxítona (painéis superiores), paroxítona (painéis intermediários), proparoxítona (painéis inferiores). 
Modalidade entoacional declarativa (coluna da esquerda), modalidade entoacional interrogativa (coluna da direita). Cada 
cor refere-se à um nível de escolaridade – ensino fundamental (vermelho), ensino médio (verde), ensino superior (azul). 

 
 No que concerne ao nível de escolaridade, os resultados de F0 demonstram as seguintes 
considerações, na pauta acentual oxítona, modalidade entoacional declarativa, todos os locutores apresentam 
o contorno ascendente/descendente (contorno circunflexo), já na modalidade interrogativa ocorre o 
movimento inverso, todos os locutores produzem um contorno descendente/ascendente. 
 Na pauta acentual paroxítona, modalidade entoacional declarativa, os locutores dos níveis 
fundamental e médio apresentam movimento ascendente/descendente (contorno circunflexo) e os locutores 
de nível superior apresentam movimento descendente/ascendente (contorno em forma de V). Na modalidade 
interrogativa os locutores em sua totalidade produzem movimentos descendentes/ascendentes (contorno em 
forma de V), acrescido de alongamento na produção sentencial dos locutores do ensino superior. 
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 Na pauta acentual proparoxítona, modalidade entoacional declarativa, os locutores destoam dos 
padrões (contorno circunflexo, contorno em forma de V) encontrados nas outras pautas acentuais 
mencionadas, cabe salientar que, os locutores do nível fundamental apresentam alongamento em suas 
produções sentenciais. Na modalidade entocional interrogativa todos os níveis de escolaridade apresentam 
movimento ascendente/descendente (contorno circunflexo), com alongamento nas produções sentenciais dos 
locutores do ensino fundamental.   
 Os dados de duração apresentam o mesmo comportamento prosódico em todos os níveis de 
escolaridade e pautas acentuais, em todas as modalidades entoacionais, as curvaturas melódicas realizam 
uma movimentação homogênea. 
 Quanto aos dados relativos à intensidade, tais parâmetros mostram-se irrelevantes para 
caracterização.    
 A seguir apresentamos o espaço amostral concernente à posição de cada locutor em relação as 
modalidades entoacionais (declarativa e interrogativa) e os níveis de escolaridade (ensino fundamental, médio 
e superior), atribuindo enfoque a todos os pares de frases idênticas, restringindo o contorno da última palavra 
(as três últimas sílabas), conforme pode-se verificar na figura em exposição:  
 
Figura 4 – espaço amostral concernente à posição de cada locutor em relação as modalidades entoacionais 

(declarativa e interrogativa) e os níveis de escolaridade (ensino fundamental, médio e superior). 

 
 
 

 Por meio dos dados, podemos observar que, os locutores dos níveis fundamentais e médio estão 
alinhados em zonas amostrais próximas, esse fato não ocorre com os locutores do nível superior. No que 
tange ao espaço amostral delimitado, tanto para a modalidade entoacional declarativa quanto para a 
interrogativa, o locutor BE06 se distancia prosodicamente dos demais locutores, também apresenta relativa 
diferença, em menor proporção, o locutor BE05. Com isso, podemos constatar que, o nível de escolaridade 
diferencia o comportamento prosódico dos falantes, os dados explorados nos gráficos de F0, duração e 
intensidade por nível de escolaridade corroboram com tal afirmação.    
 A tabela a seguir mostra os movimentos melódicos, relativos à última sílaba tônica das sentenças, 
estilizados pelo Prosogram (Mertens, 2004). Nela consta as percentagens para cada forma realizada na 
produção de fala de mulheres ou homens, nas modalidades entoacionais declarativa ou interrogativa, para 
cada tipo de acento (oxítono, paroxítono e proparoxítono). 
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Tabela 1 – Movimentos melódicos estilizados pelo Prosogram 

Forma Mulher Homem 

Declarativa Interrogativa Declarativa Interrogativa 

Oxi. Par. Pro. Oxi. Par. Pro. Oxi. Par. Pro. Oxi. Par. Pro. 

0 30 29 57 33 65 57 87 60 60 44 76 73 

- 56 68 35 11 2 10 13 38 40 3 3 8 

-+ 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

+ 5 0 3 56 32 33 0 2 0 49 14 19 

+- 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Legenda: A leitura das formas procede-se da seguinte maneira – (0): contorno liso; (-): contorno descendente; (-+) 
contorno descendente/ascendente (em forma de V); (+) contorno ascendente; (+-) contorno ascendente/descendente 
(circunflexo). 

  

 No que concerne à variedade belenense, observamos que os locutores produzem, geralmente, altas 
taxas de tons dinâmicos. As mulheres tendem a produzir tons dinâmicos mais altos do que os produzidos 
pelos homens. 

Na modalidade entoacional declarativa, as mulheres produzem tons descendentes em sua maioria, 
exceto nas proparoxítonas. Os homens, em sua maior parte, produzem tons planos, mas com uma proporção 
significativa de tons descendentes, especialmente nas proparoxítonas. 

Na modalidade entoacional interrogativa, tanto as mulheres quanto os homens produzem tons 
dinâmicos em sua maior parte na sílaba tônica, especialmente nas oxítonas. As mulheres produzem alguns 
tons dinâmicos descendentes nas interrogativas oxítonas.    

 
 

Considerações Finais 
 
 Neste estudo, analisamos a fala de seis locutores belenenses, estratificados em sexo e escolaridade. 
O corpus foi constituído por meio da repetição de 21 frases entoadas nas modalidades declarativa e 
interrogativa, envolvendo as três pautas acentuais do português - oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ao 
todo foram 756 dados analisados (21 frases x 2 modalidades x 3 melhores repetições x 6 participantes da 
pesquisa). 
 O enfoque do trabalho consiste em analisar a variação prosódica dialetal do português falado em 
Belém do Pará, observando o contorno entoacional das sentenças declarativas e interrogativas. 
 A pesquisa seguiu a metodologia proposta pelo projeto AMPER. Os resultados aqui explicitados 
apontam que a F0 é o fator determinante para a distinção entre as modalidades entoacionais declarativa e 
interrogativa na variedade em escopo. As variações significativas de F0 ocorrem, preferencialmente, na sílaba 
tônica do elemento nuclear do sintagma nominal. 
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 A análise comprova que, para F0, a curva melódica no final do enunciado apresenta movimento 
descendente para as sentenças declarativas e ascendente para as interrogativas. 

Os dados relativos à duração mostram que o comportamento dos locutores, no que concerne ao 
tempo de proferimento das sentenças, não apresenta variações significantes para diferenciar as modalidades 
entoacionais em análise. 
 No que concerne ao grau de escolaridade, o nível superior apresenta distinções prosódicas em relação 
aos demais níveis de escolaridade. O grau de escolarização que os sujeitos perpassam e as situações 
discursivas em que se inserem influenciam na constituição do comportamento prosódico. 
 A fala de Belém apresenta um padrão regular com diferenciação do movimento melódico realizado 
por homens e mulheres. De modo geral, observamos que os locutores produzem altas taxas de tons 
dinâmicos, apresentando variações relativas ao movimento de produção de uma declarativa e de uma 
interrogativa, com diferenças melódicas na pauta acentual. 
 Tomando como base as considerações expostas, pretendemos contribuir com a investigação do 
comportamento melódico das sentenças declarativas e interrogativas produzidas pelos belenenses. 

 A composição desse corpus é uma contribuição para a base de dados do projeto AMPER e uma 
importante ferramenta para o entendimento, a nível prosódico, de uma das muitas variedades do português 
faladas no Brasil. 
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Representação e fronteira: a alteridade no contato 
linguístico entre brasileiros e haitianos no Rio de 
Janeiro 

Débora Costa1 
Telma Pereira2 

RESUMO: Neste trabalho investigamos as representações linguísticas e sociais em contexto de imigração haitiana no 
Brasil, especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Com o objetivo de  compreender as relações entre representações e 
inserção social, efetuamos nossa análise a partir das pistas linguísticas deixadas pelos sujeitos que entrevistamos ao longo 
dos anos de 2015 e de 2016. O referencial teórico-metodológico baseia-se nos estudos sobre representação social 
(MOSCOVICI, 1979), identidade (SILVA; HALL; WOODWARD, 2009; JUNGBLUTH, 2015), imigração (MASSEY, 1998) e 
inserção social (LECONTE, 2001). 

Palavras-chave: Representação. Identidade. Imigrantes haitianos.  

Résumé: Dans cet article, nous étudions les représentations linguistiques et sociales dans le contexte de l'immigration 
haïtienne au Brésil, plus précisément dans la ville de Rio de Janeiro. Pour comprendre la relation entre la représentation et 
l'insertion sociale, nous avons fait notre analyse à partir des pistes linguistiques laissés par les informateurs que nous 
avons interrogées au cours des années 2015 et 2016. Le cadre théorique est basé sur des études de représentation 
sociale (Moscovici, 1979), l'identité (SILVA, HALL, WOODWARD, 2009; JUNGBLUTH, 2015), l'immigration (MASSEY, 1998) 
et l'insertion sociale (LECONTE, 2001). 

Mots-clés: Representation. Identité. Immigration haïtienne. 

 

1 Introdução 
A recente crise migratória mundial, caracterizada pelo aumento da demanda de asilo por parte de 

migrantes, sobretudo refugiados, de diferentes etnias e nacionalidades, refletiu na nova onda de imigração, 
inclusive para o Brasil, nos últimos anos. Se, no início do século XX, os europeus eram o maior número de 
estrangeiros no país, atualmente, o cenário tem sido modificado e uma quantidade expressiva de haitianos e 
de latinoamericanos, como bolivianos, paraguaios e argentinos, tem caracterizado o movimento migratório no 
Brasil. 

Os imigrantes são outros e os motivos que levam à mobilidade também. De acordo com Massey 
(MASSEY, 1998), não só os ciclos econômicos, mas também a proximidade geográfica e as relações políticas 
estabelecidas entre os países são responsáveis pelo aumento das migrações. Portanto, se o ciclo econômico 
explica, mesmo que parcialmente, a entrada de imigrantes europeus na primeira metade do século XX, a 
proximidade geográfica e as alianças políticas constituem-se facilitadores para a migração de haitianos para o 
Brasil. Além desses, quais fatores estariam ligados à onda imigratória de haitianos? 

Para responder a essa pergunta, tanto a mídia quanto o senso comum, geralmente recorrem à 
catástrofe que assolou o Haiti, em janeiro de 2010, na qual um terremoto devastou várias cidades, agravando 
a crise econômica do país. Em nosso artigo, analisamos as respostas que um grupo de imigrantes haitianos 
no Rio de Janeiro deram a essa pergunta. Nelas, analisamos as representações que o grupo de imigrantes 
investigado constrói sobre o próprio movimento migratório, relacionando-as com o processo de negociação de 
identidades e com a dinâmica de inserção social. Para este fim, no presente artigo, partimos de pistas 
linguísticas e paralinguísticas, tais como a seleção lexical, a reiteração, a hesitação e a análise da construção 
discursiva, para compreender a relação entre a inserção dos sujeitos na sociedade de acolhimento e o 
processo de negociação de identidades dos imigrantes haitianos no Rio de Janeiro. 

1 Universidade Federal Fluminense (UFF). Faculdade de Letras. Pós-graduação em Estudos de Linguagem. Doutoranda em 
Estudos de Linguagem. Europa Universität Viadrina (EUV) Fakultät für Kulturwissenschaften. PhD candidate in PROBRAL 
II- CAPES/ DAAD. E-mail: deboramaralcosta@hotmail.com 
2 Universidade Federal Fluminense (UFF). Faculdade de Letras. Pós-graduação em Estudos de Linguagem. Doutora em 
Estudos de Linguagem. Professora Adjunta do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas. E-mail: 
tcaspereira@uol.com.br 
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A migração em contexto de vulnerabilidade social tem sido objeto de estudo de diferentes áreas, 
como a ciência política, a sociologia e a geografia. Por se tratar de um fenômeno eminentemente 
interdisciplinar, acreditamos que a linguística também possa contribuir para esse campo de investigação, 
através do aporte da Análise da Conversação, da Análise do Discurso e do Estudo das Representações 
Linguísticas.  

 

2 Representação, identidade e migração 
 

 Representação e identidade são conceitos fortemente relacionados. Isso porque, para definir quem 
somos (ainda que essa tarefa seja impossível em sua totalidade), posicionamo-nos diante de um outro, para o 
qual construímos e negociamos a nossa identidade, que, por sua vez, é determinada pela forma com a qual 
vemos o mundo, ou seja, com a nossa representação abstrata da realidade. A partir de certas características 
que vinculam os indivíduos a determinados grupos em uma sociedade, é  construído um conjunto de 
significações, dentro de contextos sociais mais amplos. A mistura dessas influências culturais contribui para a 
formação da nossa identidade (DEAR ; FLUSTY, 2002, p. 253).  

Dear e Flusty, ao tratarem das representações sobre o espaço, no âmbito da geografia humana, 
afirmam que o mundo é algo que nós conhecemos apenas através de nossas próprias representações sobre 
ele, as quais transmitimos a nós mesmos e aos outros, e aquelas representações que nós consideramos, de 
maneira coletiva, que sejam as mais corretas não são necessariamente verdadeiras, mas tendem a ser mais 
populares ou mais legitimadas dentro das lógicas do seu contexto social (DEAR ; FLUSTY, 2002, p. 254). É 
também a partir do contexto social que as identidades são construídas, reconstruídas ou negociadas, tendo 
em vista o traço identitário que se pretende evidenciar para um interlocutor, pressupondo as suas 
expectativas e representações, e é primordialmente através da linguagem que o sujeito constrói as suas 
identidades, por meio da interação com o outro.  

 A formação da identidade é um processo que se constrói a todo momento nas interações 
sociais, por meio da linguagem. Silva, Hall e Woodward (2009) afirmam que o que dizemos faz parte de uma 
rede mais ampla de atos lingüísticos que, em seu conjunto, contribui para definir ou reforçar a identidade que 
supostamente apenas estamos descrevendo. (SILVA; HALL; WOODWARD, 2009, p. 93) A identidade também 
é caracterizada por ser um fenômeno relacional, estabelecido quando estamos diante de um “outro”, em um 
jogo de semelhanças e diferenças em relação a ele. É devido à semelhança que os sujeitos se imaginam 
enquanto grupo e é devido à diferença que eles conseguem se distanciar dos que são vistos como diferentes 
(BUCHOLTZ; HALL, 2004). Para se compreender melhor essa afirmação, recorremos às noções de Ego/ Alter/ 
Alius (JUNGBLUTH, 2015): O sujeito (Ego) constitui parte de um grupamento social no qual estão os seus 
pares (Alter), aqueles semelhantes a si. Do lado de fora deste grupo, encontram-se aqueles que são tidos 
como diferentes (Alius) e, por isso, excluídos. 

Na relação que estabelecemos com o outro, igualdade e diferença não são estados objetivos, mas 
processos que emergem da interação, que requerem o sentido de alteridade. Na linguagem, a alteridade 
marca a identidade e a diferença (JUNGBLUTH, 2015). A alteridade impulsiona o estrangeiro a aprender a 
língua local, a fim de se tornar Alter, e assim fazer com que a comunicação com os membros dessa 
comunidade seja efetiva. Da mesma maneira, é através da alteridade que o falante local pode ou não se 
esforçar para compreender aquele que fala de maneira diferente, permitindo, assim, que esse Alius se torne 
Alter, para aceitá-lo enquanto novo membro do grupo. Nesse sentido, a disposição do interlocutor para ouvir 
o estrangeiro é tão importante quanto o enunciado de quem fala, porque é através dela que esse indivíduo 
pode ser aceito na comunidade enquanto Alter. 

Os imigrantes tendem a equilibrar o vínculo com o patrimônio cultural e linguístico de origem e a 
vontade de inserção na sociedade de destino, que implica a aprendizagem da língua falada na localidade 
(LECONTE, 2001). Bretegnier, ao tratar de língua e inserção social, afirma:  

ainda que uma abordagem linguística não seja suficiente, parece evidente que a inserção é 
fundamentalmente ligada à língua, na medida em que a ideia de favorecer os percursos de 
inserção de migrantes passa antes por aquela de dar-lhes ferramentas linguísticas que os 
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permitam construírem-se e fazerem-se reconhecer um lugar e uma identidade social 
legitimada, uma forma de cidadania. (BRETEGNIER, 2007, p. 16)3 

 A fim de refletir sobre a relação entre identidade e representação, realizamos uma pesquisa com 
imigrantes haitianos que residem no Rio de Janeiro, na qual eles contam suas experiências nos 
deslocamentos, falam de seus sentimentos e de seus objetivos. Ao narrarem suas histórias, acreditamos que 
os sujeitos revisitem o seu passado ao mesmo tempo em que escolhem quais identidades desejam evidenciar 
para o interlocutor, partindo de representações sociais que podem vir à tona nestes textos. 
 

3 Metodologia de pesquisa 
 
 Para obter essas narrativas de imigrantes, foram feitas entrevistas abertas e semiabertas, durante 
trabalho de campo de aproximadamente dois anos, no qual estivemos presentes em contextos domésticos, 
em hospitais e igrejas, além de observarmos os sujeitos em situação profissional e educacional. Por seu 
caráter qualitativo, de cunho etnográfico, esse trabalho contou com a participação de dezesseis sujeitos, dos 
quais apenas três serão mencionados para fins de exemplo. Além das observações de campo, contamos com 
as entrevistas que foram feitas pessoalmente, tanto individualmente quanto em grupo, e virtualmente, por 
meio de aplicativos eletrônicos, com os mesmos sujeitos com os quais estivemos interagindo durante esses 
dois anos. 
 Os três informantes em questão são homens, haitianos, dois com 27 (imigrantes 1 e 2) e um com 29 
anos (imigrante 3), que moram no Brasil entre três e quatro anos. Os dois mais jovens cursaram o Ensino 
Médio no Haiti e manifestaram o interesse em ingressar no Ensino Superior no Rio de Janeiro. O mais velho 
estudava agronomia no Haiti, quando emigrou do país. No Rio de Janeiro, moraram na mesma casa, por 
quase três anos, e trabalharam juntos na construção dos estádios da Olimpíada 2016.  
 Para este artigo, trataremos apenas de cinco perguntas feitas durante a entrevista. São elas: a) O 
que você imaginava que seria mudar de país? b) Como você imaginava que seria a sua vida no Brasil? c) 
Como foi a sua chegada no Brasil e quais foram as dificuldades que você viveu? d) Como você vê os 
brasileiros? e) Como os brasileiros te veem? Como a entrevista é semiaberta, algumas indagações surgem 
além dessas, mas todas têm como objetivo principal conduzir o entrevistado para essas cinco questões mais 
específicas.  
 Essas perguntas objetivam elucidar as representações sobre a emigração, a sociedade de 
acolhimento,  os brasileiros e as representações que eles atribuem aos brasileiros a respeito dos imigrantes. A 
pergunta (c) tem como objetivo evidenciar a representação dominante4 e a construção de contra-discursos5 
que possam modificar essa representação. Para interpretar os dados, recorremos à Análise da Conversação 
(MEYERS, 2002) e à Análise Cognitiva do Discurso (Müller, 2008), esta para compreender frames e esquemas 
subjacentes às representações e aquela para explicar os silêncios, as hesitações e os aspectos 
paralinguísticos, como a entonação e a ênfase, por exemplo. 
 

4 Com a palavra, os imigrantes: 
 A fim de organizar a análise, separamos as respostas dos três imigrantes, seguindo o critério das 
narrativas que contêm representações acerca da migração, dos migrantes e da sociedade de acolhimento, 
cujos trechos aparecem em itálico. No primeiro quadro, observaremos aquelas relativas à emigração de uma 
maneira geral e, no segundo, para o Brasil. Em seguida, apresentaremos as respostas que possam ressaltar a 
construção de uma contra-narrativa capaz de reconstruir essas representações dominantes acerca da 

3 Tradução nossa. 
4 Adotamos o conceito de Representação Dominante para nos referirmos àquelas representações mais 
cristalizadas na comunidade de origem do migrante, em outros termos, àqueles pensamentos sobre o país de 
acolhimento e sobre a própria migração que são amplamente difundidos no imaginário coletivo. 
5 As experiências com a migração produzem novas representações na comunidade de migrantes, na 
sociedade de acolhimento. Algumas delas são originadas de discursos opostos àqueles das representações 
dominantes. 
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emigração, de um modo geral. No terceiro e no quarto quadros, trataremos da identidade e da alteridade, ao 
analisarmos as suas representações acerca dos brasileiros e as representações que os imigrantes acreditam 
que a sociedade de acolhimento tenha a seu respeito. 
 
Quadro 1. Representações sobre o movimento migratório. 

Pesquisadora: Conta pra mim, por que você quis sair do Haiti? 

Imigrante 1: tipo, não passou uma coisa na minha cabeça que que me força pra viajar. Aí depois eu terminei meu estudo, o segundo 
grau, aí eu pensei que se for viajar, eu acho que vou conseguir uma escola bem melhor pra mim, pra estudar e pra se formar, talvez pra 
mim morar e se puder voltar depois, me forma e eu volto para o Haiti de novo, mas, tipo, antes que eu vim pra cá, eu não tinha nada 
como problema pra me forçar pra viajar não. E no momento que eu tava pensando pra viajar pra estudar, pra trabalhar também fora, o 
momento que o Brasil tava oferecendo o visto pra gente, aí eu consegui e eu viajei pra cá. 

Imigrante 2: Depois do terremoto de 2010, meu país está quase quebrando, quase nada. E aí eu fui lá na Embaixada do Brasil [2.0] e 
pedi uma/ um visto pra vim pra cá morar no Brasil, pra procurar uma vida melhor, porque lá não teve condições para um trabalho, 
entendeu? É por isso. E ver também se consegue fazer a faculdade no Brasil, pra procurar uma vida melhor, porque lá não teve 
condições pra arrumar trabalho, entendeu? É por isso. E ver também se consegue fazer a faculdade. É por isso que eu to/ venho aqui no 
Brasil. 

Imigrante 3: É meu sonho viajar. Minha destinação é chegar no Canadá. 

  
Diante da indagação sobre a motivação dos migrantes para saírem do seu país, os imigrantes 1 e 2 se 

posicionam de maneira similar. Para ambos, sair do país significa aumentar as oportunidades de ascensão 
social, por meio da educação. No relato deles, se expressa a representação da migração como uma solução 
para superar as adversidades socioeconômicas. Além disso, para o imigrante 1, o seu interlocutor tem a 
representação da migração como eminentemente associada a situações de dificuldades extremas. Essa 
representação está implícita quando ele começa a sua resposta [não passou uma coisa na minha cabeça que 
que me força pra viajar] e quando retoma essa ideia, mais adiante no texto [mas, tipo, antes que eu vim pra 
cá, eu não tinha nada como problema pra me forçar pra viajar não]. 

Ao iniciar a sua fala explicitando os fatores que não o levaram a migrar, automaticamente, o 
entrevistado responde a uma pergunta, feita virtualmente, que seria “que motivos forçaram você a tomar a 
essa decisão de migrar?”, na qual o próprio verbo (forçar) pressupõe uma alteração do seu estado inicial, 
devido a ação sobre um corpo, externa a ele. A reiteração do verbo (que me força pra viajar, pra me forçar 
pra viajar), por parte desse entrevistado, evidencia uma ideia na qual a emigração é uma força que 
“empurra” o indivíduo para outro lugar, ou o “expele” da sua localidade original. O imigrante 3 traz à tona a 
representação da migração como a realização de um projeto, partindo da metáfora “viajar é um sonho”. 
Embora, neste momento, esse entrevistado não traga outras representações referentes à migração, 
posteriormente perceberemos que essa omissão é uma escolha e está relacionada com a construção de sua 
identidade em relação ao entrevistador. 

No quadro seguinte, a pergunta tem como objetivo ressaltar as representações sobre a migração 
específica para o Brasil e, ao mesmo tempo, abrir espaços para que os entrevistados apresentem narrativas 
que demonstrem, a partir de suas experiências com a migração, a desconstrução da representação 
dominante, demonstrada acima.  
Quadro 2. Representações sobre a emigração para o Brasil.  

Pesquisadora: E como que você imaginava que seria a sua vida no Brasil? 

Imigrante 1: É mas eu imaginei que seria diferente do Haiti, mas, tipo, como no Haiti pra pra fazer um concurso pra entrar numa 
faculdade pública, isso é uma coisa mais complicada que existe no país. Eu pensei seria diferente, mas cheguei aqui eu acho quase as 
coisas estão// não é a mesma coisa, mas também é complicado também, não é uma coisa tão fácil, entendeu? A burocracia existe, 
também tem burocracia,  mas ... eu pensei seria diferente, mas na verdade não tão diferente como eu pensei. 

Exemplo: a educação, saúde (2.0), essas coisas aí, tipo, a coisa que mais (2.0) surpresa pra mim era a questão da casa, aluguel de casa, 
porque às vezes que eu já tinha família lá nos Estados Unidos, Canadá, pra mim, a escola (Inint.) assim que você chegar, já tinha escola 
pra aprender a falar a língua, tem escola pra você aprender o profissional de graça, até faculdade também. Tem algumas faculdades 
pública e privada. Se você não conseguir estudar na pública, o privado você pode estudar e você paga depois. Mas a burocracia é um 
pouquinho mais tranquila, entendeu? Mas aqui eu descobri que a burocracia daqui é muito grande do que eu pensei. Dois anos e eu 
descobri que isso é muito difícil pra conseguir fazer algumas coisas assim, aqui. 

Imigrante 2: Eu não imaginava que eu vou vim aqui no Brasil e eu vou sair de lá um milionário, não. Eu sei que eu vou vim no Brasil, 
como o meu amigo tava me falando o Brasil, e posso arrumar um emprego e [2.0] lá depende dos meus amigos que eu vou conseguir 
aqui no Brasil, eu posso arrumar faculdade e fazer faculdade de graça. E nada mais eu pensei que [2.0] eu... eu vou fazer no Brasil. 
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Imigrante 3: je n’ai pas aucune problème de viver au Brèsil. Sauf pour le moment il’y a une diminuition de service. C’est pour cette 
raison, je laisse au Brésil à la destination pour les États Unis. [pausa longa] quando j’ étais en Haiti, avant la drame de tromblement du 
terre, ma vie était plus au moins meilleur, parce que j’étais tra/ j’ étais travaillé profissionellement et après la drame du tremblement du 
terre j’ai perdu [2.0] beacoup des gens importante de de ma familie. ma vie était decontrolé, mon o/ mon objetif que j’étais [2.0] après 
la drame de de du janvier, avait de le QUITTER le pays. 

  

Quando perguntamos sobre aquilo que eles esperavam acerca da vida futura no Brasil, considerando 
que estes já vivem no país há, pelo menos, mais de um ano, esperávamos que os entrevistados 
recuperassem as suas expectativas prévias e, ao fazê-lo, apontassem experiências que desconstruíssem a 
representação anterior ao deslocamento, elucidada nas respostas à primeira pergunta, de que a migração é 
uma solução para superar as adversidades socioeconômicas. O imigrante 1 seguiu esse lógica, dizendo aquilo 
que ele pensava, com base nas diferenças que encontrou na própria experiência [Eu pensei seria diferente, 
mas cheguei aqui eu acho quase as coisas estão// não é a mesma coisa, mas também é complicado 
também]. 
 O imigrante 1 afirma, portanto, que a sua mobilidade para o Brasil teve como finalidade obter mais 
oportunidades para estudar e crescer profissionalmente, conforme o sonho mais recorrente dentre os 
candidatos à migração. No entanto, após ter colocado o plano em prática, a constatação de que os problemas 
do Haiti não são específicos de lá, mas também verificáveis no país de acolhimento, o entrevistado começa a 
desconstruir a representação anterior por meio de um contra-discurso [eu pensei seria diferente, mas na 
verdade não tão diferente como eu pensei]. 
 O imigrante 2, por sua vez, ao começar a resposta afirmando que não imaginava viajar para o Brasil e 
sair de lá milionário, também traz à luz a representação de que a  migração é uma solução para a ascensão 
socioeconômica, partindo de uma hipérbole (a migração torna alguém milionário). No entanto, ele parte dessa 
afirmação para contradizê-la, pois argumenta que não se enganou quanto à sua mobilidade, porque não 
esperou dela o resultado mais recorrente no imaginário coletivo. Além de negar essa representação mais 
utópica, ele afirma que escolheu o Brasil para poder trabalhar e estudar, mas até o momento dessa pesquisa, 
o entrevistado não conseguiu oportunidade para estudar, como imaginou. 
 O imigrante 3 inicia a sua resposta com uma declaração negativa [je n’ai pas aucune problème de 
viver au Brèsil], que pressupõe a pergunta “você teve algum problema ao viver no Brasil?”. Desta forma, o 
entrevistado leva em conta a alteridade e aquilo que ele pressupõe que seja a intenção da pergunta “como 
você imaginava que seria a sua vida no Brasil?”. Em muitos momentos da entrevista, ele se posiciona a favor 
das representações dominantes sobre a migração e sobre os brasileiros, como será verificado mais adiante.  

Neste momento da entrevista, quando mudamos o foco, ele diminui o seu monitoramento quanto à 
construção identitária e contradiz a sua resposta anterior, ao falar das condições que o levaram a migrar, 
ficando claro que a migração era mais do que um sonho: [quando j’ étais en Haiti, avant le drame du 
tremblement de terre, ma vie était plus au moins meilleur, parce que j’étais tra/ j’ étais travaillé 
profissionellement et après la drame du tremblement du terre j’ai perdu [2.0] beaucoup des gens importants 
de de ma familie. Ma vie était decontrolé, mon o/ mon objetif que j’étais [2.0] après la drame de de du 
janvier, avait de le QUITTER le pays]. Ao revelar seu passado, após duas pausas médias ([2.0]), o 
entrevistado explica que perdeu muitas pessoas importantes de sua família e que sua vida estava 
descontrolada, fazendo com que ele tivesse um novo objetivo, o de deixar seu país rumo ao Brasil. 
 No próximo quadro, quando perguntamos sobre as adversidades que encontraram no Brasil, abrimos 
espaço para que outras representações surgissem, assim como aquelas sobre a inserção na sociedade de 
acolhimento e o papel da língua nesse processo.  
 
Quadro 3. A representação da língua como ferramenta de inserção na sociedade de acolhimento. 

Pesquisadora: Me conta como foi a sua chegada no Brasil, [...] se teve alguma dificuldade no caminho. P: E quais são as coisas que 
você pensava que eram diferentes no Brasil e que depois de ter vivido já dois anos você percebe que são diferentes do que você 
imaginava? 

Imigrante 1: É mas, coisas que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui, é... na língua mesmo, pra aprender a falar português, 
entendeu? A gente fala muita coisa// até agora a gente não consigo falar português bem, entendeu? Por causa que a gente não estuda 
(2.0) a gente aprende a falar português na rua, aprende com algumas pessoas que não é formado mesmo, e os cara tá falando errado e 
a gente aprende errado e fala errado, entendeu? Só o que eu acho das coisas engraçado é da língua mesmo pra aprender falar, as vezes 
também// é isso mesmo. 
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Imigrante 2: O primeiro é a língua do português. Eu não tava conseguindo falar NADA e aí, quando eu chegar lá na polícia federal, 
ninguém me atende porque ninguém não tava a conseguir falar comigo e aí a primeira dificuldade. 

Imigrante 3: je n’a pas aucune problème avec les Bresiliens, les Bresiliennes. Je vivais ma vie tranquillement, rien a (reprocher) 
Felicitations, pour les Brésiliens, Brésiliennes! 

Nos dois primeiros relatos, os imigrantes apontam a língua como o maior desafio a ser superado para 
conseguirem se inserir na nova sociedade. O primeiro deles traz na sua resposta a representação de que a 
língua falada no cotidiano da cidade não é a ideal e não vale a pena ser aprendida [a gente aprende a falar 
português na rua, aprende com algumas pessoas que não é formado mesmo, e os cara tá falando errado e a 
gente aprende errado e fala errado, entendeu?]. Se a língua que ele aprendeu não é suficiente para se 
integrar, esta afirmação sugere que, apesar desse imigrante estar inserido na sociedade, o grupo com o qual 
interage não é aquele que ele busca interagir no futuro. 

Essa representação é constituída por uma concepção na qual a sociedade é um conjunto que contém 
subconjuntos. O imigrante, apesar de estar contido em um subconjunto, não considera que o fato de fazer 
parte dele significa estar inserido na sociedade, pois, para essa inserção, ele precisa sair deste subconjunto e 
entrar em outro que contenha capital simbólico de prestígio, sendo um dos mais importantes o conhecimento 
da modalidade da língua que os membros desse grupo julgam como a mais correta.  

O imigrante 2 reproduz essa representação, apesar de não explicitá-la, ao atribuir ao 
desconhecimento da língua a principal causa de não conseguir ser atendido em um órgão público e, portanto, 
não ter os atributos necessários para a sua inserção. Já o terceiro se utilizou das mesmas pistas linguísticas 
para falar do momento em que chegou ao Brasil: ele inaugura a sua fala com uma declaração negativa [je n’a 
pas aucune problème avec les Brésiliens, les Brésiliennes]. Como se pode perceber, este imigrante constrói a 
sua identidade afirmando atitudes positivas da sociedade de acolhimento e negando qualquer suspeita de 
situações problemáticas, elaborando para si uma identidade de projeto, nos termos de Castells (1998), ao se 
esforçar para apagar as imagens estereotipadas e estigmatizadas a seu respeito, baseadas na sua identidade 
coletiva, e ao reiterar as atitudes positivas a respeito de sua migração. 

No quadro abaixo, agrupamos as respostas dos entrevistados sobre as suas representações em 
relação aos brasileiros, a fim de percebermos se elas se relacionam com a sua inserção na nova sociedade. 
Como essa pergunta é muito abrangente e nem sempre estimula os sujeitos a falarem de si, outras questões 
foram levantadas, com o intuito de atestar as primeiras representações, por meio da reiteração, ou de 
observar a formação de contra-discursos que possam atuar como agentes modificadores dessas 
representações. 

 
Quadro 4. Representações dos imigrantes sobre a sociedade de acolhimento. 

Pesquisadora: Como você vê os brasileiros?  

Imigrante 1: ah, professora, essa pergunta é TÃO grande, por quê? Os brasileiros são um pouquinho diferente. Tipo, pra mim, eu vejo 
os cariocas (de) um jeito  diferente que outros brasileiros, entendeu? Os cariocas é tão diferente que os brasileiros. Eu acho, pra mim, se 
for falar um bras// se for falar de brasileiro, eu acho  os cariocas é menos preconceitos que outros estados do Brasil, entendeu? 

É porque, tipo, desde (que) eu cheguei aqui no Brasil, eu moro aqui no Rio. AQUI, eu sofri o preconceito, mas tudo bem. Mas eu tenho 
amigo que mora em outro estado, tipo Pará, Curitiba, São Paulo, Rio Grande do Sul, que falam pra mim que o preconceito lá tá demais, 
entendeu? Do jeito que eles tão sofrendo o preconceito de lá, aqui, se for falar de preconceito, não tem como falar de preconceito. 
Exemplo: do jeito que eu sofro preconceito aqui, pra eles, como se fosse nada, mas como ele falou pra mim, aí, nesse caso, não tem 
como aguentar. Não tem como aguentar, entendeu? Por isso que eu acho que o carioca é mais tranquilo, é menos preconceito também 
que outros brasileiros de outro estado do Brasil, entendeu? 

 
Imigrante 2: Tem que bem receptivo [pausa longa] se é legal. Tem também que é hipo/ hipocritas [2.0] hipocrítas, je sais que vous 
savez qu’est-ce que cela veut dire, hypocrites. Éh... [pausa longa] sim, é assim os brasileiros. [pausa longa] Tem alguns que é BEM 
hipocrit, tem alguns que é bem receptivo, bem legal, sempre dá conselho, sempre fala que o Brasil, você vai conseguir um [2.0] uma 
vida melhor, “é muito prazer conhecer você”, “você está aqui no Brasil com a gente, nós [inint.] irmãos.” É assim, tem que é assim.  E 
tem também que (risos) bem hipocritas. 

Pesquisadora: Me conta um dia que você ficou triste por causa de alguma coisa que aconteceu com você no Brasil. 

várias vezes, mas é...[2.0] teve um dia, eu tava lá no ônibus, e aí eu entendo alguns brasileiros que não tava sabendo que eu sou 
haitiano, que tava CRÍTICA o Haiti, os haitianos, [2.0] um monte de haitianos que vem pro Brasil, fica falando as coisas MAL do/dos 
haitianos, do/ do Haiti também. E aí quando eu cheguei em casa, eu fico triste [2.0] eu [2.0] eu fico triste. 

Pesquisadora: Você pode me contar alguma vez que você sofreu preconceito por ser haitiano ou por ser negro? 
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Eu não preciso nem falar [2.0] de ser negro, de ser haitiano. [pausa longa], CLARO que eu vou sofrer várias vezes preconceito, várias 
vezes, nem precisa nem falar. Isso aqui eu não preocupa sobre disso. [2.0] é que você já sabe que negro, e de ser haitiano, é ser [pausa 
longa] muito preconceito [2.0], muito. Várias vezes. Mas [2.0] eu [2.0] eu não quero falar sobre disso. 

Imigrante 3: no, je ne (souffri) pas la prej//la préjugé. Mais pour moi la préjugé n’est n’est n’est pas une chose importante. Les gens 
que fasse eh la préjugé n’a rien comme exemple pour le peuple. 

 
Ao responder à pergunta, o imigrante 1 diferencia os brasileiros do Rio de Janeiro dos demais, 

argumentando que os cariocas são menos preconceituosos. A representação que ele ressalta é “os brasileiros 
são preconceituosos”, a qual subdivide em “mais preconceituosos” e “menos preconceituosos”, sendo os 
últimos os moradores do Rio de Janeiro. Para ele, o preconceito é uma carga que, até certo ponto, pode ser 
carregada sem grandes prejuízos, mas, a partir de certo peso, ela se torna insuportável de se levar. Essa 
representação dos brasileiros como preconceituosos e, por extensão dela, do preconceito como algo passível 
de ser aceito, dependendo da sua intensidade, é ativada por meio da metáfora “o preconceito é uma carga”, 
evidenciada pelas escolhas lexicais “tá demais”, “como se fosse nada”, “não tem como aguentar. Não tem 
como aguentar, entendeu?”. O verbo “aguentar” pressupõe um objeto relacionado a “peso”, que, por sua vez, 
pode ser classificado como “pesado demais” ou “pouco pesado como se não fosse nada” e, por isso, 
suportável. 

O imigrante 2 expõe, em primeiro lugar, a representação mais recorrente sobre os brasileiros, 
encontrada em diversas entrevistas e nas anotações de campo, a de que “os brasileiros são receptivos e 
amistosos”. Logo em seguida, ele se utiliza de muitos recursos paralinguísticos para trazer outra 
representação que surge de um contra-discurso da primeira, a saber, “os brasileiros são hipócritas”. Para 
tecer sua crítica, ele confere pouca ênfase aos brasileiros receptivos e ressalta os hipócritas por meio de 
reiteração da ideia, de repetição lexical, das pausas, do aumento da intensidade da voz, ao qualificar os “BEM 
hipocrit” e do riso que antecede a coda, isto é, o final da sua fala, constituída por mais uma reiteração da 
ideia.  

Quando perguntamos sobre algum episódio que o deixou triste, ele conta uma vez em que ouviu 
brasileiros falando mal dos haitianos, mas não reproduz exatamente o que ouviu. Somente quando 
perguntado sobre o preconceito é que ele concorda com a representação “brasileiros são preconceituosos”, 
resultante de contra-discursos de haitianos que compartilham as suas experiências com o preconceito no 
Brasil. A dificuldade que ele tem para falar deste tópico se expressa na quantidade de pausas médias e nas 
duas pausas longas, e também na declaração de não querer falar sobre esse tema, como se esse 
apagamento das circunstâncias nas quais fora vítima de preconceito fosse a estratégia, expressa no discurso, 
para a construção de uma identidade de projeto (CASTELLS, 1998), evidenciada pela asserção “Isso aqui eu 
não preocupa sobre disso.” 

O imigrante 3, nessa parte da entrevista, segue a mesma estratégia de negociação de identidades 
que vinha utilizando nas perguntas anteriores. A sequência argumentativa se materializa da seguinte forma: 
dupla negação quanto a ser vítima de preconceito [no, je ne (souffri) pas la prej//la préjugé], expressão da 
irrelevância do preconceito para a sua vida [Mais pour moi la préjugé n’est n’est n’est pas une chose 
importante] e atribuição de pouca importância às pessoas que cometem preconceito [Les gens que fasse eh 
la préjugé n’a rien comme exemple pour le peuple]. Quando afirma que não sofreu preconceito e, em 
seguida, diz que isso não é uma coisa importante, o entrevistado busca preservar a identidade que vem 
construindo na interação, aquela de alguém que não assume para si as características identitárias 
estigmatizadas, que são atribuídas ao grupo com o qual forma a sua identidade coletiva. No entanto, a 
pesquisa etnográfica, por meio da qual convivemos durante bastante tempo e em situações variadas, nos 
possibilita afirmar que esse imigrante já foi alvo de preconceito inúmeras vezes. 

O que leva, então, o entrevistado a depor de maneira contrária àquela que ele sabe ser de 
conhecimento partilhado entre ele e a entrevistadora? A resposta a essa pergunta está diretamente ligada à 
questão da alteridade. No dia-a-dia, ele se define ante à pesquisadora com a posição de Ego em relação a 
Alter, ou seja, um Eu que estabelece relação com um Outro, semelhante a ele. Na entrevista, no entanto, 
esse Alter passa a ser considerado Alius, quer dizer, alguém diferente dele, diante do qual não se sente 
suficientemente confiante para permitir que as suas identidades, por vezes conflituosas e concorrentes, se 
tornem conhecidas. Quando a pesquisadora –e sua professora-, alguém que participa de diferentes esferas da 
sua vida, passa a entrevistadora, ela traz consigo, na representação do imigrante, muitas vozes que se 
localizam nos discursos tanto da fala acadêmica quanto do grupamento social da qual ela faz parte. Essa 
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situação se repetiu muito durante a pesquisa, quando, por exemplo, os entrevistados contaram situações 
mais delicadas acerca de sua mobilidade somente após terem interrompido a entrevista, perguntando se as 
gravações seriam divulgadas e quais eram as intenções da entrevistadora ao fazer essas perguntas. 

O mesmo se verifica quando os imigrantes respondem à pergunta expressa no próximo quadro desse 
artigo, e a alteridade novamente tem um papel fundamental. Quando eles dizem o que acreditam que os 
brasileiros pensam deles, e portanto revelam as representações da alteridade, acerca da imagem que a 
sociedade de acolhimento constrói sobre os imigrantes, os entrevistados não deixam de considerar que a 
entrevistadora também faz parte do grupo de brasileiros que convivem com os haitianos. Novamente, a 
convivência da pesquisadora com os sujeitos durante esses dois anos foi um fator importante para que os 
entrevistados se sentissem mais livres para expressarem o que pensam, diminuindo o aspecto da alteridade 
que os levaria a omitir as representações que possuem de fato. 
 

Quadro 5. Representações dos brasileiros sobre os haitianos. 

Pesquisadora: Como que os brasileiros veem os haitianos? 

Imigrante 1: (2.0) é, mas pra mim, eu acho que os brasileiros vê gen// a gente como como refugiado ou a gente como as pessoas que 
sempre passa necessidade, tem problema mesmo, tipo, exemplo, conversando com brasileiro, me perguntou: de onde você é? Eu sou do 
Haiti. Logo já começa a falar pra mim do terremoto. Mas o terremoto é uma coisa passada, que eu tô tentando esquecer, deixa pra mim 
as coisas ruim, como eu vou ficar lembrando de uma coisa assim? Aí eu encontro uma pessoa que vai falar pra mim sobre isso, lógico 
que isso daqui vai me deixar triste, entendeu? Vai me lembrar se teve alguma família que foi (2.0) faleceu lá no terremoto, aí já vou 
lembrar deles, se tiver alguma coisa que tiver acontecido comigo no terremoto, já vou lembrar deles, exemplo falar que alguma coisa que 
aconteceu agora no Haiti, eu vou conversar com com pessoa e ela vai falar pra mim do furacão: claro que já vou pensar com uma pessoa 
que passando// que tá com problema// que tá passando necessidade// uma pessoa que foi  morreu afogado, tudo isso. Mas, a maioria 
dos brasileiros (inint) num vê a gente como uma coisa boa, pra mim, a gente não é uma pessoa boa, porque tem jeito pra falar com uma 
pessoa boa se você achar a pessoa bom, se você, tipo, precisa... aí tem coisa que não pode falar. 

Imigrante 2: como um/ uma população que FUGIU  do país deles, que tava sofrendo TANTO desde o começo, e alguns deles fugiu do 
país deles e [2.0] veio para o Brasil procurar uma vida melhor. [pausa longa] é assim. 

Imigrante 3: on peut bien dire, la majorité des Brésiliens pensent que les Haïtians sont [int.] sont des hommes que non// que non sabe 
lire et escribir.  

 
Conforme expresso nos relatos dos imigrantes, a representação da alteridade, aquelas que eles têm 

acerca da representação dos brasileiros sobre os haitianos, são: 
 

a) refugiados [os brasileiros vê gen// a gente como como refugiado]; 
b) pessoas que estão constantemente passando por dificuldades [ou a gente como as pessoas que sempre passa 

necessidade]; 
c) pessoas ruins [a maioria dos brasileiros (inint) num vê a gente como uma coisa boa, pra mim, a gente não é uma 

pessoa boa]; 

d) uma população que fugiu do país [como um/ uma população que FUGIU  do país deles]  
e) uma população que sofre [(uma população) que tava sofrendo TANTO desde o começo, e alguns deles fugiu do 

país deles] 
f) as pessoas que não sabem ler e escrever [la majorité des Brésiliens pensent que les Haïtians sont [int.] sont des 

hommes que non// que non sabe lire et escribir] 

 
De acordo com Lakoff (2010), toda palavra evoca um frame, uma rede de relações entre ideias, e as 

palavras definidas dentro de um frame o evocam. A declaração do imigrante 1 vai de encontro a essa 
afirmação, quando este dá o seguinte exemplo: [“conversando com brasileiro, me perguntou: de onde você 
é? Eu sou do Haiti. Logo já começa a falar pra mim do terremoto”]. E depois: [“eu vou conversar com com 
pessoa e ela vai falar pra mim do furacão”]. No entendimento desse imigrante, toda vez que um brasileiro 
ouve os vocábulos “Haiti” ou “haitiano”, ele ativa um frame que evoca calamidades ocorridas neste país, 
como o terremoto de 2010 e o furacão Matthew, de 2016.  

Lakoff (2010) acrescenta que, ao se negar um frame, se está evocando-o e, ainda, que evocar um 
frame faz com que ele seja reforçado. Essas asserções podem explicar os motivos pelos quais o imigrante 1 
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não quer falar sobre o terremoto e sobre o furacão, porque tais episódios fazem com que ele se lembre das 
dores que sentiu e das perdas que sofreu. Se evocar um frame torna-o mais forte, evitá-lo é a estratégia para 
torná-lo cada vez mais fraco. Uma vez que este frame realce a fragilidade histórica dos haitianos e esconda a 
resiliência que os imigrantes desenvolvem para superar seus traumas, eles demandam uma lógica de 
perpetuação das representações acima demonstradas, nas quais as catástrofes naturais são “vilãs” 
responsáveis pelo fracasso contínuo dos haitianos. É, portanto, na reconstrução das identidades dos 
imigrantes, materializadas nas narrativas contadas por eles, que os haitianos migrados para o Rio de Janeiro 
buscam mudar esse frame e aumentar, assim, as possibilidades de inserção social.   
 Voltando à pergunta que fizemos no início deste artigo, a saber, quais fatores estariam ligados à onda 
imigratória de haitianos, os trechos transcritos acima deixam claro que o terremoto teve, de fato, uma relação 
com essa onda migratória. A catástrofe de 2010 foi um fator para o exílio, mas não foi o único. O Haiti, única 
nação no mundo a conquistar independência por meio de revolução escrava, tem em sua história sucessivas 
intervenções externas, iniciadas pela colonização francesa, seguidas pela ocupação norteamericana e, mais 
recentemente, pela presença das tropas da ONU (MINUSTAH), lideradas pelo Exército do Brasil. Desde a sua 
independência, essa interferência estrangeira se configurou em fator pull para a migração, isto é, em 
motivações que “puxam” os migrantes para essas nações, enquanto que a crise econômica caracteriza o fator 
push, ou seja, incentiva os cidadãos a saírem do seu país. Essas práticas emigratórias, portanto, tiveram início 
antes do terremoto e são determinadas por outros fatores, sobretudo políticos e econômicos.  

No quadro a seguir, elencamos algumas explicações sobre a emigração dos ascendentes e demais 
familiares dos migrantes: 

 
Quadro 6. Emigrações anteriores na família dos informantes. 

Imigrante 1: [...] professora, deixa eu te falar: os haitianos, exemplo a minha família, os haitianos começaram a se imigrar, nos 
Estados Unidos, desde os anos 50, 60, 80, os haitianos começaram a se imigrar nos Estados Unidos. Aí tem várias famílias que foram pra 
lá. Mas na verdade eles foram para os Estados Unidos de barco, [...]  tem muita família. A última família que eu tenho, que foi para os 
Estados Unidos, que é minha irmã, ela foi com visto, ela foi com visto, ela viajou várias vezes, aí depois de um tempo, ela decidiu ficar e 
não voltar mais para o Haiti, ela tem residência tranquila pra ela morar e viver tranquilamente sem problema, com documento, tudo, 
entendeu? 

Pesquisadora: {{Seus pais emigraram? Seus avós? Dos seus irmãos e dos seus pais, alguém saiu do Haiti antes de você?}} 
Imigrante 1: sim, como eu falei pra você, dentro da minha família, eu tenho várias famílias, tipo tio, primo, prima, tia também, que 
foram para os Estados Unidos. Foram migrar, tipo eles saíram de barco, foi pra lá de barco, como eu falei pra você. Tem vários, mas, 
tipo, minha irmã, como eu tenho um irmão e duas irmãs. Aí, meu irmão, ele tá no Haiti ainda, e tenho duas irmãs. Uma, ela está nos 
Estados Unidos e outra está no Chile. A que está nos Estados Unidos, ela conseguiu um visto de turismo, mas já tinha mais de seis anos 
já, ela viajou, ela fazia ida e volta para o Haiti, viajou e volta para o Haiti, mais quatro ou cinco vezes, e depois ela casou e ela ficou lá 
nos Estados Unidos. E minha irmã também que está no Chile agora, ela mora aqui no Chile, entendeu? Mas minhas famílias, tipo tia, 
primo, estão nos nos Estados Unidos. Faz muito tempo que eles viajaram pra lá.  

Pesquisadora: Você foi o primeiro da sua família a sair do Haiti para morar em outro país? 

Imigrante 2: não [pausa longa] Meu irmão, meu pai tava morando lá nos Estados Unidos. [2.0] Eles foram primeiro. 

Pesquisadora: Você foi o primeiro da sua família a sair do Haiti para morar em outro país? 

Imigrante 3: não, não sou o primeiro, ok?  

Pesquisadora: Quem saiu do Haiti antes de você e pra onde foi? 

Imigrante 3: sou o primeiro na minha família a entrar no Brasil, ok? Mas a maioria minha família tá viajando. Um pouco Bahamas, 
Estados Unidos e Canadá.   

 
Conforme depoimento dos imigrantes, os haitianos tem uma tradição de mobilidade internacional 

que é historicamente anterior ao terremoto de 2010 e ao furacão de 2016. Na representação coletiva desse 
povo, o exílio é um sonho, porque é a principal alternativa para se conquistar melhores condições de vida. A 
determinação de viajar para o Brasil é, de fato, posterior à catástrofe de janeiro de 2010, mas as relações 
políticas e diplomáticas entre os países formaram apenas uma parte dos fatores que possibilitaram esse êxodo.  
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Port-Atl (corpus de portuguesismos atlánticos): 
objetivos y metodología 

 
Dolores Corbella1 

 
RESUMEN: PORT-ATL es una base de datos relacional diseñada para recopilar los llamados “portuguesismos atlánticos”, 
con el fin de ofrecer la historia, datación, primeros testimonios y distribución espacial de los préstamos de origen 
portugués (y gallego-portugués) que, desde finales del siglo XV, contribuyeron a la configuración del español meridional. 
Presentaremos los aspectos más novedosos de este portal, la metodología con la que se ha concebido y los objetivos 
propuestos. Se trata de realizar una revisión crítica y exhaustiva de los posibles préstamos hasta ahora registrados y 
completar ese listado con nuevos términos extraídos de corpus y bases de datos documentales. 

Palabras clave: Historia de la lengua española. Lexicología. Portuguesismos. 

 

ABSTRACT: PORT-ATL is a relational database designed to collect the so-called "Atlantic Lusisms", in order to provide the 
history, dating, first testimonies and spatial distribution of loanwords of Portuguese origin (and Galician-Portuguese) 
which, since the late 15th century, contributed to the configuration of southern Spanish language. We will present the 
most innovative aspect of this portal, the methodology with which it was conceived and the proposed aims. We will 
perform a critical and exhaustive review of possible loanwords so far registered and we will try to complete the list with 
new terms drawn from corpus and document databases. 

Keywords: History of the Spanish Language. Lexicology. Lusisms. 

 

1 Introducción 
Todos los trabajos clásicos sobre la presencia de portuguesismos en español (Salvador, 1967; Granda, 

1968) señalan la necesidad de afrontar este singular apartado de la diacronía de la lengua aunando dos 
perspectivas: el análisis histórico y la distribución geolectal. Sin ese acercamiento empírico resulta difícil 
dilucidar el grado de interferencia que ha ejercido el portugués sobre el castellano y señalar en qué medida 
ese contacto secular ha quedado plasmado en el léxico y en la arquitectura de las distintas variedades del 
español.  

A falta de culminar un diccionario histórico general de la lengua, el avance de la lexicografía regional 
en las últimas décadas y la puesta en marcha de amplios corpus documentales lematizados (como el CDH o el 
CORDIAM) ofrecen al investigador unos materiales de primera mano que permiten ir desvelando el origen y la 
recepción de cada uno de los préstamos adoptados. Ese impulso que han recibido los estudios más recientes 
sobre el vocabulario español se puede advertir de manera similar en la lexicología gallega y portuguesa, 
especialmente en el quehacer lexicográfico con la edición de obras fundamentales, como el Diccionario 
Houaiss o el Vocabulário histórico-cronológico do Português Medieval –VPM–, o los numerosos proyectos 
lexicográficos realizados para el gallego (vid. Sánchez Palomino, 2013), que han facilitado la creación de 
portales con tesoros generales o dialectales, como el Dicionario de diccionarios. Corpus lexicográfico da lingua 
galega (DdD), dirigido por Antón Santamarina, el Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués (TLPGP), 
coordinado por Rosario Álvarez Blanco o el Corpus Lexicográfico do Portugûes (DICI) de la Universidade de 
Aveiro. Estas obras de referencia resultan imprescindibles para conocer y valorar la posible ascendencia 
específica de la interferencia (gallego-portuguesa, gallega, portuguesa o brasileña), así como para concretar 
la particular evolución de cada préstamo, aportando datos inéditos e incluso desconocidos por la tradición 
lexicográfica española. 

Hay que señalar que a lo largo de este trabajo emplearemos el término “lusismo” (o “portuguesismo”) 
en un sentido amplio, teniendo en cuenta que muchas de estas voces poseen una documentación bastante 
antigua ya que proceden del fondo común gallego-portugués (Maia, 1997, p. 898-954) y resulta difícil en 
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determinadas ocasiones dilucidar si fueron gallegos o portugueses (o ambos) los que contribuyeron a su 
difusión e implantación, con una dualidad que depende de los flujos migratorios de cada zona (Corbella, 
2016). De manera similar sucede en América, donde a la influencia directa de la emigración lusa se añade la 
presencia de núcleos poblacionales gallegos, junto a la aportación de los hablantes de algunas variedades del 
español europeo que ya habían incorporado previamente a su vocabulario numerosos occidentalismos 
(leonesismos, galleguismos, portuguesismos), sin contar lo que ha significado la contribución brasileña para 
los países con los que ha compartido frontera y a los que ha aportado no solo brasileñismos directos (o 
brasilerismos) sino para los que el portugués se ha convertido asimismo en la lengua puente a través de la 
que se han introducido numerosos indoamericanismos en español (un conjunto de exotismos léxicos 
adoptados para nombrar referentes desconocidos por los colonos europeos). En todo caso, la historia de cada 
palabra o de cada conjunto de palabras se pone de manifiesto al analizar los movimientos migratorios y los 
diversos factores sociolingüísticos implicados, y la labor del lexicógrafo se limitará a ir encajando todas las 
teselas del amplio mosaico que supone la elaboración de cualquier repertorio, sin dejar de tener en cuenta 
que el factor externo desempeña un papel fundamental en la historia de los préstamos. Un claro ejemplo de 
todo ello lo constituye la terminología azucarera, cuyo análisis no ha podido realizarse sin conocer el contexto 
socioeconómico que propició la expansión de la primera agroindustria atlántica y sin tener en cuenta que el 
origen de aquel cambio histórico surgió en Madeira, lo que contribuyó a que la terminología asociada al 
cultivo y, sobre todo, a la cultura de lo dulce durante la época colonial tuviera su origen en el portugués 
europeo (Corrales / Corbella / Viña, 2014) y no en el brasileño o en el español americano como suelen 
señalar los repertorios lexicográficos portugueses y españoles. 

La acotación de la investigación a la parcela de los portuguesismos atlánticos se debe a que existen 
estudios de conjunto sobre los lusismos europeos (Nogueira, 1945-48; Dworkin, 2012; Venâncio, 2008), pero 
el análisis de los correspondientes trasvases léxicos del portugués o del brasileño al llamado español 
meridional apenas se ha revisado de forma global, de tal manera que permita establecer la época de 
incorporación y la distribución diatópica de todas las voces tomadas de la otra lengua, con el fin de advertir la 
ruta que han seguido esas palabras a través del océano o por el interior del Nuevo continente y su 
distribución panamericana o por áreas dialectales. 

En cuanto al marco temporal, el trasvase de préstamos procedentes del gallego-portugués fue 
especialmente intenso en los siglos XVI y XVII, porque en esa época los contactos y las interferencias se 
produjeron en los más diversos ámbitos y en regiones muy extensas: en las tierras peninsulares y en las 
zonas de frontera andaluzas y extremeñas; pero también, y de manera particular, en el periodo de expansión 
de ambas lenguas a través del Atlántico, en lo que muchos han dado en llamar la primera globalización 
mundial que unió al continente europeo con el africano, el americano y el asiático. En las Islas Canarias, 
punto central en el periodo de expansión colonial, la lexicografía regional, que cuenta con un gran desarrollo, 
permite comprobar que una parte muy destacada y cuantitativamente importante de su léxico diferencial 
tiene origen portugués. En cuanto a América, la influencia portuguesa llegó por distintas vías según las 
épocas: directamente, por medio de los emigrantes y comerciantes portugueses, e indirectamente, a través 
de los préstamos interregionales o interdialectales, con una intensidad muy fuerte en la época de los Austrias, 
pero también en oleadas migratorias posteriores. A medida que avanzamos en el tiempo, se puede comprobar 
que las relaciones se intensificaron en la frontera brasileña y que las situaciones de contacto de lenguas 
produjeron un trasvase importante de léxico hacia las regiones limítrofes de Bolivia, Colombia, Argentina, 
Paraguay y Uruguay. Pero, del mismo modo, no fue menos importante el establecimiento de nuevos 
poblamientos con colonos traídos de la otra orilla del Atlántico, como sucedió en Luisiana, en la Banda oriental 
del Río de la Plata o en la Península de Yucatán. A los puertos de este último enclave, los de San Francisco de 
Campeche y Santa María de Sisal, llegaron a mediados del siglo XVIII familias de colonos europeos que 
fundaron poblaciones en Mérida, Chetumal, Campeche y Bacalar y que, aparte de contribuir a la creación de 
nuevas ciudades, dejaron en sus descendientes la huella de los particularismos diatópicos (entre ellos muchos 
de ascendencia portuguesa) que los distinguían, y todavía los diferencian, del resto de los hablantes 
mexicanos. 

 

2 Metodología: del texto al diccionario, una revisión crítica 
 Cualquier trabajo que se centre en el análisis histórico del léxico tiene que partir del empleo efectivo 
de cada término en los textos. Como la adaptación del gallego-portuguesismo se fue produciendo de una 
forma natural (de ahí los continuos ejemplos de calcos y préstamos semánticos), la dificultad para proceder a 
la identificación de su origen es mayor, por lo que es necesario acudir en muchas ocasiones a factores de 
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historia externa (como las migraciones, los contactos de fronteras, las relaciones de poder, la apertura de 
nuevos mercados, el comercio esclavista, la expansión de nuevas técnicas y cultivos más productivos…) para 
poder explicar el aumento de frecuencia o la aparición en un momento determinado de una voz (o de una 
terminología completa), confirmando de esta manera la procedencia y la total integración del préstamo. En la 
práctica lexicográfica tradicional, por el contrario, el diccionario se ha solido emplear como fuente única y 
como autoridad que certifica el uso real de las palabras en el tiempo y en el espacio. 
  Basta analizar algunos ejemplos para advertir la imperiosa necesidad de revisión que ofrece este 
apartado de la historia de la lengua. El Diccionario de Autoridades suponía, erróneamente, que el lema 
chapeo, empleado como sinónimo de sombrero, “Es voz antigua, que aun se conserva en Galicia. Tomóse del 
Portugués Chapéo, que significa esto mismo”. Muy pronto, en 1780, la Academia advertía el error y eliminaba 
el comentario etimológico en esta entrada. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con otras voces que se han 
mantenido en el repertorio de referencia del español con una etimología portuguesa equívoca. Ha ocurrido 
este hecho con el doblete chubasco / chubazo. Ambas palabras se incorporaron al DRAE en su edición de 
1780, la primera definida como: “s. m. Entre los navegantes se llama así el chaparron, ó aguacero con mucho 
viento. Alluvies vento jactata”, y la segunda con la marca de “ant[igua]” y con remisión a la anterior. En 1846, 
Vicente Salvá indicaba en su Nuevo Diccionario de la lengua castellana con respecto a chubasco que “se ha 
generalizado ya mucho esta palabra en el lenguaje común” (apud NTLLE, s.v.), por lo que la Academia, en la 
siguiente edición de su repertorio, la correspondiente a 1852, dejaba de considerarla voz propia de la 
terminología náutica y la recogía sin marcación restrictiva de su uso. Unos pocos años más tarde, en la 
duodécima edición (de 1884), se incluía por vez primera la etimología: “Del lat. pluvia, lluvia; port. chuva” 
que, en 1956 (decimoctava edición) se modificaba (“Del gall. port. chuvia, y éste del lat. pluvia, lluvia”), para 
quedar simplificada en la última entrega de 2014 como “Del port. chuva ‘lluvia’”. El cambio de parecer de la 
Academia con respecto a la etimología de chubasco vino motivada por la opinión de Corominas (DCECH, s.v. 
llover) que afirmaba rotundamente: “es lusismo náutico tomado del port. chubasco, derivado de chuva 
‘lluvia’”, señalando además que “La falta de i corrobora plenamente el portuguesismo. No puede admitirse un 
cruce con chaparrón como el que propone G. de Diego (RFE IX, 127n), lo que explicaría la falta de i”. Sin 
embargo, Fernando Venâncio (2008, p. 112) señalaba del empleo actual en gallego, y no en portugués, de 
este término que, con la grafía etimológica chuvasco, aparece, efectivamente, como de uso general en el 
Dicionario da Real Academia Galega (DRAG), uso que el TLPGP ha corroborado en localidades de las costas 
gallegas como Ares, Dumbría, Porto do Son y Cangas. En español debe considerarse, por tanto, un gallego-
portuguesismo o un galleguismo de ámbito marinero. 
 

 
Lámina 1. Distribución de la palabra chuvasco según los materiales del TLPGP. 
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Ninguna controversia produjo el registro de la otra variante chubazo, recogida en el DRAE, como se 
ha señalado, también desde 1780 y mantenida hasta la edición de 1992. Desde un principio, esta entrada se 
consideró anticuada y se definió siempre con remisión a chubasco y, de manera similar, a partir de la edición 
de 1956 se le añadió la misma etimología que la hacía proceder del gallego-portugués. Así fue aceptada sin 
problema alguno y asumida por toda la lexicografía general extraacadémica de los siglos XIX y XX (aparece 
registrada en la obra de Vicente Salvá, en la de Elías Zerolo o en el Diccionario de Uso del Español de María 
Moliner). Sin embargo, en 2001 la Academia la eliminó de su repertorio al advertir que el único registro en el 
que se basaba el uso de esta palabra procedía de una lectura errónea (chubazo en lugar de chubasco) de un 
párrafo de la obra Historia del descubrimiento de las regiones austriales hecho por el general Pedro 
Fernández de Quirós. La crónica fue compuesta entre c1605-1609, en una época en la que la Unión ibérica 
propició que este marino nacido en Évora encabezara una de las expediciones de la Monarquía Hispánica al 
Pacífico. 

Una única cita permitió también a la Academia considerar como general la primera acepción de la 
entrada callao, al aparecer registrada por vez primera en una de las cartas de Eugenio Salazar, de 1568. En la 
actualidad, teniendo en cuenta la perspectiva geolingüística y los datos que la lexicografía de ámbito regional 
aporta, quedan abiertas nuevas pistas para la investigación. Como se señala en el Diccionario Histórico del 
Español de Canarias (DHECan, s.v.), el escritor madrileño pudo haber conocido esta voz durante su estancia 
en el archipiélago, donde ocupó el cargo de gobernador de las islas de Tenerife y de La Palma. Se trataría, 
por tanto, de un vocablo de empleo exclusivo en el español meridional, tal como resalta el DCECH: “Como en 
castellano es solamente término dialectal canario, y vocablo del lenguaje de los marinos (de aquí el nombre 
del puerto peruano del Callao, por la calidad de su playa), debe ser portuguesismo”. En esta ocasión, los 
académicos no tuvieron en cuenta la opinión del lingüista catalán, y todavía en la última edición del 
diccionario (conocido desde 2014 como DLE) aparece una amplia disquisición en el artículo que hace derivar 
esta palabra “Del celta *caliavo, der. de *kal- ‘piedra’; cf. gallegoport. callau y fr. caillou”. El paréntesis 
etimológico, en este caso, remite a un estadio anterior a la adopción de esta palabra por el español. Estamos, 
por tanto, ante una propuesta a todas luces equívoca, puesto que la distribución geolectal, los registros 
documentales y la toponimia confirman una procedencia directa desde el fondo patrimonial gallegoportugués. 

Al haber ido sumando nuevas acepciones a las entradas ya existentes en el Diccionario, los redactores 
del DRAE no siempre advirtieron que el nuevo sentido atribuido a una determinada voz no derivaba, al menos 
directamente, de la etimología que figuraba en el lema. Es lo que sucedió con la octava acepción de la 
entrada papagayo: “Ven. cometa (‖ armazón)”, que entró en el repertorio académico en la primera edición del 
siglo XXI (la vigésima segunda edición, de 2001). El origen inmediato de este significado específico es el 
portugués papagaio, la denominación más difundida de la cometa en Portugal. 

 

 
Lámina 2. Papagaio según los materiales del TLPGP. 

http://dle.rae.es/?id=9vckYmd%2345c34JK
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Como lusismo, por tanto, debe ser considerada su presencia en andaluz, tal como muestra el Tesoro 
Léxico de las Hablas Andaluzas (TLHA, s.v., en Prado del Rey –Cádiz– y en Paradas –Sevilla–) y en canario 
(vid. DHECan, aunque su empleo haya ido quedando desusado en la actualidad), pero también se ha 
documentado en algunas regiones de Argentina, Colombia, Cuba, México, Uruguay (vid. los datos del Tesoro 
léxico canario-americano –TLCA–, s.v.), Bolivia (en el oeste del país, según el Diccionario de Americanismos –
DAMER–) y, como señala el DRAE, en Venezuela. En este último país, el libertador Francisco de Miranda 
(1750-1816), de ascendencia isleña, empleaba el término en sus escritos (“…muchas gentes y muchachos, 
que vuelan Papagallos se ven sobre la Diga”), de manera similar a su coetáneo el ilustrado canario Viera y 
Clavijo (1731-1813): “Al extremo inferior de la cabeza, / Que coronada con un pico agudo, / Donde pueda 
fijarse por cimera / Una muy agraciada banderilla, / Lo llaman Papagayo y lo celebran”. 

Otros muchos préstamos figuran sin étimo o con un étimo equívoco en los diccionarios, a pesar de 
que la historia de la palabra, su evolución y su cronología apunten a la procedencia gallega o portuguesa 
como la más probable. Bagazo, por ejemplo, se incorporó al repertorio académico en 1770 (“En algunas 
partes se llama así el residuo que queda de aquellas cosas que se exprimen fuertemente para sacar el licor ó 
zumo, como la uba, aceituna ó caña de azúcar”) y, a partir de la edición de 1884 se le añadió la etimología: 
“De baga”. Pero unos años antes, el Diccionario de Autoridades había recogido las variantes vagazo (“Lo 
mismo que orujo de las uvas, y en algunas partes se llama también assi el residuo de la aceituna molida, y 
exprimida en el lagar”) y gabazo (“Término de los ingenios de azúcar. La cáscara ó cibéra de la caña, 
exprimida en el molino, y después en la viga, para sacarle todo el xugo”). Hoy es palabra regional en el 
español europeo (se ha documentado en Zamora, Extremadura, Andalucía y Canarias) y ha tenido una 
distribución muy amplia en América, especialmente en relación con su empleo en la industria azucarera (en 
México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela, 
Ecuador y Perú, según los datos que ofrece el DAMER), sin duda debido a la influencia ejercida por el gallego 
y el portugués, donde conserva plena vitalidad. De su antigüedad dan buena cuenta los registros canarios 
(aparece documentada al menos desde 1505), mexicanos (1534), dominicanos (1547) y peruanos (1549) 
(vid. Corrales / Corbella / Viña, 2014, p. 108-109). 
 La historia del verbo enchumbar resulta asimismo controvertida. Aparece en el DLE con el significado 
de “Ensopar, empapar de agua” y localizado en Canarias, Antillas, México, Panamá, Uruguay y Venezuela (a 
los que hay que añadir los registros recogidos por algunos lexicógrafos para Argentina, Colombia y Luisiana, 
vid. TLCA, s.v.). Corominas y Pascual (DCECH, s.v. chumbo) consideran el término como cubanismo entre los 
derivados de chumbo (higo). Parece claro, sin embargo, que el tratamiento del grupo inicial pl- remite a un 
origen occidental y que en portugués una de las acepciones de enchumbar o chumbar es, precisamente, 
“molhar”, aparte del uso pronominal trasmontano «Pôr-se muito pesado, por se molhar» (Figueiredo). 
Además, la específica distribución espacial de este verbo (en toda la zona del Caribe) evidencia una más que 
probable influencia de algunas variedades del español meridional en su arraigo en América. 
 Los repertorios lexicográficos pueden significar un punto de partida para el análisis de los préstamos 
pero, como hemos indicado, resulta inevitable la revisión de los datos que ofrecen con testimonios novedosos 
procedentes de nuevas fuentes documentales, constatar su origen y su uso, eliminar las referencias erróneas 
y añadir nuevas voces cuya historia y difusión demuestran su adscripción lusa.  

 
3 Una base de datos relacional 

PORT-ATL pretende llenar ese vacío en los estudios léxicos del español y ofrecer los materiales 
suficientes para actualizar los registros lexicográficos. Se ha buscado una solución informática con una visión 
integral, que no se limita a una base de datos, sino que reúne una serie amplia de herramientas para la 
edición en línea y el estudio de los registros mediante el análisis relacional de las fichas y de los diversos 
campos, con búsquedas cruzadas para el estudio lexicológico. Se pretende añadir, además, una aplicación 
que permita la representación cartográfica (en los ejes geográfico y temporal) de los resultados, una especie 
de estratigafía dialectal que muestre, a un tiempo, la evolución cronológica y diatópica del término analizado. 
Se trata de ofrecer en cada entrada una memoria histórica perfectamente contextualizada con el origen y la 
recepción del lema. 

Cada ficha se programa previamente desde el menú del administrador y contiene campos y bloques, 
estructurando la información de tal manera que esos registros se puedan transformar también en datos 
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cuantitativos extraídos a partir de metadatos como procedencia, morfología, campo temático, extensión 
geográfica, vitalidad, tipología del préstamo, épocas de mayor grado de integración, etc., con la posibilidad de 
búsquedas cruzadas o condicionadas que favorezcan la acotación y la relación de los materiales acopiados. 
Por ejemplo, la búsqueda *brasileñismos *botánicos *Uruguay recupera todos los fitónimos de origen 
brasileño documentados en este país; el rastreo *préstamos indirectos *Cuba *República Dominicana *Puerto 
Rico ofrece todos los portuguesismos que han llegado a las Antillas a través de otras variedades del español; 
la acotación *Azúc. presenta una relación de toda la terminología azucarera de origen portugués empleada en 
la modalidad meridional; la pesquisa por *DEU facilita el listado de todos los lusismos registrados por este 
repertorio (el Diccionario del español del Uruguay). 

En la presentación, la pantalla principal aparece dividida en cuatro zonas:  
1. La barra de menú, similar a la de cualquier aplicación Windows y con todas sus opciones: 

a) archivo (abrir, cerrar, imprimir, exportar, salir); b) edición (cortar, copiar, pegar, buscar, 
explorar, modo edición); c) ficha (nueva ficha, copiar, pegar, borrar, etc.). 

2. La barra de herramientas, con botones y listas desplegables (que facilitan la exportación 
de datos y visualizarlos posteriormente en su totalidad o según los distintos tipos de 
búsqueda). 

3. El campo de indexación, a la izquierda, que contiene el listado alfabético de lemas que se 
han ido incorporando a la base de datos. 

4. La zona de edición, con los bloques y campos fijos que contiene cada entrada: lema, 
variantes, etimología, tipo de préstamo, categoría, derivados, localización, significado, 
datación, ejemplos documentales, fuentes españolas y fuentes portuguesas. Es posible, 
además, insertar bloques (para nuevas acepciones) o añadir campos (por ejemplo, de 
fuentes o de comentarios).  

Es quizá este cuarto y último apartado el más importante, puesto que de la riqueza y variedad de los 
materiales que contenga dependerá el resultado final de la base de datos. Los ejemplos documentales han 
sido extraídos de los corpus más importantes del español, como el CORDE, el CORDIAM, el CDH, el LH (de 
Boyd-Bowman), CHARTA, CorLexIn, el CP y el CE de Mark Davies, etc. En el apartado de fuentes se han 
incluido los repertorios lexicográficos usuales (como el DLE, DCECH, DAMER), así como los registros que 
ofrecen los diccionarios de ámbito regional del español europeo y los correspondientes a los países 
americanos, ya que suelen contener materiales que no han sido contemplados por los diccionarios generales 
de la lengua. Asimismo resultan de interés para el corpus de portuguesismos atlánticos los resultados del 
proyecto Tesoro léxico de la frontera hispano-portuguesa (FRONTESPO) para desentrañar la presencia de 
portuguesismos en las zonas fronterizas de Extremadura y Andalucía que luego extendieron su uso por el 
resto del español meridional. Cuantitativamente la base de datos PORT-ATL se nutre de todos estos 
antecedentes: frente a los ciento cincuenta portuguesismos que registra el DCECH y los doscientos treinta del 
DLE (entre ellos, solo cinco brasileñismos), para Canarias, por ejemplo, el catálogo supera algo más del millar 
de lusismos; para Uruguay se han indexado unas doscientas veinte entradas y para el nordeste argentino se 
han incorporado, por ahora, ciento sesenta y tres portuguesismos y brasileñismos. A todo ello se han añadido 
los registros y comentarios etimológicos que ofrecen las monografías específicas sobre este tema, así como 
las observaciones que los distintos autores han realizado sobre determinadas palabras en otros estudios 
léxicos menos específicos. 

 
Lámina 3. La entrada casal en la base PORT-ATL. 
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Al ser una base abierta a nuevos registros y nuevos datos, el fichero puede irse completando a 
medida que vaya analizándose el material disponible. Así, en el ejemplo de la entrada casal, los registros 
apuntan, como señalaba Ángel Rosenblat, a una doble vía de entrada: una más antigua, que uniría la 
documentación canaria y la venezolana y otra que, desde Brasil, contribuyó a la difusión de esta palabra por 
toda la zona del Río de la Plata. Similar distribución presenta la entrada yeito y su variante jeito: esta última 
está presente en el mediodía peninsular (en Extremadura y en algunas zonas de Andalucía) y es de uso 
general en Canarias, mientras que la primera, con fonética portuguesa, se ha registrado en Argentina y 
Uruguay. Bastante amplia es también la extensión de la voz trillo con el significado de “senda formada 
comúnmente por el tránsito”, que el DLE registra, como segunda acepción, en Canarias, Costa Rica, Cuba, 
Guatemala, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, derivada “Del lat. tribŭlum”. La ficha 
correspondiente de la base de datos completa el área de empleo de la palabra con Ecuador (se ha registrado 
en la provincia de Los Ríos) y Puerto Rico, aparte de señalar que el primer diccionario que incorporó la voz 
fue el de Pichardo para Cuba. Se añade, además, que se trata de un préstamo semántico del portugués trilho 
y que su extensión de uso apunta a que se trata de un lusismo relativamente antiguo en todo el español 
meridional. 

 

 
Lámina 4. La ficha cachaza en la base PORT-ATL. 

 

Los campos de datación y de ejemplos que se irán incorporando a los registros pueden ofrecer 
algunas referencias determinantes para revisar el origen y la vía de difusión que suelen atribuir los 
diccionarios a muchas de estas voces. En el ejemplo de cachaza se puede observar, por un lado, la amplia 
distribución de la palabra por todo el Caribe e incluso México; por otro, los primeros registros de uso se 
remontan a 1527 y no se localizan en América, como habitualmente se ha señalado, sino en el Atlántico 
oriental, por lo que hay que descartar el origen brasileño que la tradición lexicográfica ha supuesto para esta 
palabra. 

La posibilidad de añadir nuevos campos de fuentes en la zona de edición constituye otro aspecto 
interesante de esta base de datos, ya que uno de los modos de consulta previstos será el de acceder al 
listado cronológico de los registros diccionarísticos, como si de un tesoro lexicográfico de portuguesismos se 
tratara, con el fin de mostrar la historia de cada portuguesismo en la tradición lexicográfica, descubrir deudas 
y atribuir la autoría de nuevos registros y planteamientos. 
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 Desde la pantalla de la ficha lexicográfica, el redactor puede  asimismo acceder directamente a una 
serie de ventanas con enlaces directos a las bases de datos y diccionarios disponibles en  la red  (españoles y 
portugueses),  como el  CORDE  (http://corpus.rae.es/corde 
net.html), CORDIAM  (http://www.cordiam.org/), CP (http://www.corpusdoportugues.org), DAMER   
(http://www.asale.org/recursos/diccionarios/damer),   DHECan (www.frl.es/Paginas/El 
DHEcanenlared.aspx), DLE (http://del.rae.es), HOUAISS (http://houaiss.uol.com.br/),   LH 
(https://textred.spanport.lss.wisc.edu),  CDH  (http://web.frl.es/CNDHE),  TLPGP (http://ilg.usc. 
es/Tesouro) y otros. 
 

4 Conclusiones 
La base de datos PORT-ATL permitirá recoger los materiales necesarios para desvelar la historia de 

cada una de las monografías de los préstamos léxicos lusos, pero también servirá para proponer 
acercamientos globales al fenómeno de la interferencia del portugués sobre el español. En este sentido, el 
análisis de los registros de la modalidad atlántica presenta unas perspectivas de estudio muy alentadoras y 
los trabajos que se pueden emprender a partir de este inventario pueden aportar conclusiones relativamente 
importantes para la historia de la lengua. 

Además, la dinámica de adopción del portuguesismo y el tipo de préstamo aceptado (directo o 
indirecto) constituye una de las características que puede ayudar a definir la configuración de cada una de las 
variedades atlánticas. Al contrastar la extensión y la época de difusión, se puede contribuir a determinar la 
estructuración areal del español americano. 

Por último, los testimonios de uso extraídos de las fuentes y corpus documentales, presentando los 
hechos de la lengua tal como se han desarrollado en el tiempo, facilitarán la revisión de las fuentes 
lexicográficas españolas, desechando etimologías mal atribuidas o añadiendo el origen a otras muchas voces, 
con una procedencia fehacientemente comprobada y contrastada, tal como se ha señalado a lo largo de este 
trabajo. Esos registros documentales, en determinados casos, también servirán para completar y enmendar 
los datos ofrecidos por los diccionarios portugueses, especialmente en la consideración de algunos (falsos) 
brasilerismos o brasileñismos presentes, desde sus orígenes, en todo el Atlántico. 

 

Referencias 
CDH = INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN RAFAEL LAPESA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Corpus del 
Nuevo diccionario histórico. <http://web.frl.es/CNDHE>. 
CE = DAVIES, M. El corpus del Español. <http://www.corpusdelespanol.org/xs.asp>. 
CHARTA = SÁNCHEZ PRIETO-BORJA, P. (dir.). Corpus Hispánico y Americano en la Red. Textos 
Antiguos. <http://www.corpuscharta.es>. 
CORBELLA, D. Presencia del léxico gallego-portugués en el español atlántico: primeros testimonios. Estudos 
de lingüística galega, v.8, p. 69-87, 2016. 
CORDE = Corpus diacrónico del español. <http://corpus.rae.es/cordenet.html>. 
CORDIAM = COMPANY, C. y BERTOLOTTI, V. (dirs.). Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de 
América. <www. http://www.cordiam.org>. 
CorLexIn = MORALA RODRÍGUEZ, J. R. (dir.). Corpus Léxico de Inventarios 
<http://web.frl.es/CORLEXIN.html>. 
CORRALES, C., CORBELLA, D., VIÑA, A. Léxico azucarero atlántico (siglos XVI-XVII). Logroño: 
Cilengua, 2014. 318 p. 
CP =  DAVIES,  M.  y  FERREIRA,  M. J.  O corpus do  Português  <www.corpusdoportugues. 
org.x.asp>. 
DAMER = ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de americanismos. Lima: 
Santillana Ediciones Generales, 2010. 2333 p. <http://www.asale.org/recursos/diccionarios/damer>. 

http://corpus.rae.es/
http://www.cordiam.org/
http://www.corpusdoportugues.org/
http://www.asale.org/recursos/diccionarios/damer
http://www.frl.es/Paginas/El
http://houaiss.uol.com.br/
https://textred/
http://web.frl.es/CNDHE/view/inicioExterno.view
http://ilg.usc/
http://corpus.rae.es/
http://www.cordiam.org/
http://www.asale.org/recursos/diccionarios/damer


V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 87 

DCECH = COROMINAS, J. y PASCUAL, J. A. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. 
Madrid: Editorial Gredos, 1980-1991. 6 v. [1ª edic.: 1954]. 
DdD =  SANTAMARINA, A. (coord.). Dicionario de dicionarios. Corpus lexicográfico da lingua galega. 
Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, 2006-2013. <www. http://sli.uvigo.es/DdD>. 
DEU = ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS DE URUGUAY. Diccionario del español del Uruguay. 
Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2011. 574 p. 
DHECan = CORRALES, C. y CORBELLA, D. Diccionario histórico del español de Canarias. La Laguna: 
Instituto de Estudios Canarios, 20132. 2 v. [Puede consultarse en la web: 
<www.frl.es/Paginas/ElDHEcanenlared.aspx>]. 
DICI = UNIVERSIDAD DE AVEIRO - CENTRO DE LINGÜÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA: Corpus 
Lexicográfico do Português <clp.dic.ua.pt/DICIweb>. 
DLE = REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Barcelona: Espasa, 2014. 
<www.rae.es> [DRAE hasta la ed. 2001]. 
DRAG = REAL ACADEMIA GALEGA. Dicionario da Real Academia Galega. 
<http://academia.gal/diccionario> 
DWORKIN, S. N. A History of the Spanish Lexicón: A Linguistic Perspective. Oxford: Oxford University 
Press, 2012. 336 p. 
FIGUEIREDO, C. de. Grande Dicionário da língua portuguesa. Amadora: Livraria Bertrand, 198116. 2 v. 
FRONTESPO = Frontera hispano-portuguesa: documentación lingüística y bibliográfica. Proyecto de 
investigación en curso. 
GRANDA, G. de, 1968. Acerca de los portuguesismos en el español de América. Thesaurus, v.23, n.2, p. 
344-358. 
HOUAISS, A. y VILLAR, M. de S. (dirs.). Grande Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Río de 
Janeiro: Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia-Círculo de Leitores, 2015. 6 vols. 
LH = BOYD-BOWMAN, P. Léxico hispanoamericano. 1493-1993. Nueva York: Hispanic Seminary of 
Medieval Studies, 2003.  <http://textred.spanport.lss.wisc.edu>. 
MAIA, C. de A. História do galego-português. Estado linguístico da Galiza e do noroeste de 
Portugal desde o século XIII ao século XVI. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. XV, 1007 p. 
NOGUEIRA, R. de Sá. Palavras castelhanas de origem portuguesa. Boletim de Filologia, v.8, 1-56, 185-236 
y 357-364; y 9, 197-228 y 321-339, 1945-1948. 
NTLLE = REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Nuevo Tesoro lexicográfico de la lengua española. 
<http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle> 
PICHARDO, E. Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas. La Habana: Editorial 
de Ciencias Sociales, 19856. [Se ha utilizado también la primera edición, publicada en Matanzas (Cuba), en 
1836, con el título de Diccionario provincial de voces cubanas]. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero 
sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o 
refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua. 1726-1739, 6 v. [Se ha consultado la edición 
facsímil, Madrid: Editorial Gredos, 1969]. 
SALVADOR, G. Lusismos. In: Enciclopedia lingüística hispánica. Madrid, v. II, p. 239-261, 1967. 
SÁNCHEZ PALOMINO, M. D. La tarea lexicográfica de la Real Academia Galega. Boletín de la Real 
Academia Española, v.93, n.307, p. 155-183, 2013. 
TLCA = CORRALES, C. y CORBELLA, D. Tesoro léxico canario-americano. Las Palmas de Gran Canaria: 
Casa de Colón y Cabildo de Gran Canaria, 2010. 1199 p. 
TLHA = ALVAR EZQUERRA, M. 2000. Tesoro léxico de las hablas andaluzas. Madrid: Arco Libros, 2000. 
829 p. 

http://www.frl.es/Paginas/ElDHEcanenlared.aspx
http://textred.spanport.lss.wisc.edu/


V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 88 

TLPGP = ÁLVAREZ BLANCO, R. (dir.). Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués. 
<http://ilg.usc.es/Tesouro>. 
VENÂNCIO, F. Lusismos e galeguismos em espanhol. Uma revisão dos dados. Phrasis: Studies in 
Language and Literature, v.49, n.2, p. 109-122, 2008. 
VPM = CUNHA, A. G. Vocabulário histórico-cronológico do Português Medieval. Río de Janeiro: 
Fundação Casa de Rui Barbosa, 2014. 2 v. 
 
 

http://ilg.usc.es/Tesouro


V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 89 

Metaplasmos por transposição de sons e acento em 
vocábulos do português brasileiro: uma descrição 
dos fenômenos a partir do Atlas Linguístico de 
Pernambuco (ALiPE) 

 

Edmilson José de Sá1 
 

RESUMO: Este artigo consiste em uma análise da variação fonética detectada no corpus do Atlas Linguístico de 
Pernambuco (ALiPE), usando, para esse fim, os vocábulos em que foram registrados metaplasmos por transposição de 
sons. Com base nos pressupostos teóricos apregoados por Coutinho (1968), Câmara Jr. (2009) e Mattos e Silva (2006), os 
metaplasmos encontrados se distribuíram em metáteses (prateleira – [pah]teleira), hipérteses (vidro – [vridu]) e diástoles 
(vômito – vo[mi]to), a partir dos quais, foram descritos os possíveis fatores que contribuíram para a variação nos dados e, 
com isso, compreenderam-se os processos de transposição decorrentes de uma variedade não-padrão e de mudanças já 
lexicalizadas. 
Palavras-chave: Atlas Linguístico. Pernambuco. Metaplasmos. Transposição de sons e acento. 
 
ABSTRACT: This article consists of an analysis of the phonetic variation detected in the corpus of the Linguistic Atlas of 
Pernambuco (ALiPE), using, to this end, the words in which some metaplasms by transposing sounds were recorded. 
Based on theoretical assumptions touted by Coutinho (1968), Câmara Jr.(2009) and Mattos e Silva (2006), the 
metaplasms found were distributed in metatheses (prateleira – [pah]teleira), hipertheses (vidro-[vridu]) and diastoles 
(vomito - vo[mi]to), from which, one understood the possible factors to the variation in the data arising from a non-
standard variety and from changes already lexicalized. 
Keywords: Atlas linguistique.  Pernambuco. Metaplasmes. Transposition of sounds 
 
 
1  Introdução 
 
 Muitos trabalhos têm mostrado quão heterogênea é a língua portuguesa falada no Brasil, quer no 
âmbito fonético, quer no léxico, quer no morfossintático. O falar do Estado de Pernambuco, por exemplo, 
constitui exemplo claro dessa heterogeneidade, o que o torna passível de imitações por toda parte, pois a 
entonação e o vocabulário peculiares caracterizam seu povo e o diferenciam dos demais, estimulando, assim, 
a curiosidade, inclusive da mídia televisiva, que, via de regra, apresenta o pernambucano como sinônimo de 
nordestino. 

Todavia, a variação existente no falar brasileiro está condicionada, assim como outros falares que a 
língua permite constituir, a questões sociais e históricas, haja vista que o Brasil foi colonizado por portugueses 
a partir de 1501, a partir da definição do Tratado de Tordesilhas, aos quais se uniram franceses interessados 
no comércio, espanhóis e ingleses, que cobiçavam as posses portuguesas, holandeses, responsáveis pelas 
invasões iniciadas na primeira metade do século XVII (PEREIRA DA COSTA, 1985).  Destaca-se também a 
vinda de imigrantes americanos na segunda metade do século XIX, estabelecendo-se em Caruaru, japoneses, 
que formaram comunidades nipônicas em Petrolina e Bonito, além de árabes, que migraram a Pernambuco 
no século XIX, sob o estímulo do imperador D. Pedro II, como atestado em Andrade (2004).  

Contribuições relevantes sobretudo na formação do português advieram de índios, cuja presença 
milenar é conferida em várias partes do Estado e ainda pela influência do Ya:the, língua indígena ainda falada 
pelos índios Fulniô da tribo de Águas Belas e de africanos, que foram trazidos à Capitania de Pernambuco a 
partir do século XVI e mantêm vivas parte de suas tradições em seus descendentes quilombolas. 
 Por isso, este artigo surge com o propósito de refletir sobre a história do Português Brasileiro, 
aproveitando as cartas fonéticas do Atlas Linguístico de Pernambuco e, para tanto, se pretende descrever 
algumas modificações na pronúncia dos falantes do Estado, em particular aquelas em que determinados sons 
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consonantais são deslocados de sua posição original, reestruturando a sílaba e, ainda, os fenômenos que 
possibilitaram a alteração da posição do acento. 
 A estrutura do estudo em tela se inicia com uma breve descrição acerca dos processos de 
transposição fonética com base nas perspectivas de Coutinho (1968), Carvalho & Nascimento (1969), Câmara 
Jr. (2009) e Mattos e Silva (2006).  Em seguida, será apresentado um panorama da Geolinguística no Brasil 
(CARDOSO 2010) com destaque para a construção dos atlas linguísticos. A análise pautou-se pelos 
parâmetros metodológicos do Atlas Linguístico de Pernambuco (SÁ, 2013; 2016) e o corpus utilizado foi 
selecionado das cartas fonéticas, das quais se destacaram os fenômenos de transposição de sons – os 
metaplasmos – quais sejam: metátese e hipértese e de transposição de acento, diástole. Assim, os dados 
catalogados com metaplasmos serão analisados sob a égide das dimensões diastráticas (faixa etária e 
gênero). Isso possibilitará constatar como o padrão do falar pernambucano se manifesta ou se tais mudanças 
já fazem parte do sistema.  

 
2 Os processos de transformação fonética além da história da língua 

portuguesa  
 

A formação de palavras no português do Brasil não é estudo recente, haja vista a preocupação dos 
livros didáticos em apresentar elementos que expliquem morfossintaticamente como se estrutura o 
vocabulário falado no país, para que o aluno, desde o ensino fundamental, já tenha uma noção da origem das 
palavras que ele fala. Além disso, tal organização parece ser decorrente de processos diacrônicos por que os 
idiomas vêm passando, muitas vezes, graças a empréstimos que línguas aparentadas têm trazido e não 
apenas de sua própria constituição etimológica, conforme Nogueira (1958) já tem defendido.  
   Diante da evidente preocupação da escola, estudos em diversas áreas pertencentes tanto à macro 
quanto à microlinguística (WEEDWOOD, 2002) têm usado a linguística histórica para respaldar e justificar a 
existência de fenômenos distintos e um dos aspectos que pode auxiliar na explicação de fenômenos fonéticos, 
léxicos e até morfossintáticos é o conhecimento da história, neste caso, da língua portuguesa. 
   Assim, surge o estudo dos metaplasmos que, no caso da língua falada no Brasil, são processos de 
transformação fonética do latim até comporem o português falado hodiernamente (MATTOS e SILVA, 2006) e 
tais mudanças parecem ainda se perpetuar na variação que se encontra na fala espontânea, principalmente 
de habitantes de municípios que não constituem grandes centros urbanos. 
   Dentre as transformações mais evidentes, encontram-se os metaplasmos por aumento, por 
supressão, por transposição e por mutação de segmentos.  
    No caso dos metaplasmos por aumento de segmentos, conforme Carvalho & Nascimento (1969), 
destacam-se a epêntese, a anaptixe, a paragoge e a prótese. Por supressão, há a aférese, a apócope, a 
síncope e a haplologia. Já os metaplasmos metátese, hipértese, sístole e diástole estão no grupo da 
transposição de sons e de acento e os metaplasmos degeneração, desnasalação, dissimilação, rotacismo, 
lambdacismo, ditongação, monotongação, metafonia, nasalação, palatalização, sonorização e despalatalização 
pertencem ao grupo dos transformadores. 
   A ideia deste artigo parte, então, da hipótese de que algumas das formações atuais já foram 
registradas em dicionários enquanto outras não foram atestadas. Por isso, por ora, serão descritos e 
analisados os metaplasmos de transformação de sons e de acento na fala de Pernambuco, aproveitando os 
dados do corpus construído para o Atlas Linguístico do Estado. 

 
3  A Geolinguística no Brasil e os atlas linguísticos  
  

Para se entender, com precisão, o intuito de se trabalhar à luz da Geolinguística, é preciso estabelecer 
alguns conceitos importantes, quais sejam: língua, dialeto e falar.  

A língua, segundo Houaiss (2009), consiste num sistema de representação constituído por palavras e 
por regras que as combinam em frases que os indivíduos de uma comunidade linguística usam como principal 
meio de comunicação e de expressão, falado ou escrito. Saussure (1986), por sua vez, considera o sistema 
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abstrato de signos inter-relacionados, de natureza social e psíquica, obrigatório para todos os membros de 
uma comunidade linguística, enquanto Dubois et al (1993) ainda mencionam que o funcionamento da língua 
é regido por regras e coerções. 
  Houaiss (2009) conceitua o dialeto como um conjunto de marcas linguísticas de natureza semântico-
lexical, morfossintática e fonético-morfológica, restrito a uma comunidade inserida numa comunidade maior 
de usuários da mesma língua. É, portanto, uma forma da língua falada em um ambiente específico, com um 
sistema particular. 
  Ferreira (1986), por sua vez, caracteriza o termo falar como uma forma da língua usada para 
estabelecer comunicação, ou seja, qualquer manifestação concreta da língua. Nesse caso, a variação está 
condicionada à gramatica e ao vocabulário (CHAMBERS & TRUDGILL, 1998). 
  Ainda em Houaiss (op cit) o termo falar se caracteriza por ser a variedade de uma língua peculiar à 
determinada comunidade, logo se tem o falar regional, próprio de uma área mais ampla, como o exemplo do 
falar nordestino e o falar local, próprio de uma cidade, de uma vila ou qualquer ambiente.  
  Como se pode perceber, há autores que tratam os termos dialeto e falar quase como sinônimos, o 
que leva alguns a considerarem o primeiro como forma de variação regional e o segundo como forma 
particular de comunicação. 
  O método mais presente de se estudar o dialeto é através da Geografia Linguística, que se utiliza do 
método cartográfico para analisar a língua diatopicamente. 
  Conforme encontrado em Câmara Jr. (2009), a Geolinguística, como é chamada, é a técnica de 
análise linguística que consiste no registro em cartas da distribuição geográfica de cada traço dialetal, ou seja, 
trata-se, segundo Coseriu (1987), de um: 

 

[...] método dialetológico e comparativo que pressupõe o registro em mapas especiais de um 
número relativamente elevado de formas linguísticas (fônicas, lexicais ou gramaticais), 
comprovadas mediante pesquisa direta e unitária numa rede de pontos de determinado 
território, ou que, pelo menos, tem em conta a distribuição das formas no espaço geográfico 
correspondente à língua, às línguas, aos dialetos ou aos falares estudados.  

 

 As bases para a Geolinguística foram desenvolvidas pelo linguista suíço Jules Guilliéron, professor na 
École Pratique des Hautes Études em Paris. Ele foi o responsável pela primeira publicação da área, o Atlas 
Linguistique de la France, em 1910.  
 Conforme mencionado anteriormente, a Geolinguística vale-se da Cartografia para a documentação 
das marcas dialetais, através da criação de atlas com uma certa quantidade de cartas necessárias ao registro 
das principais realizações fonético-fonológicas, semântico-lexicais, morfossintáticas, pragmáticas e prosódicas. 
 No Brasil, os estudos geolinguísticos só adquiriram seu lugar de destaque com o primeiro atlas 
linguístico elaborado no Brasil por Nelson Rossi e sua equipe. O Atlas Prévio dos Falares Baianos, concluído 
em 1963, serviu de inspiração a outros atlas regionais, embora o desejo de Nascentes (1958), nessa época, 
era de que fosse construído um atlas nacional. 

A esse respeito, o autor expressa que:     

 
[...] embora seja muito vantajoso um atlas feito ao mesmo tempo no país inteiro, pois o fim 
não é muito distanciado do início, os Estados Unidos, país vasto com belas trilhas, preferiram 
a elaboração de atlas regionais, para uni-los depois no atlas geral. Igualmente nós 
deveríamos fazer isto em nosso país que também é vasto (NASCENTES, op cit, p. 07).   

   
A despeito da ideia de atlas regionais, optou-se, inicialmente, pela construção do atlas do falar 

baiano, que inspirou outros trabalhos geolinguísticos realizados sobre falares de Minas Gerais, da Paraíba, da 
Região Sul, de Sergipe, do Paraná, do Ceará, de Goiás e de Pernambuco, além de servir de referencial teórico 
a autores de atlas ainda em fase de elaboração. 
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4  Aspectos metodológicos e a proposta de análise do falar de 
Pernambuco 
 
  Para a análise proposta para este artigo, serão usados os dados coletados no corpus do Atlas 
Linguístico de Pernambuco (SÁ, 2012; 2013), o quinto estado do Nordeste do Brasil a ter seu primeiro 
trabalho geolinguístico completo, aprimorando os estudos descritivos sobre o português falado no Estado 
inspirados por Marroquim [1934] (2008).  
  Usando a metodologia do Atlas Linguístico do Brasil, foram investigados vinte municípios, escolhidos 
com base nos critérios apregoados por Ferreira & Cardoso (1994), nos quais quatro informantes de cada um 
deles responderam a questões de cunhos fonético-fonológico, semântico-lexical, morfossintático e 
pragmático, perfazendo oitenta pessoas com as séries finais de ensino fundamental já concluídas e mais 
quatro com curso superior na capital do Estado, o que permitiu a construção das cartas conforme a 
metodologia da Geolinguística Pluridimensional descrita também por Margotti (2008) e inspirada em Thun & 
Elizaincín (2000).  
  Inicialmente, foi aplicado o Questionário Fonético-Fonológico (QFF) com suas 159 perguntas e, para o 
trabalho em tela, serão usadas as respostas que detêm transposição de sons, como metátese, hipértese, e de 
acento (diástole), de modo a verificar se tais aspectos podem implicar variação sistemática ou assistemática.  

 
4.1 Os metaplasmos por transposição registrados no Atlas Linguístico de 
Pernambuco 
 
  Para verificar os casos de metaplasmos por transposição de sons e acento em Pernambuco, foram 
analisadas as realizações fonéticas de dez itens lexicais a partir das respostas dos informantes para perguntas 
do Questionário Fonético-Fonológico (QFF) (QUESTIONÁRIOS DO ALiB, 2009), a saber: 

 Número de 
ordem 

Questão Item 

003 ... aquilo assim (mímica), onde se colocam objetos em casa (latas de mantimentos 
na cozinha, enfeites na sala ...) ou produtos para vender nos supermercados, 
mercearias, etc.? 

Prateleira  

027 Quando a água da panela está bem quente, cheia de bolhinhas, como é que se diz 
que ela está? 

Fervendo 

032 ... aquilo que dá no chão, grande (mímica), com uma casca grossa vermelho-
amarelada por dentro e que se cozinha para comer, para fazer doce? 

Abóbora  

073 De que material são feitas as janelas, os para-brisas dos carros? Vidro 

127 O que é que a pessoa faz sair pela boca, quando comeu e a comida fez  mal? Vômito 

142 ... a abertura da calça do homem, normalmente fechada com botões ou com zíper? 
[Se você / o(a) senhor(a) encontra um conhecido com a calça aberta, você / o(a) 
senhor (a) diz: Fulano, fecha a ___?] 

Braguilha 

144 O que é que se põe no corpo para ficar cheiroso? Perfume 

151 Quando se perde uma coisa, se vai procurar até ___? Encontrar 

152 Quando se quer saber uma coisa, se vai ___? Perguntar 

Quadro 1: Questões e itens motivadores da análise proposta 
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O fenômeno mais recorrente nos itens motivadores catalogados no quadro 1 foi a metátese, 
conceituada por Câmara Jr. (2009, p. 207) como uma “mudança fonética que consiste na transposição de um 
fonema dentro de um vocábulo”, bastante comum na estrutura do latim para o português e comum a outros 
idiomas e já registrado em Sá (2009).  

A mudança de localização do /r/ na mesma sílaba se registrou em variantes para prateleira  
[pah]tileira; fervendo  [frɛ]vendo; braguilha  [bah]guilha; perfume[prɛ]fume; perguntar  [prɛ]guntar 
  Conforme Hora, Telles & Monaretto (2007, p.185), “[...] parece que o processo de transposição de 
sons está relacionado à escolaridade, principalmente, pois sua realização ocorre preferencialmente em 
informantes com poucos anos de escolarização”, o que se confirma nos dados registrados em Pernambuco e 
em outros estudos. A figura 1 exemplifica como foram distribuídas diatópica e diastraticamente as variantes 
com metáteses. 

 
Figura 1: Carta com variantes para metáteses nos dados do ALiPE 

   
  A carta disposta na figura 1, construída especialmente para esta análise, confirma uma predominância 
de metáteses dos róticos em posição pretônica, precedida ou antecedida de consoante. Das 127 realizações 
contabilizadas, o percentual maior coube às variantes fonéticas de braguilha – 57%, prateleira – 32% e 
fervendo – 8%, enquanto os itens perfume e perguntar tiveram apenas duas realizações proferidas pelo 
homem da segunda faixa etária, o que perfaz 1,5% de cada um.  
  Excluindo as variantes pouco estratificadas, a distribuição diastrática das metáteses pode ser ilustrada 
no gráfico 1: 
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aspectos da evolução da língua são compreendidos mais eficazmente quando associados a elementos 
extralinguísticos, numa estratificação diastrática, percebe-se que no caso da variação de braguilha, as 
metáteses foram mais acentuadas, ultrapassando a metade de todo o quantitativo, preferencialmente no caso 
das mulheres com mais de 50 anos, com 68%. No caso de prateleira, os percentuais foram mais modestos, 
sendo mais elevados para as respostas dos homens e no caso de fervendo, a mulher de mais idade transpõe 
mais o som da palavra do que as pessoas de outras tipologias. 
  Para Carvalho & Nascimento (1981), há uma transposição de sons de sílabas diferentes e Coutinho 
(1968) exemplifica com primariu > primairo > primeiro e com fenestra > feestra > fresta. Outros exemplos 
são comuns na língua portuguesa, principalmente quando o falante é detentor de um perfil diastrático 
característico de comunidades que não constituem grandes centros urbanos. Em Pernambuco, isso também 
foi encontrado, conforme a figura 2 exemplifica numa carta construída especificamente para esse fim. 

 

 
Figura 2: Carta com variantes para hipérteses nos dados do ALiPE 

 

  Ao contrário do quantitativo de realizações das metáteses, houve um número inferior de hipérteses, 
perfazendo as 56 ocorrências, das quais 68% se referem ao item vidro e se distribuem diatopicamente em 18 
dos vinte municípios investigados.  
  Quanto à variação de abóbora, por se tratar de uma palavra proparoxítona, é comum encontrar 
ocorrências sincopadas do tipo [a'bɔbɐ] ou [a'bɔbɾɐ], mas, no ALiPE, foi encontrada a realização [a'bɾɔbɐ], 
com a transposição de um som que, na síncope, está na terceira sílaba e se desloca para a segunda. Essas 
ocorrências atingiram os 27% pois 15 respostas foram registradas nos inquéritos. Já no caso de encontrar, as 
três únicas ocorrências perfizeram 5% do total. 
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Gráfico 2: Distribuição diastrática das hipérteses em Pernambuco 

  
 Cabe, aqui, uma observação sobre a hipértese de abóbora. Nesse caso, a motivação para a 

ocorrência de tal fenômeno parece ser estruturalmente condicionada, conforme observam Hora, Telles & 
Monaretto (2007, p. 194): 

 
A motivação acentual para a ocorrência do fenômeno segue a tendência da língua a 
simplificar padrão acentual proparoxítono e a desfazer hiatos, muito comum em variedades 
não-padrão do PB, e largamente observada em palavras paroxítonas sem hiatos 
finais:(cócegas > cosca, áspero > aspro.)  

 
 Pelo gráfico 2, é possível compreender que o percentual de hipérteses aumenta à medida que o 

falante do sexo masculino ascende na faixa etária ao contrário do que ocorre com a mulher que reduz as 
flutuações fonéticas de transposição de sons à proporção em que vai chegando à maior idade. 
 Quanto à diástole, conceituada por Coutinho (1968), como a transposição da tonicidade para a vogal 
da silaba seguinte, destacou-se apenas o caso da palavra vômito, mas com um considerável número de 
realizações, conforme a figura abaixo ilustra com a carta 3. 
 

 
Figura 3: Distribuição diatópica da diástole no ALiPE 
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  A realização [võ'mitʊ] se registra, conforme a figura 3, em dezesseis dos vinte pontos de inquérito em 
Pernambuco pelo menos uma vez, o que, ao todo, perfaz 27%, usando como parâmetro estatístico o número 
mínimo de respostas válidas previstas para todos os informantes inquiridos. 
  Mais uma vez, diastraticamente, se percebe um número superior de realizações variáveis para os 
falantes do sexo masculino em detrimento do feminino, a despeito do que tem ocorrido em outros trabalhos 
de descrição linguística sob os auspícios da sociolinguística. Das ocorrências com diástole, 44% se registraram 
para o homem de faixa etária inicial – 18 a 30 anos e 30% para os de faixa etária final – 50 a 65 anos. 
Porém, no caso das mulheres inquiridas, 26% couberam ao homem da primeira faixa e, ao contrário do que 
se imagina, nenhuma ocorrência surgiu para a mulher da segunda faixa etária. 
 
Considerações finais 
 
   Estudos sobre determinados metaplasmos na língua portuguesa ainda são escassos e se resumem 
apenas à descrição dos fenômenos mais recorrentes nas comunidades de fala.  
  Aqui se tentou priorizar um número de fenômenos que sobressaíram quanto à transposição de sons 
ou de acento no corpus dos dados do Atlas Linguístico de Pernambuco (ALiPE) com destaque para as 
ocorrências de metáteses, hipérteses e diástoles.  
  Não cabe aqui fazer análises mais aprofundadas, envolvendo a diacronia da língua portuguesa em 
que as perdas, acréscimos e transposições de sons eram evidentes e contribuíram bastante para o quadro 
atual. O caso de preguntar, por exemplo, registrado como variante não-padrão de perguntar já era refletido 
na sua língua de origem com o onset complexo ‘pre’ e fazer uma análise dessa natureza bem aprofundada 
dos dados registrados no atlas demandaria tempo e espaço, mas, pelo menos, é possível insinuar que tais 
fenômenos podem decorrer de variedades conservadoras e alterações já inseridas na língua, por conta de sua 
origem, algo já verificado em outros estudos de temática semelhante. 
  Espera-se, portanto, que estudos sobre as origens do português de Pernambuco possam ser 
aprofundados em outros trabalhos de modo a oferecer comparações, respaldando ou refutando o que já foi 
explanado, o que só auxiliará ainda mais a compreender mudanças operadas na língua. 
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A toponímia indígena do Maranhão do século XVII e 
XVIII em relatos de viajantes 
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RESUMO: Um exame da história/memória do Maranhão, com base nos os topônimos de origem indígenas. 
Adota-se os princípios teórico-metodológicos da Onomástica, mais particularmente da Toponímia. Dick 
(1990), Isquerdo; Dargel (2014) e Seabra (2007) fundamentam esta pesquisa que objetiva descrever os 
nomes de localidades e de rios maranhenses, registrando o percurso onomástico desses topônimos, com vista 
ao resgate histórico de suas denominações. O corpus da pesquisa foi extraído de relatos sobre o Maranhão 
feitos por viajantes nos séculos XVII e XVIII. Os dados revelam uma considerável presença indígena na 
toponímia maranhense da região investigada, com exemplos emblemáticos como Itapecuru-Mirim, Icatu, 
Jaguarema, Pindaré, Mearim.  
Palavras-chave: Onomástica. Toponímia de origem Indígena. Maranhão. 
Abstract: An examine of the history / memory of Maranhão, based on the indigenous Toponyms. It adopts 
the theoretical-methodological principles of Onomastics, more particularly of Toponymy. Dick (1990), 
Isquerdo; Dargel (2014) and Seabra (2007) gave support to this research that aims to describe the names of 
locations and Maranhão rivers, registering the onomastic course of these place names, with a view to the 
historical rescue of their denominations. The corpus of the research was extracted from reports about the 
Maranhão based on the century travelers' accounts XVII and XVIII. The data reveal a considerable indigenous 
presence in the Maranhão toponymy of the investigated region, with emblematic examples such as Itapecuru-
Mirim, Icatu, Jaguarema, Pindaré, Mearim. 
Keywords: Onomastics. Toponyms of Indigenous origin. Maranhão. 
 

Introdução 
Este estudo toponímico objetiva descrever os nomes de localidades e de rios maranhenses, 

registrando assim o percurso onomástico desses topônimos, com vista ao resgate histórico de suas 
denominações, tendo por base os relatos de viajantes do século XVII e XVIII. Dessa forma estudamos os 
hidrônimos maranhenses, que, segundo (DICK, 2004, p.126-127), são os “nomes dos acidentes hidrográficos 
em geral, não importando a natureza linguística do objeto nomeado, e evidenciado pela denominação, se 
humano ou não, animado ou inanimado, nem natureza dos campos semânticos envolvidos”.  

Destacamos a importância do sistema hidroviário no processo do povoamento maranhense, pois, 
partindo, então, da Ilha de São Luís – localizada entre a baía de São Marcos, para onde convergem os rios 
Mearim, Pindaré e Grajaú, e a baía de São José, para onde se dirigem os rios Itapecuru e Munim –, o 
colonizador fez do rio seu caminho. Eram, portanto, os cursos d’água sua principal via de acesso ao interior 
do território e de penetração nessa área; sua via de comunicação e de sobrevivência. São os rios, hoje, que 
nos proporcionam informações valiosas sobre a região, pondo em evidência questões relativas a seu 
povoamento, sua história, economia, cultura, toponímia. 

Quanto à decisão de fazer um recorte concernente à origem dos topônimos, limitando o trabalho 
àqueles de origem indígena, convém ressaltar que o Maranhão, como parte integrante do território 
pertencente, no século XVIII, ao Estado Colonial do Maranhão, possuía uma população indígena formada por 
cerca de 30 povos, aproximadamente 250.000 indivíduos, sendo assim um dos centros brasileiros de maior 
densidade de falares indígenas, pertencentes a dois troncos linguísticos – Macro-Jê e Tupi-Guarani ou Macro-

1 Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Centro de Ciências Humanas. Departamento de Letras. Aluno do Curso de 
Pós-Graduação em Letras (PGLetras). 
2 Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Centro de Ciências Humanas. Departamento de Letras. Doutora em 
Linguística. 
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Tupi (cf. ELIA, 1979). Atualmente, o Maranhão conta com uma população autodeclarada indígena de 37.272 
indivíduos (IBGE, 2010). Dentre aqueles que se declaram indígenas, há os que se reconhecem pertencentes a 
um povo indígena, distribuídos entre os povos Guajá/Awá-Guajá, Guajajara/ Tenetehára, Kaapor/Urubu-
Kaapor e Tembé/Tenetehára, pertencentes ao tronco linguístico Tupi-Guarani, e Gavião/ Pukobiê do 
Maranhão, Canela/Timbira, Krikati/Timbira, pertencentes ao tronco Macro-Jê. (INSTITUTO SÓCIOAMBIENTAL 
COMBONIANO NORDESTE, 2004). 

Considerando essa realidade histórica, étnica e linguístico-cultural do Maranhão, a presença 
significativa do índio no território maranhense deixou marcas incontestes no léxico toponímico do Estado, 
razão pela qual se torna importante investigar essas marcas. Para tanto, o estudo segue os princípios teóricos 
e metodológicos da Onomástica, mais particularmente da Toponímia, com vistas ao resgate histórico de suas 
denominações. 

 
O léxico indígena 

O enfoque do léxico de qualquer cultura exige que se aclare como se concebe esse elemento no 
âmbito da língua. Seguindo essa orientação, convém observar as considerações que faz Biderman (2001) 
sobre o tema em questão. Segundo a autora, 

O léxico de uma língua natural constitui uma forma de registrar o conhecimento do universo. 
Ao dar nomes aos seres e objetos, o homem os classifica simultaneamente. Assim, a 
nomeação da realidade pode ser considerada como etapa primeira no percurso científico do 
espírito humano de conhecimento do universo. Ao reunir os objetos em grupos, identificando 
semelhanças e, inversamente, discriminando os traços distintivos que individualizam esses 
seres e objetos em entidades diferentes, o homem foi estruturando o mundo que o cerca, 
rotulando essas entidades discriminadas. (BIDERMAN, 2001, p. 13). 

As considerações de Biderman (2001) encontram ressonância na ideia de Dietrich e Noll (2010, p. 90-
91) que, ao estudarem a influência da língua brasílica no léxico do português falado no Brasil, assim explicam 
essa influência: 

A motivação dos falantes do português para adotarem termos das línguas brasílicas, da língua 
geral paulista, da língua geral amazônica ou do nheengatu é dada pela necessidade de 
denominarem objetos e realidades desconhecidas na tradição portuguesa, mas típicas da 
natureza e da vida no Brasil. Assim é natural que a grande maioria dos termos de origem tupi 
pertença à linguagem setorial da fauna, flora, natureza e cozinha. Geralmente são nomes, 
poucas vezes adjetivos ou verbos.  

Rodrigues (1986, p. 21) destaca a importância dessa herança linguística, dando exemplos de dados 
estatísticos referentes ao léxico Tupi(nambá). Segundo o autor, 

Uma das conseqüências da prolongada convivência do Tupinambá com o Português foi a 
incorporação a este último de considerável número de palavras daquele. Numa amostra de 
pouco mais de mil nomes brasileiros populares de aves, um terço, cerca de 350 nomes, são 
oriundos do Tupinambá. Numa outra área de fauna, em que a interação entre portugueses e 
índios deve ter sido mais intensa, pois uns e outros eram grandes pescadores, a participação 
do vocabulário do Tupinambá é ainda maior: numa amostra de 550 nomes populares de 
peixes, quase metade (225 ou 46%) veio da língua indígena. É notável a quantidade de 
lugares com nomes de origem Tupinambá, quase sem alteração de pronúncia, muitos deles 
dados pelos luso-brasileiros dos séculos passados a localidades onde nunca viveram índios 
Tupinambá. 

É evidente a contribuição das línguas indígenas. Vale ressaltar que, provavelmente, vários topônimos 
considerados Tupinambá foram introduzidos no português por luso-brasileiros. Como visto anteriormente, é 
significativo o número de vocábulos oriundos do Tupi(nambá) presentes no português brasileiro. Segundo 
Ilari e Basso (2006, p. 68), “Só no Dicionário histórico das palavras de origem tupi, de Antônio Geraldo 
Cunha, que é especificamente dedicado aos termos de origem tupi, registram-se cerca de três mil vozes.”. 
Tendo em vista que uma parte considerável do léxico relativo à fauna, à flora e às cozinhas regionais 
brasileiras tem sua origem no Tupi(nambá), é notável a contribuição desse léxico no que diz respeito à 
toponímia, em especial aos hidrônimos, que se referiam aos elementos que, antes de serem o acesso de 
várias frentes de povoamento do homem branco, eram os locais de onde os índios tiravam sua sobrevivência. 
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Viajantes dos séculos XVII e XVIII 

Os registros dos viajantes são fontes que contribuem muito para os estudos toponímicos, pois 
apresentam nomes de rios, descrições das vilas e povoados por onde eles iam passando. Vale ressaltar que 
muitos desses viajantes eram encarregados de fazer anotações acerca daquilo que não fazia parte de sua 
realidade, daquilo que desconheciam; algumas vezes estabelecendo comparação com coisas de seu universo 
que, muitas vezes, era a realidade europeia. Assim registavam também muitos nomes da língua dos nativos, 
arbitrando, para tanto, a grafia que, tomava como base as orientações ortográficas de sua própria língua.  

Com base nos relatos dos viajantes, podemos estudar a toponímia sob um viés diacrônico, o que nos 
possibilita perceber o que prevaleceu e o que foi modificado na toponímia pelo homem. Nessa perspectiva, 
buscamos apoio em Dick quando ela afirma que:  

a toponímia situa-se como a crônica de um povo, gravando o presente para o conhecimento 
das gerações futuras, o topônimo é o instrumento dessa projeção temporal. [...] Torna-se, 
pois, a reminiscência de um passado talvez esquecido, não fôra a sua presença dinâmica. 
Dick (1990, p.22) 

Desse modo, as obras dos viajantes constituem uma fonte documental preciosa, pois contribuem para 
o conhecimento da história/memória do Maranhão, que se dá por meio de um movimento que vai do 
presente para o passado e retorna ao presente.  

Para compreensão, histórico e biográfico dos relatos dos viajantes utilizado para nosso corpus, 
esboçamos no quadro 1 as principais características desses viajantes. 
Quadro 1: características dos Viajantes 

Viajante  Identificação Obra  Relato 

Claude 
D´Abbéville 

(1612) 

Padre capuchinho francês que 
participou da expedição de 
tentativa da colonização 
francesa da criação da França 
Equinocial no Brasil. 

História da missão dos 
padres capuchinhos na ilha 
do Maranhão e terras 
circunvizinhas3 

Relata o trajeto de sua viajem 
realizada na Ilha do Maranhão e 
terras próximas, informando 
sobre coisas, aldeias, índios e 
lugares por onde ia passando. 

Yves D´Évreux 

(1613/1614) 

Padre capuchinho francês que 
participou da expedição de 
tentativa da colonização 
francesa da criação da França 
Equinocial no Brasil 

Viagem ao norte do Brasil: 
feita nos anos de 1613 e 
16144 

Relata o trajeto de sua viajem 
realizada na Ilha do Maranhão e 
terras próximas, informando 
sobre coisas, aldeias, índios e 
lugares por onde ia passando. 

Frei Francisco de 
Nossa Senhora 
dos Prazeres 
Maranhão (1819) 

Frei português que escreveu 
uma obra em que informava a  
Portugal, com detalhes, os 
acontecimentos no Maranhão.  

Poranduba Maranhense  Relata o trajeto de sua viajem 
realizada na Ilha do Maranhão e 
terras próximas, com 
informações detalhas sobre os 
habitantes do Maranhão, seus 
costumes e língua; plantas, 
quadrupedes e outros animais, 
aves e insetos voláteis, peixes e 
anfíbios dos rios e lagos. 

 
Metodologia 

Para coleta dos dados de nosso estudo, consultamos três obras: duas traduzidas do francês – História 
da missão dos padres capuchinhos na ilha do Maranhão e terras circunvizinhas, escrita pelo padre Claude 

3 Tradução de: Historie de la mission des pères capucins en l’isle de Marignon et terres circonvoisines 
4 Tradução de: Voyage dans le nord du Bresil fait durant les anneés 1613 e 1614 par le père Yves d’Évreux. 
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D´Abbéville, e Viagem ao norte do Brasil: feita nos anos de 1613 e 1614, do padre Yves D´Évreux – e uma 
escrita em português, A Poranduba maranhense, do Frei Francisco de Nossa Senhora dos Prazeres Maranhão. 

Vale ressaltar a importância das obras, pois temos relatos dos acontecimentos dos séculos passados 
que contribuem para os estudos da linguagem. Dentre elas, ainda chamamos atenção para a Poranduba 
maranhense que oferece aos estudiosos da língua portuguesa, e em particular aos trabalhos que têm como 
foco o português falado no Maranhão, um excelente conjunto de informações sobre a língua usada àquela 
época, especificamente sobre o léxico relativo aos abitantes do Maranhão, seos costumes e lingoa 
(capítulo 29), às plantas (capítulo 30), aos quadrupedes e outros animaes (capítulo 31), às aves e 
insectos voláteis (capítulo 32) e aos peixes e anfíbios dos rios e lagos (capítulo 33). Em síntese, a 
Poranduba maranhense representa, assim, uma fonte de informações para estudos de natureza linguística, 
tanto em uma perspectiva sincrônica como diacrônica, que ajudam a melhor perceber o processo de variação 
e mudança pelo qual passa o português brasileiro, e em particular o falar maranhense. No que diz respeito às 
línguas indígenas, as informações contidas nas obras ratificam o lugar ocupado pelo Maranhão como um dos 
centros brasileiros de maior densidade de falares indígenas, como evidenciado anteriormente. 

Utilizamos os Dicionários: Dicionário de Topônimos Brasileiros de Origem Tupi: significado dos 
nomes geográficos de origem tupi, de Luiz Caldas Tibiriçá (1985) e Topônimos Tupis no Maranhão, de 
Antônio Lopes (1947 A-B/1950 C), bem como notas das obras dos viajantes para identificar a etimologia dos 
topônimos. 

Após identificamos as etimologias dos topônimos, fizemos a análise dos dados seguindo o modelo das 
taxionomias toponímicas propostas por Dick (1990a). A autora sugere 27 taxes para classificação dos 
topônimos, divididos em dois grupos, os de Natureza Física e os de Natureza Antropocultural. Por meio da 
análise dos dados, percebemos a forte presença de taxionomias de Natureza Física. Dentre elas, segundo 
Dick, destacam-se:  

 Fitotopônimos – topônimos que têm origem na flora; 
 Geomorfotopônimo – topônimos referentes às formas geográficas;  
 Hidrotôponimos – topônimos que tem o elemento água ou as designações de natureza hidrográfica; 
 Litotopônimo – topônimos referentes aos elementos de natureza mineral; 
 Zootopônimos - topônimos referentes aos nomes de animais em geral. 

No que diz respeito à taxionomia de Natureza Antropocultural: 
 Ecotopônimos - topônimos referentes a habitações em geral; 
 Ergotopônimo – topônimos de natureza cultural. 

 
Análise e Resultados  

Apresentamos, em forma de quadros, os dados catalogados nas obras selecionados. O Quadro 2 
contém os hidrônimos e o Quadro 3, os topônimos, com a indicação da taxionomia e as informações 
linguísticas pertinentes.  
Quadro 2 - Hidrônimos recolhidos nas obras 

Topônimo Taxionomia Notas Linguísticas 

Bacanga Fitotopônimo de ybá-canga, fruto seco, baga, coquinho; Theodoro Sampaio 
traduziu por “cabeceira das frutas” por desconhecer os 
trabalhos de Lemos Barbosa, que nos legou valioso 
vocabulário de tupi antigo. (TIBIRIÇA,1985, p. 26)  

Ibá + cang, canga (fruto + galho ou cabeça) [...]. (LOPES, 
1947, p. 28)  
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Cumã Fitotopônimo nome de uma planta da Amazônia, também chamada de 
sorva. (TIBIRIÇA, 1985, p. 45) 

Fuligem ou fava. Nomes de diversas plantas lactecentes do 
Brasil [...]. (LOPES, 1947, p. 98)  

Itapecuru Litotopônimo do nheegatu itape-curu lage enrugada, ondulada. (TIBIRIÇA 
1985, p. 66) 

Taboucourou - rivière – Itapicuru, na topônimia atual. Nas 
cônicas e mapas se escreve variamente: Tapicuru, Tapucuru, 
Itapocuru, Itapicuru, etc. [...] pode derivar de itapé, pedra 
chata, laje, e curu, cascalho, seixo, esprimindo seixos de laje 
[...]. (D’Abbeville, 2008, p. 180) (Notas do tradutor) 

Maioba Fitotopônimo MAYOÜE- rivière  et village; nom de certaines fueilles d’abres 
qui son fort longues & larges – Maïobe e Mayobe em 
Y.d’Evreux; mas, conforme a explicação do texto, deve ser 
Taioba. (Caladium), composto de taya, como em Taiapouan, e 
oba, folha. (D’Abbeville, 2008, p. 109) (Notas do tradutor) 

Maracu Hidrotopônimo alt. de mbará-cu, pará-cu, língua de mar, pequeno pântano 
formado próximo às praias, pela invasão das águas do mar. 
(TIBIRIÇA 1985, p. 83) 

MARACOU- rivière – MARACU, sem explicação plausível; 
Martius (Glossaria) pretende que seja a contração de Ymira-
urucu. (D’Abbeville, 2008, p. 184) 

Mearim Hidrotopônimo de mbiar-y, rio da caça. (TIBIRIÇA, 1985, p. 86) 

Munim Geomorfotopônimo Monim, Enrugar, encrespar, escolher. (BORDONI, s/d, p. 399) 

Mounin – revière – Munim, segundo Sampaio, corruptela de 
má-ni o que é enrugado ou encrespado, o ondeado. [...] 
(D’Abbeville, 2008, p. 184) (Notas do tradutor) 

Pindaré Ergotopônimo de pidá-aré anzol demorado, anzol de espera, anzol com isca 
que se deixa por longo tempo na água. (TIBIRIÇA, 1985, p. 
96) 

Pinaré – de pindá, anzol, e ré, diverso, diferente. (D’Abbeville, 
2008, p. 184, 325) (Notas do tradutor) 

No que diz respeito aos hidrônimos, percebe-se como já visto uma forte influência do meio ambiente 
no ato de nomeação. A flora e água tem espaço nesse contexto.    
Quadro 3- Topônimos encontrados nas obras 

Topônimo Taxonomia Notas Linguísticas 

Ianouarem  Zootopônimo IANOUAREM – village; c’est à dire le chien puant – Jagaurema. 
De jaguar (...) e rema, fétido, mal-cheiroso. (D’Abbeville, 
2008, p. 109)  

Itapary Litotopônimo ITAPARY – nom de lieu – Itapari , que segundo Bettendorff é 
assim chamada em razão das camboas que havia para a 
banda da baía de São José – De itá, pedra, pari, cercado, 
curral. (D’Abbeville, 2008, p. 132)  

ITAPARI – de itá-pari, barragem de pedra (TIBIRIÇA, 1985, p. 
66) 

Tapouytapere Ecotopônimos TAPOUYTAPERE - nom de lieu... qui est aussi le nom de tout la 
Province , signifiant la veille demeure des Tapouys. 
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Tapouytapere é a atual Alcântara. (D’Abbeville, 2008, p. 164)  

TAPUITAPEA – de tapui-tapera, tapera de tapia (tapera, neste 
caso, significa casa de palha, choça. (TIBIRIÇA, 1985, p. 109) 

Eucatou Hidrotopônimo EUCATOU – village. C’est à dire la bonne cauë – Icatu [...] de 
y, água, catu, boa. (D’Abbeville, 2008, p. 194)  

ICATU – de y-catu, água boa (TIBIRIÇA, 1985, p. 57) 

Eussaouap Zootopônimo EUSSAOUAP – nom do lieu; c’est à dire où on mange les 
Crabes. [...] Uçaguaba composto de uça, nome genérico do 
caranguejo, e guaba, particípio de u, comer: onde se vai 
comer caranguejos. – a Aldeia de Uçaguaba é a atual Vinhais 
(D’Abbeville,  2008, p. 146)  

UÇAGUABA – USSÁ-GUABA, comedouro de caranguejos. 
(TIBIRIÇA, 1985, p. 82) 

Maracanã Zootopônimo MARACANA – que signifie le grand Oyseau nommé Maracana 
(D’Abbeville, 2008, p. 192)  

MARACANÃ – Ave da fam. dos psitacídeos (TIBIRIÇA, 1985, p. 
82) 

 
Considerações finais 

Concluímos, com base na análise dos 14 topônimos encontrados nas obras dos viajantes, que a 
relação meio ambiente e linguagem se faz presente quando falamos em línguas indígenas, pois foi forte a 
presença dos elementos de natureza física nos dados. 

Com este recorte, no âmbito dos estudos toponímicos maranhenses, que privilegia os topônimos de 
origem indígenas, evidenciamos que o léxico das línguas indígenas contribuiu bastante para o conhecimento 
histórico-cultural maranhense, em especial no que diz respeito à toponímia. Frisamos, assim, a importância de 
estudos mais aprofundados sobre a toponímia e o léxico indígena no Maranhão. 
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Problèmes de terminologie et de classification en 
dialectologie : Proposition d'une nouvelle approche 

 
El Idrissi Mohamed1 

 
Résumé : 

La classification dialectale se trouve confrontée à différents obstacles. L'un d'entre eux concerne les dénominations 
employées pour désigner les différentes variantes linguistiques. Leurs utilisations causent des controverses et cette 
mésentente provient des différentes définitions données aux mots dialecte et langue. Pour sortir de ces polémiques, nous 
proposons une nouvelle terminologie scientifique. À cette fin, nous passons en revue certains fondements 
épistémologiques en cours en dialectologie et en sociolinguistique. L'objet de cette analyse est de fournir, en outre, un 
cadre plus théorique à ces nouvelles dénominations.  

Mots-clés : 

Dialectologie. Sociolinguistique. Théorie. Terminologie.  

Abstract : 

The dialectal classification faces to many challenges. One of them includes the labels used to name the different linguistic 
variations. Their utilisations cause polemics, that is due to discrepancies about definitions to give at the words dialect and 
language. In an endeavour to settle the debate, we suggest a new scientific terminology. With this aim in mind, we 
review the founding epistemological principles in dialectology and in sociolinguistics. The aim of this analysis is to provide, 
furthermore, a theoretical framework for these new denominations. 

Keywords : 

Dialectology. Sociolinguistic. Theory. Terminology. 

 
1 Introduction  

La classification dialectale se trouve confrontée à différents obstacles. L'un d'entre eux se situe au 
niveau des dénominations utilisées pour désigner les différentes variantes linguistiques. Dans la dialectologie 
française, comme dans la dialectologie berbère23, les métalangages souvent employés sont : parler, dialecte 
et langue. Il existe d'autres appellations (langue régionale, idiome, patois, variante, … etc.), mais elles ne 
contribuent pas à éclaircir la situation [TILLINGER 2013]. Ce problème n'est pas propre aux travaux 
dialectologiques en français, il se pose un peu partout dans le monde occidental, par exemple en littérature 
anglo-saxonne [CHAMBERS & TRUDGILL 1998 p.4-5]4. 

Ces termes en question renvoient normalement à une organisation hiérarchique de la variation 
linguistique – une langue comprend des dialectes et un dialecte comprend des parlers –, mais il s'avère que 
d'un auteur à l'autre ces termes ont des sens qui se chevauchent ou bien sont corrélés à des statuts 
politiques ou de prestige. La conséquence de cet imbroglio sémantique est la controverse qui nait de 
l'utilisation de ces termes. En fonction des prises de position, une même variante linguistique pourra être 
considérée comme étant un parler, un dialecte ou une langue. Cette situation est principalement causée par 
la mésentente sur la définition à donner aux mots dialecte et langue [LEONARD 2012]. Bien que les 
dialectologues aient conscience de cette problématique, ils continuent tout de même à faire usage de ces 

1  Université Sorbonne Paris Cité, INALCO, LACNAD / mohamed.elidrissi@inalco.fr  
2  Notre champ de spécialisation étant la linguistique berbère, nous nous référons de temps à autre au berbère.  
3  Cette terminologie dans les études berbères, nous la devons à André Basset qui est pour ainsi dire le précurseur des études 
dialectologiques en berbère [CHAKER 1995]. 
4  Dans les études en langue anglaise, les termes utilisés sont : language, dialect, accent [Ibid.]. 
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dénominations. De ce fait, ils sont confrontés chaque fois à ce point épineux, qui peut se révéler être une 
tâche ardue pour le chercheur, comme le stipule G. Aurrekoetxea [2013 p.133] dans l'un des titres de son 
article « time to be courageous ».  

 
2 Problème terminologique  

Avant d'aborder la question de notre nouvelle terminologie, il conviendrait d'expliquer plus 
longuement à quel niveau la confusion apparait parmi les spécialistes en Sciences du langage. Nos lectures 
des différentes littératures portant sur la dialectologie ou de manière plus générale sur la variation linguistique 
fait apparaitre deux positions bien distinctes. Il existe parmi les linguistes une composante qui ne perçoit la 
variation linguistique que sous l'angle de la distance linguistique et une autre qui aborde la question d'un 
point de vue statutaire. Ces deux écoles, si nous pouvons nous exprimer ainsi, emploient toutes les deux les 
mêmes termes pour qualifier leurs objets d'études. Ces mots en question que nous avons déjà évoqués 
correspondent à : parler, dialecte et langue. Ainsi, l'emploi de ces derniers, portant sur des aspects de la 
variation linguistique qui touchent à des réalités différentes, rend leur utilisation délicate, voire impossible. 
Donc, la vision des chercheurs qui utilisent cette terminologie traditionnelle dans une démarche classificatoire 
est sujette à question. D'autant plus, qu'il existe à l'intérieur de ces deux écoles des divergences. Ce qui ne 
fait qu'accroitre l'opacité qui entoure ces mots. Pour rendre compte de ce fait, nous allons examiner plus en 
profondeur les différentes approches qui sont en cours à l'intérieur de ces deux écoles. 

Si nous prenons le cas des chercheurs qui élaborent des classements en se fondant sur le critère de la 
distance linguistique, nous constatons que les tenants de cette approche, du fait de leur méthode et des 
limites intrinsèques à leur modèle, ne permettent pas de rendre compte avec finesse de la diversité de la 
variation linguistique. Le premier reproche que nous pourrions faire est leur vision d'une classification par 
hiérarchisation descendante. Leur point de départ est la langue qui est définie à priori – un apriorisme fondé 
généralement sur une conception politico-idéologique –. Par exemple, un berbérisant définira le kabyle 
comme étant une langue et pour un autre chercheur cela correspondra à un parler. En procédant de cette 
manière, cela débouche inévitablement sur des divergences comme nous venons de l'illustrer avec notre 
exemple précédent. Puis à partir de leur postulat, ils passeront au niveau inférieur et détermineront, quels 
ensembles de variétés linguistiques correspondent à des dialectes et ceux qui correspondent à des parlers. 
Mais là encore un autre problème surgit, c'est l'incapacité de ce modèle à mettre en évidence des 
regroupements de variantes linguistiques plus fines, car l'analyse est limitée à trois niveaux. Cette astreinte 
peut amener certains chercheurs à des dénis de particularismes linguistiques pour telle ou telle variante sous 
le prétexte que rien ne peut s'intercaler entre le dialecte et le parler ou bien à un niveau inférieur au parler. 
La dernière critique que nous pouvons formuler à ce modèle est que généralement sous la dénomination de 
langue se cache une vision diachronique de cette entité. La langue serait à identifier à la langue mère ou 
encore à la protolangue ou à la langue originelle. Cela revient à considérer que la langue ne peut être attitrée 
à une réalité synchronique.   

S'agissant des chercheurs qui octroient un statut particulier (représentationnel / politique) à ces 
termes, c'est-à-dire qu'ils les perçoivent comme ayant des valeurs sémantiques péjoratives (dialecte, parler) 
ou mélioratives (langue)5, il faut signaler à leur encontre que nous rencontrons également en leur sein des 
divergences quant à leur manière de classer les variétés linguistiques. D'après Leonard [2012 p. 51], il y 
aurait quatre tendances parmi les partisans de cette école : 

(1) Paradoxe 1 : les dialectes ou les variétés n'existent pas, il n'existe que des langues. 

(2) Paradoxe 2 : les langues n'existent pas, il n'existe que des dialectes ou des variétés. /…/ 

(3) Paradoxe 3 : plus deux langues sont semblables, plus l'une des deux est autorisée à 
prétendre être différente par essence, en dépit de l'équivalence de substance. 

5  Un sens qui est largement véhiculé dans le langage courant.  
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(4) Paradoxe 4 : plus une variété linguistique ressemble à une langue de référence de rang H 
(rang haut), moins elle est une langue. Moins elle ressemble à une langue de référence de 
rang H, moins elle ressemble à une langue. 

Comme nous pouvons le constater, ces différentes conceptions ne peuvent malheureusement pas 
être réconciliées. Par conséquent, il serait plus opportun d'avoir recours à une autre terminologie. Mais avant 
d'évoquer ce point, il existe une autre dimension qu'il est nécessaire de clarifier. Cela est relatif au champ 
disciplinaire qu'est la dialectologie que nous pouvons percevoir comme étant malmené. Car, il ne s'agit pas 
seulement de remplacer un terme par un autre terme pour que le problème se dissipe entièrement. Pour cela, 
il nous faut d'abord définir notre champ d'étude. Qu'est-ce que la variation linguistique ? Toute variation 
linguistique est-elle du ressort de la dialectologie ? Nous allons tenter de répondre à ces questions. 

 
3 Problème de champ disciplinaire  

Le terme « dialectologie » renvoie à l'étude des dialectes, mais ce dernier terme a plusieurs 
significations comme nous l'avons esquissé précédemment. Le sens général qu'on lui connait est le suivant : 
le dialecte est une variante régionale d'une langue ou bien le dialecte est une langue qui n'a pas de statut 
juridique et qui n'est pas une langue écrite. Entre ces deux sens, nous n'en considérons aucun comme 
correspondant à la signification que nous donnons à ce mot. Dans notre approche, le lexème dialectologie est 
défini comme l'étude de la variation linguistique couplée à toutes ses dimensions extralinguistiques : 
diachronique, diaphasique, diatopique, diastratique, ... etc. Et, nous considérons le terme « dialecte » comme 
un synonyme de « variété linguistique ». Ce qui sous-entend que le dialecte se réfère à un ou des systèmes 
linguistiques qui sont une ou des variantes d'un autre dialecte, le tout formant un diasystème6. Ces dialectes 
partagent des faits linguistiques7 en commun, donc ils sont à considérer comme ayant une parenté 
linguistique. Nous reviendrons plus en détail sur cette notion de dialecte pour l'approfondir davantage et pour 
mettre en exergue les relations complexes existant entre ces dialectes. Ainsi, nous ne considérons pas que la 
dialectologie a pour seule vocation de décrire la variation géolinguistique. 

Une telle définition rappelle celle de la sociolinguistique, mais comme l'étymologie de ce mot le 
précise, cette discipline a pour vocation d'étudier la variation linguistique entre différentes catégories 
sociologiques. Mais, en pratique, la sociolinguistique englobe également des aspects en rapport avec le 
langage où la dimension sociologique ne figure pas. Ainsi, par exemple, la dialectologie, renommée étude 
diatopique / géolinguistique par certains adeptes de la sociolinguistique, est considérée comme étant un de 
leurs axes d'étude. Et cette dernière est perçue comme une discipline s'attachant seulement à la situation 
géographique des variétés linguistiques. Donc, de fait l'aspect sociologique n'est pas compris et est, ainsi, 
dissocié de ce champ d'étude. Alors, nous pourrions nous poser la question : comment se fait-il qu'aujourd'hui 
cette discipline puisse englober des aspects de la variation linguistique qui n'ont aucun rapport avec la 
sociologie ? Cette évolution des sciences du langage est à notre avis quelque peu irrationnelle. Cette discipline 
telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui étend ses ramifications vers tant de domaines divers et variés que nous 
ne comprenons plus quel est le but scientifique de la sociolinguistique8. Cela se ressent dans la littérature, où 
presque chaque auteur a sa propre vision de la sociolinguistique. Cette confusion a pour conséquence que de 
plus en plus de sociolinguistes mettent en place de nouvelles disciplines qui avant étaient connexe à la 
sociolinguistique et qui maintenant ambitionnent d'être indépendante9 : linguistique anthropologique, 
linguistique variationniste, sociolinguistique interactionnelle, … etc. [SWANN 2004]. Entre toutes ces 

6  C'est-à-dire un système qui connait en son sein des variations mais où il existe de nombreux points en commun. Ce terme est 
emprunté à Weinreich [1953].  
7  Nous entendons par « faits linguistiques » toutes manifestations linguistiques d'un dialecte : phonétique, morphologique, 
syntaxique, sémantique. 
8  Cette tendance a amené des chercheurs à vouloir mettre en place une nouvelle discipline : Macrosociolinguistique [HARTIG 
1980]. 
9  Cette divergence de vision et de théorie était certainement déjà en cours lors des balbutiements de la sociolinguistique 
[CALVET 1999].  
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différentes ramifications des Sciences du langage, il y a des démarcations qui n'ont pas lieu d'être et d'autres 
qui vont de soi. Nous n'allons pas nous engager dans cet article dans une restructuration entre ces multiples 
visions, mais nous allons quand même en dire un mot.  

Nous estimons que la dialectologie, en tant que discipline indépendante, et nous insistons bien sur ce 
point, a pour tâche seulement d'étudier la variation linguistique. De ce fait, elle n'a pas pour rôle de s'occuper 
des fonctions et des représentations des variétés linguistiques au sein d'une société10. Tout cela induit que 
tout ce qui concerne l'étude : des statuts des langues, des politiques linguistiques, des représentations, des 
pratiques langagières et bien d'autres aspects, n'ont rien à voir avec la dialectologie. À partir de là, notre 
propos laisserait à penser que notre vision de la dialectologie est similaire à ce qui est dénommé par certains 
la linguistique variationniste. Sauf que la dialectologie n'a pas pour objet d'étudier non plus dans quel cas, 
pour quelle raison et comment un individu passe d'une variété linguistique à une autre, alors que de telles 
questions sont étudiées par les linguistes variationnistes [LABOV 1972]. D'après nous, une telle étude relève 
du contact linguistique où il y aurait deux champs distincts qui seraient l'étude des contacts entre variantes 
linguistiques appartenant à une même communauté linguistique et l'étude des contacts entre différentes 
communautés linguistiques. Si nous les mettons ensemble, c'est qu'à bien des égards ces deux champs 
connaissent les mêmes processus et les mêmes résultats, d'où l'intérêt de les considérer comme étant un seul 
champ disciplinaire. Il s'ensuit qu'entre la dialectologie et la linguistique de contact des langues un rapport de 
subordination existe. Il ne peut y avoir d'étude sur le contact linguistique s'il n'y a eu au préalable une étude 
dialectologique. Il en est de même pour toutes les disciplines comme la politique linguistique ou encore ceux 
suscités.  

Ainsi, de notre point de vue, les facteurs sociolinguistiques – et non pas la sociolinguistique11 – sont à 
prendre en compte dans une étude dialectologique comme le facteur géolinguistique. Il est bien vrai qu'au 
début du siècle dernier les dialectologues faisaient correspondre la variation linguistique seulement à la 
variation régionale ou historique, ils n'avaient pas conscience de l'importance des autres phénomènes de 
variation. Même si les aspects sociaux et stylistiques n'étaient pas pour autant ignorés [MARTINET 1979] 
[POP 1950], ils ne constituaient pas un axe central de leur recherche. Ce n'est que bien après que certains 
linguistes, non issus de la dialectologie traditionnelle, ont commencé à s'intéresser réellement et 
abondamment à la diastratique [CALVET 2011]. Ce manque d'attention n'était pas une raison pour arguer que 
les objets d'étude de la sociolinguistique n'avaient pas de rapport avec la dialectologie et encore moins que la 
dialectologie était une branche de la sociolinguistique – peut-être que la popularité qu'ont connue les études 
diastratiques par rapport aux études diatopiques après les années soixante, leur a-t-il fait croire que 
structurellement ce premier a englobé le second ? –. Pour notre part, nous voulons rétablir une organisation 
rationnelle entre ces disciplines. Il nous semble que cette dérive doit être remise en cause et s'opposer aux 
idées qui affirment que la sociolinguistique, ou ses corollaires, s'évertue à décrire toutes les variations 
linguistiques en comblant les omissions des dialectologues, alors qu'il n'en est rien. Les sociolinguistes 
d'aujourd'hui pèchent de la même manière que les dialectologues en leur temps en limitant leur champ 
d'étude à un aspect. Leurs études se restreignent à un terrain urbain [BULOT 2004 p.42] et donnent une trop 
grande prépondérance aux facteurs socio-économiques. En cela, ils se comportent comme leurs condisciples 
en sociologie axés sur les sociétés industrielles et les centres urbains [UHL 2005].    

Cette ambivalence entre sociolinguistique et dialectologie a évidemment interpellé certains linguistes 
bien avant nous. Ils se posèrent la question de l'originalité réelle de cette nouvelle discipline et ont cherché 
naturellement à l'inclure dans la dialectologie en proposant de la nommer dialectologie sociale [THIBAULT 
1997 p.284]. Il apparaissait déjà à cette époque que les objets d'études de la sociolinguistique étaient du 
même acabit que ceux de la dialectologie, c'est-à-dire l'étude de la variation linguistique. Cette connexité est 
d'autant plus claire que la variation linguistique en milieu urbain a fait l'objet de travaux par des 
dialectologues, comme ceux de McDavid [1946, 1951], bien avant ceux qui ont été réalisés par les initiateurs 

10  Les auteurs de Dialectology (2004), J. K. Chambers et P. Trudgill sont d'un autre avis et pensent que la dialectologie doit aussi 
prendre en compte ces caractéristiques.  
11  Nous entendons par là la discipline telle qu'elle est considérée de nos jours. 

                                                           



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 109 

du courant sociolinguistique, nous faisons référence en particulier aux thèses de Labov. D'autre part, il 
apparait qu'aux États-Unis, pays d'où est originaire ce courant des Sciences du langage, la notion de 
dialectologie urbaine et de sociolinguistique sont souvent confondues [GASQUET-CYRUS 2002]. Tout cela, 
nous amène à conclure qu'il serait surfait de vouloir dissocier l'étude de la variation linguistique d'ordre social 
de celle d'ordre géographique sous prétexte que les premiers dialectologues ne prenaient pas en compte ce 
paramètre. Alors que, comme nous venons de le voir, cela n'a pas vraiment été le cas et dès le départ, 
beaucoup déjà ne voyaient pas la nécessité de les démarquer.  

 
3.1 Unité d'analyse  

Il existe aussi une distinction notable entre ces différentes disciplines qui a trait à l'unité d'analyse sur 
laquelle travaillent les chercheurs. De manière générale, en Sciences Humaines et Sociales, cette unité 
s'articule en trois parties et toute recherche doit en définir les contours. Celles-ci correspondent à : l'objet 
d'étude, le terrain d'étude et la population d'étude. Ces sous-unités formant l'unité d'analyse sont 
différemment abordées au niveau des variables choisies. Ci-dessous un tableau qui résume globalement 
comment celles-ci sont conçues en sociolinguistique et en dialectologie :  

 

 
Tableau 1. Les variables choisies en sociolinguistique et en dialectologie traditionnelle 

 Sociolinguistique Dialectologie traditionnelle 

Population d'étude Catégories sociales diverses Personnes adultes d'un certain âge 

Terrain d'étude Zone urbaine Zone Rurale 

Objet d'étude Très peu de faits linguistiques  Faits linguistiques divers 

 
Nous aurions pu rajouter à ce cadre la question quantitative qui est aussi dissymétrique entre les 

deux courants12. Ce point que nous constatons est présent tout aussi bien au niveau du nombre de variables 
que de la taille d'échantillons retenus. Pour la dialectologie traditionnelle, le quantitatif se porte sur l'objet 
d'étude et le but recherché est de collecter des faits linguistiques en grand nombre. À cela s'ajoute le terrain 
d'étude où il y a une multiplicité de points d'enquête, avec un maillage qui peut être plus ou moins dense 
suivant le territoire couvert qui est assez vaste généralement. Alors qu'en sociolinguistique pour ces deux 
sous-unités d'analyse, l'attention portée est cantonnée au strict minimum. À titre d'illustration au niveau de 
l'objet d'étude un ou deux faits linguistiques seront pris en compte et quant au terrain d'étude le point 
d'enquête se limite à une ville, voire un espace confiné. Cependant, les sociolinguistes chercheront davantage 
à avoir un échantillon large de la population d'étude, mais tiré seulement à partir d'un nombre réduit de 
catégories sociales. En dialectologie, les exigences sont moindres sur ce plan, le nombre d'individus 
sélectionnés ne dépasse guère le nombre des unités dans la plupart des cas.  

Cette disproportion est due à la prédominance accordée à l'une ou l'autre de ces sous-unités 
d'analyse. Suivant la sous-unité mise en avant, celle-ci conditionnera dans une visée restrictive, notamment 
d'un point de vue quantitatif, la méthodologie à adopter dans les autres sous-unités d'analyse – des raisons 
de faisabilité sont sous-jacentes à ces restrictions –. Ainsi, la dialectologie traditionnelle considéra comme 
primordial le terrain d'étude alors que la sociolinguistique donnera une primauté à la population d'étude. Mais 
sans toutefois prendre en compte trop de catégories sociales puisque les sociolinguistes sont contraints de 

12  Pour d'autres points de divergence entre la sociolinguistique et la dialectologie voir l'ouvrage de McDavid [1980 p.274-280]. 
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choisir un échantillon assez large. Ce dernier fait est rendu nécessaire, car le phénomène qu'ils souhaitent 
rendre compte est sujet à de fortes variations aléatoires. Nous pourrions d'ailleurs nous interroger si une telle 
lacune au plan quantitatif ne biaise pas les résultats et les généralités qui sont clamées tout particulièrement 
en sociolinguistique. Tout compte fait, la sociolinguistique se démarque de la dialectologie traditionnelle par 
rapport à ces deux sous-unités qui pourraient être considérées comme des variables indépendantes et la 
variable dépendante serait l'objet d'étude.   

Bien que d'après nos constatations, les études sociolinguistiques s'articulent de cette manière dans la 
grande majorité des cas, les détenteurs de ces travaux ont une vision différente de leur propre recherche. 
Selon eux, leurs recherches se fondent sur une unité d'observation fondamentale qui est la « communauté 
linguistique » et s'échinent à mettre en exergue les différentes variétés linguistiques qui la constituent. En ce 
qui concerne la dialectologie, il apparait que les choses sont moins définies. Les dialectologues ont comme 
principale préoccupation le terrain d'étude, de ce fait les délimitations conceptuelles de leur champ d'étude 
peuvent passer au second plan. Cela induit qu'il leur arrive très souvent d'étudier des variétés linguistiques 
fortes éloignées les unes des autres. Une telle approche ne nous semble pas adéquate pour cerner la 
variation linguistique. Il faut dire que la notion de communauté linguistique n'y est quasiment pas évoquée 
par les dialectologues, alors qu'à nos yeux, elle est essentielle. Nous entendons donc l'utiliser dans notre 
modèle de classification dialectale.   

 
3.2 La Communauté Linguistique  

Nous avons à plusieurs reprises évoqué précédemment la notion de communauté linguistique sans 
définir précisément sa signification. Puisque, ce concept est au cœur de la question qui nous intéresse pour 
déterminer les variétés linguistiques, alors il apparait tout à fait logique d'y apporter une définition. Mais il 
faut tout de même commencer par préciser que cette notion n'est pas nôtre et qu'il n'y a aucune définition 
qui fasse consensus. D'autre part, nous retrouvons d'autres terminologies utilisées pour caractériser l'unité 
d'observation de base sur laquelle travaillent certains chercheurs en Sciences du langage. Aux côtés des 
termes « communauté linguistique », nous retrouvons employés les termes « communauté de discours », 
« communauté de parole », « communauté langagière » ou « speech community », « linguistic community », 
« discourse community » chez les anglo-saxons. Mais, in fine, l'ensemble de ces mots recouvre plus ou moins 
la même idée, quand bien même certains chercheurs souhaitent marquer des différences entre ces termes, 
leur nuance reste marginale [RISCH 1986 p.21]. Ceux que nous retrouvons les plus utilisés sont 
« communauté linguistique » en France et « speech community » chez les anglophones.  

Concernant les définitions de ces deux dernières dénominations, plusieurs linguistes ou plutôt 
sociolinguistes, puisque c'est une terminologie très fréquemment employée dans cette discipline, s'y sont 
attelés et ont proposé des définitions qui nous semblent peu claires. Citons l'un des fondateurs de la 
sociolinguistique, Labov, qui considère ce concept de « speech community », qui fut traduit en français par 
« communauté linguistique »13, "comme étant un groupe qui partage les mêmes normes quant à la langue" 
[LABOV 76 p.228]. Cette définition minimaliste ne permet pas de comprendre ce que recouvre le sens de 
« même ». En interprétant ce dernier terme, nous pouvons tout aussi bien inclure des groupes qui présentent 
une homogénéité totale au niveau de leurs normes comme des groupes qui n'ont qu'en partie des normes en 
commun. Il apparait que tout au long de sa carrière Labov a jonglé entre ces deux interprétations en 
définissant par exemple la ville de New York ou les anglophones sans distinction comme étant également une 
« speech community » [FIGUEROA 1994 p.86]. Pour continuer dans ce sens, nous pouvons citer d'autres 
chercheurs, cette fois français, qui le définissent de manière bien plus abstraite encore : "La communauté 
linguistique serait ainsi conçue comme un système constitué d'agents et d'objets utilisés par les agents, 

13  Cette dénomination est bien plus ancienne, puisque nous la retrouvons utilisée chez Martinet [1956] et Saussure [1976]. Il en 
est de même pour le terme « speech community » qui était déjà employé par Bloomfield [1933]. Mais il semble qu'il n'y ait pas de 
continuité, au point de vue conceptuel, entre l'emploi fait par les sociolinguistes et ces linguistes du concept de « communauté 
linguistique » / « speech community ». 
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structurés dans leurs représentations, reconnus par eux, et dans certains cas, aménagés par eux" [BAGGIONI 
et al. 1997 p.91-92]. Toutes les définitions que nous avons pu lire ont toutes la même caractéristique, celle de 
voir dans la communauté linguistique comme un tout globalement uniforme et aisément isolable, alors que la 
réalité est tout autre. Ainsi, ces définitions ne nous informent pas s'il faut considérer la communauté 
linguistique comme étant une seule variété linguistique ou l'agrégation de variétés linguistiques. Relativisons 
toute de même cette dernière affirmation, puisque nous retrouvons quelques sociolinguistes soutenant qu'il 
existe à l'intérieur de la communauté linguistique des niveaux hiérarchiques [HYMES 1974 p.47] [GUMPERZ 
1971 p.114].  

Comme nous l'avons précédemment annoncé, nous souhaitons intégrer le concept de communauté 
linguistique dans notre description des variétés berbères, mais en proposant une définition qui se veut plus 
explicite, car celles que nous avons pu consulter ne nous paraissaient nullement satisfaisantes. Selon nous, 
les éléments qui ne doivent absolument pas rentrer en ligne de compte pour définir la communauté 
linguistique sont les critères : socioculturels, anthropologiques, spatiaux et représentationnels. Un système 
linguistique peut transcender l'ensemble de ces critères et donc ne sont d'aucune aide pour identifier les 
communautés linguistiques. Pourtant, cette vision n'est adoptée d'aucune façon par les sociolinguistes. Pour 
Ronald Wardhaugh, il serait même inepte de prendre en compte que les faits linguistiques pour déterminer 
les communautés linguistiques [WARDHAUGH 2010 p.120]. Si ces chercheurs sont tant préoccupés de définir 
la communauté linguistique par d'autres critères que linguistique, c'est qu'ils conçoivent la communauté 
linguistique sous le prisme de l'identité. Alors que selon nous, cet aspect-là doit être écarté à tout prix, tout 
du moins en linguistique, au risque sinon de tomber dans des définitions floues. Certes, il est vrai que ne 
serait-ce qu'à partir du dialecte d'une personne, nous pouvons dire beaucoup de choses sur son 
appartenance. Cependant, bien des fois les marqueurs identitaires ne sont pas superposables entre eux. Mais 
si ces critères doivent être pris en considération dans le cadre d'un travail de recherche qui ne traite pas 
exclusivement de linguistique, alors un autre terme serait plus adéquat. Nous pourrions évoquer dans ce cas 
le concept de « communauté identitaire » où l'aspect linguistique serait un critère parmi d'autres.  

 
4 Le Modèle Théorique  

Par conséquent, seuls des critères linguistiques doivent rentrer en ligne de compte. Cela étant dit, il 
est important de faire un certain nombre de constats pour mieux comprendre la complexité de la classification 
dialectale. On sait depuis longtemps avec l'étude de différents idiomes à travers le monde que la variation est 
visible dès l'échelle individuelle. Mais entre ces idiolectes, nous constatons qu'il existe des conventions 
linguistiques identiques. Ce « dénominateur commun » de faits linguistiques varie également, ainsi de 
groupes d'individus à groupes d'individus les conventions linguistiques qui les unissent peuvent être plus ou 
moins denses. Ainsi, les écarts qui peuvent les différencier présentent des gradations variables. Puis, il faut 
souligner que, lorsque ce dénominateur commun atteint un seuil trop bas, l'intercompréhension entre ces 
groupes d'individus n'est plus assurée. Par conséquent, ce fait doit être caractérisé. Ainsi, la notion de 
communauté linguistique s'insère au sein de cette variation linguistique en y intégrant toutes les variétés 
linguistiques mutuellement compréhensibles.  

Un autre point sur lequel nous souhaiterions discuter concerne les facteurs qui induisent la variation. 
On peut classer la variation linguistique selon que les facteurs sont externes ou internes. Chaque type de 
variation peut être le fait de ces deux facteurs. Mais suivant quel type de variation linguistique auquel nous 
avons à faire, seuls les facteurs externes pourront faire l'objet d'une attention particulière. Ainsi, toute 
variation linguistique n'est pas nécessairement du ressort de la dialectologie et celles qui ne le sont pas ont un 
rapport avec les facteurs internes. Cette remarque concerne tout particulièrement les variations phonétiques. 
Ce choix s'explique par le fait, qu'avec ce type de variations linguistiques il y en a autant que d'individus, donc 
c'est une tâche impossible à quantifier et à mesurer. Cela implique que les seules caractéristiques 
linguistiques issues de facteurs externes ou internes qui seront prises en compte sont celles qui présentent 
une certaine régularité. En d'autres mots, qui font partie d'un système conventionnel. À titre d'exemple, la 
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variation acoustique entre hommes et femmes due à la différence anatomique faisant que les fréquences des 
unités phoniques des femmes sont plus élevées que celles des hommes, donc une variation d'ordre interne, 
ne doit pas être incluse dans une étude dialectologique. Mais le fait que des hommes prennent des voix 
aiguës, et que ces hommes appartiennent à une catégorie sociologique bien déterminée, est un phénomène 
qui doit être caractérisé. Car, cet aspect est la conséquence d'un facteur externe. 

Nous déduisons de ces quelques observations empiriques que le dialectologue doit s'intéresser à la 
variation linguistique correspondant à des faits linguistiques variant d'un groupe d'individus à un autre. Ainsi, 
seuls les faits linguistiques conventionnellement partagés par un groupe d'individus, mais ne l'étant pas par 
un autre, doivent susciter l'attention du dialectologue et être inventoriés. Au sein de cette variation, il existe 
tout un éventail de paliers qui doit être mis en évidence en commençant d'abord par caractériser les groupes 
humains partageant des caractéristiques linguistiques totalement identiques, ces derniers seront définis 
comme étant des « nucléolectes ». Puis l'ensemble des nucléolectes devront faire l'objet d'un classement en 
regroupant de proche en proche les variétés linguistiques qui partagent des conventions linguistiques 
communes. Ce groupement de nucléolectes sera dénommé « haplolecte ».  

Au cœur de cette segmentation, il serait à propos de discerner les haplolectes où est assurée 
l'intercompréhension. C'est à ce niveau que s'insérerait la notion de communauté linguistique. Mais cela 
n'exclut pas que parmi cette entité puisse figurer une hiérarchisation de différents types de parenté 
linguistique. Ainsi, selon notre approche, à l'intérieur d'une communauté linguistique, nous retrouverions donc 
une multitude de nucléolectes faisant office de vecteur de communication sans que chacun des membres de 
ces nucléolectes aient nécessairement le besoin d'adopter la variété linguistique de l'autre pour les besoins de 
la communication. Chaque membre d'un nucléolecte peut converser avec un membre d'un autre nucléolecte 
sans qu'il y ait d'interférence significative dans la réception du message. C'est ce constat entre variation 
linguistique mais conservation de l'intercompréhension qui nous impose d'identifier et de catégoriser cet 
ensemble de nucléolectes. Nous proposons de nommer ce regroupement de nucléolectes par le terme de 
« communolecte »14. Cette réalité doit faire l'objet d'une identification particulière et systématique dans la 
description dialectologique, ce qui est moins le cas pour les autres niveaux formants des haplolectes qui n'ont 
pas besoin d'avoir une étiquette particulière. Nous proposons les catégorisations suivantes qui serviront à 
classer les différentes variétés :  

 
Tableau 2. Récapitulation des différentes terminologies proposées. 

Nucléolecte  désigne une variété linguistique qui parle un dialecte complètement 
identique  

Allolecte désigne une variante d'un nucléolecte 

Haplolecte désigne un groupe d'allolectes 

Communolecte désigne un haplolecte ou un groupe d'haplolectes formant une 
communauté linguistique  

Famille linguistique désigne un groupe de communautés linguistiques apparentées 

 
Comme la dialectologie ne propose pas réellement de cadre conceptuel relatif à la délimitation de son 

champ d'étude, nous proposons alors notre propre concept. Pour cela, nous proposons de cadrer toute étude 
dialectologique au sein de ce que nous avons dénommé une « unité d'analyse ». Comme, nous l'avons 
évoqué précédemment, cette dernière se compose de trois sous-unités auxquelles peuvent être assignées des 

14  Nous retrouvons cette dénomination plutôt chez les linguistes spécialistes de l'aire pacifique. Majoritairement, c'est la forme 
« communalect » qui est employée, mais on peut aussi retrouver dans la littérature les variantes « communilect » ou « communolect ». 
C'est cette dernière que nous avons préféré choisir.  
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variables. En organisant de cette manière le champ d'étude, cela permet de pouvoir mener des analyses 
multivariées et de ne plus se confiner à des analyses bi-variées (terrain d'étude / objet d'étude).  

Conformément à ce qu'il vient d'être dit, nos différentes catégories seront bien évidemment définies 
par des critères linguistiques ne relevant pas uniquement que d'un seul fait linguistique, mais en fonction de 
plusieurs. Les variables qui peuvent être retenues pour les autres sous-unités d'analyse sont à l'appréciation 
du dialectologue en fonction des objectifs et de la problématique fixés. Puis vient la question des mesures 
dialectométriques, sur ce point les méthodes de calcul statistique permettant de classer sont nombreuses 
[DAVIS 1990]. Nous ne nous prescrivons pas particulièrement l'un ou l'autre de ces procédés, mais nous 
tenons cependant à indiquer que pour identifier assez précisément un communolecte, une des méthodes 
facile à mettre en place serait de caractériser la distance linguistique par une mesure binaire : 1 si les faits 
linguistiques sont strictement identiques et 0 si les faits linguistiques présentent la moindre différence au 
niveau sémantique, morphologique ou autres15.  

Notre manière de classer la variation linguistique n'est en rien inédite, elle est à peu de chose près ce 
qui se fait actuellement. Nous nous démarquons essentiellement par les dénominations que nous utilisons, qui 
sont inspirées des études en génétique des populations. À partir des termes nucléotide, allèle et haplotype, 
nous avons formé les mots : nucléolecte, allolecte et haplolecte. Pour rappel, nous ne désirions pas reprendre 
les termes traditionnels en usage. Puisque, ces appellations plus courantes sont sujettes à controverse. Car, 
elles sont liées, entre autres, à des questions de politique linguistique. En revanche, ce classement permet 
une plus grande flexibilité structurelle. Les dénominations traditionnelles imposaient inévitablement trois 
niveaux et rien ne pouvait s'intercaler entre ceux-ci. Cette manière de définir les variantes linguistiques 
permet de mettre en évidence des degrés variés de parenté entre différents nucléolectes. Donc, tout cela 
donnera lieu à l'émergence de sous-haplolectes à l'intérieur d'haplolecte ou de sous-hapolecte.  

Le rôle du dialectologue est par conséquent de bien délimiter les différents nucléolectes en vigueur 
dans une communauté linguistique et de déterminer le degré de parenté entre ces derniers. Cependant, il ne 
faut pas considérer qu'à l'intérieur d'un nucléolecte, il n'existe aucune variation linguistique d'aucune sorte, ce 
n'est pas ce que nous souhaitons dire par “dialecte complètement identique”. Dans un nucléolecte, il se peut 
que sur un fait linguistique quelconque, les locuteurs aient différentes façons de l'exprimer. Cette variation, 
qu'elle soit consciente ou non, n'implique pas qu'il faille envisager que nous sommes en présence de 
différents nucléolectes. Pour affirmer que nous sommes face à deux nucléolectes, il faut démontrer qu'un fait 
ou certains faits linguistiques existent dans un groupe de populations, mais n'y figure pas dans un autre. Ce 
qui impliquerait que ces deux groupes de populations parlent des dialectes distincts. Ainsi, il nous sera 
possible de les concevoir comme des nucléolectes. 

Enfin, nous souhaitons mettre en exergue cette variété en la classifiant, le tout peut se présenter sous 
la forme d'un arbre généalogique (dendogramme). Puisqu'une distance linguistique plus ou moins grande 
implique également une parenté linguistique plus ou moins éloignée. Nous proposons donc de classer les 
différents nucléolectes en utilisant ce modèle. Bien évidemment, ce modèle taxinomique est une entité 
conceptuelle. Un outil pour le dialectologue, ou plus largement pour toute personne spécialisée en Sciences 
du langage, lui permettant de dégager les degrés de parenté entre différents dialectes au sein d'une famille 
linguistique. Cette classification ne renvoie pas nécessairement à une réalité anthropologique, ni identitaire.  

 

 

 

 

 

15  Cette méthode porte le nom de Simple Matching Distance. La méthode Dummy Variable a aussi notre préférence, car elle 
donne la possibilité d'avoir recours à toutes les techniques de classement – Apprentissage supervisé ou non supervisé –. 
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Graphique 1. Illustration de la classification dialectale par dendogramme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Conclusion  
S'il fallait retenir une chose de cet article, c'est qu'il n'est plus possible de continuer à faire usage 

d'une certaine terminologie traditionnelle. Les mots langue et dialecte, notamment, ne devraient plus servir 
dans une étude dialectologique pour désigner des variétés linguistiques. Nous avons essayé d'aller dans ce 
sens en proposant de nouveaux termes. Ces derniers ont été pensés de manière à décrire, tant que faire se 
peut, la complexité de la variation linguistique. D'autre part, des questions théoriques, empiriques et 
pratiques ont été prises en compte dans la réflexion pour élaborer cette nouvelle terminologie.   

Nous proposons, donc, de nous référer à ces termes (nucléolecte, haplolecte, communolecte) lorsqu'il 
s'agira de faire la description de la variation linguistique. Nous en tirerons un double avantage. Outre le fait 
de se préserver de dissensions et d'équivoques stériles, cela permettra également un classement plus adéquat 
des variétés linguistiques. 

Bien que les dimensions extra-linguistiques n'aient pas pu être davantage évoquées, elles figurent 
également au centre de ce modèle. Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, la dialectologie n'a pas 
pour tâche uniquement de s'intéresser à la variation géolinguistique. Un dialectologue est tout à fait à même 
de décrire un dialecte en tenant compte des autres particularités qui se corrèlent à la réalité linguistique. De 
cette façon, cela offre aux chercheurs des possibilités de domaines d'étude vastes en jouant sur les 
différentes variables de l'unité d'analyse. Mais ces modalités en question sont pour l'instant rarement 
exploitées en dialectologie. 

 

 

 

Famille linguistique X 

Haplolecte A Haplolecte B 

Sous-haplolecte Ab Sous-haplolecte Aa 

Sous-haplolecte Aa1 Sous-haplolecte Aa2 
 

Nucléolecte Aa2Ii Nucléolecte Aa2Iii 
 

Communolecte Aa2I 
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Publicitês: o jargão na escrita digital 
 

Elisiane Araújo dos Santos Frazão1 
Veraluce da Silva Lima2 

                                                                                     
RESUMO: O trabalho visa investigar a presença do jargão publicitário na escrita digital do usuário do 
Facebook. A relevância do trabalho para a sociedade reside no fato de a internet ter se tornado indispensável 
na vida do indivíduo pós-moderno, que precisa se tornar poliglota em sua própria língua frente à era digital, 
contribuindo também para o fortalecimento da Linguística da Internet como uma área de conhecimento em 
expansão. A metodologia é de base qualitativa, tendo como técnica de coleta de dados a construção de um 
corpus, a partir de discursos produzidos na fanpage "Publicidade e Propaganda da Depressão".  Os discursos 
serão analisados à luz dos teóricos Labov (2008), Kirkpatrick (2011), Carvalho (2005), Carvalho e Kramer 
(2013), Mollica (2013), dentre outros que abordam a língua em uso nas situações de comunicação. Os 
resultados apontam a influência da tecnologia e do inglês no “publicitês”  utilizado na escrita digital, bem 
como a dinamicidade inerente à própria língua.  
Palavras-Chave: Língua em uso. Jargão publicitário. Escrita digital.  
 
ABSTRACT: The work aims to investigate the presence of advertising jargon in the digital writing of 
Facebook user. The relevance of work to society lies in the fact that the internet has become indispensable in 
the life of the postmodern individual, which needs to become multilingual in its own language in the face of 
the digital age, also contributing to the strengthening of Internet Linguistics as an expanding area of 
knowledge. The methodology is qualitative based, having as data collection technique the construction of a 
corpus, from discourses produced in the fanpage "Publicidade e Propaganda da Depressão". The discourses 
will be analyzed in the light of the theorists Labov (2008), Kirkpatrick (2011), Carvalho (2005), Carvalho and 
Kramer (2013), Mollica (2013), among others that approach the language in use in communication situations. 
The results point to the influence of technology and English in the advertising jargon used in digital writing, as 
well as the inherent dynamism of the language itself. 

Keywords: Language in use. Advertising Jargon . Digital writing. 

 

1 Introdução 

  
Neste trabalho, partimos da ideia de que o fenômeno da “variação linguística” remonta ao estágio 

inicial de formação e estruturação de nossa língua. Basta fazermos uma breve viagem etimológica à língua-
mãe, o Latim, para percebermos que desde então, até os dias atuais, muitas mudanças têm perpassado o uso 
que se faz do nosso idioma.  

Faraco (1991, p.9) pontua que “a realidade empírica central da linguística histórica é o fato de que as 
línguas humanas mudam com o passar do tempo”. A linguística atual tem como principal pressuposto o fato 
de que uma língua não é homogênea. Dessa forma, já que pretende ser um instrumento posto à disposição 
do ser humano, que é a um só tempo singular e plural, é compreensível e até previsível que a língua precise 
sofrer mutações para adequar-se ao tempo, ao espaço, à situação, ao grupo social que enseja a 
comunicação. 

Como afirma Labov (apud Monteiro, 2000, p.16-17),  
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A função da língua de estabelecer contatos sociais e o papel social por ela desempenhado de 
transmitir informações sobre o falante constitui uma prova cabal de que existe uma íntima 
relação entre língua e sociedade [...] A própria língua como sistema acompanha de perto a 
evolução da sociedade e reflete de certo modo os padrões de comportamento, que variam 
em função do tempo e do espaço.  

 

De fato, a língua como sistema acompanha de perto a evolução da sociedade. E como hoje vivemos o 
que Santaella (2007) define como “a era das linguagens líquidas” e  “numa sociedade em rede alicerçada no 
poder da informação” (CASTELLS, 2003), é normal que, atualmente, estudiosos de vários campos do 
conhecimento estejam se debruçando sobre a seara da internet, pois sua presença nas tecnologias de 
informação e comunicação, centrais na vida contemporânea, têm criado novos paradigmas.  

Barton e Lee (2015) apontam a linguagem como algo central nessas mudanças, com que Crystal 
(2001 apud Marcuschi, 2004, p. 19) corrobora, ao explicar que “o impacto da internet é menor como 
revolução tecnológica do que como revolução dos modos sociais de interagir linguisticamente”. 

Uma vez que se ocupa em fazer a descrição terminológica dos objetos, fatos, processos etc., o léxico 
é um componente da língua muito suscetível a mudanças e variações linguísticas, refletindo assim as 
transformações sociais, ratificando a união indissociável entre linguagem e sociedade. “Geralmente utilizado 
para designar as unidades significantes não essencialmente gramaticais” (DUBOIS et al., 2001, p.365), dado à 
sua inerente plasticidade, o léxico é um componente da língua que está sempre incorporando novos registros 
linguísticos, a exemplo do jargão, objeto precípuo dessa pesquisa. 

Diante do exposto, propomo-nos a verificar o uso do jargão publicitário na escrita digital. Para isso, 
nos ancoramos nas bases teóricas da Sociolinguística Variacionista e da Linguística da Internet. O linguista 
David Crystal, um dos primeiros a estudar a linguagem da internet defende que  

 
Precisamos entender como a linguagem mediada pelo meio digital funciona, como 
explorar pontos fortes e como evitar os perigos, e é neste aspecto que a Linguística 
da Internet, ora em desenvolvimento, pode ter uma contribuição significativa 
(SHEPHERD; SALIÉS, 2013, p.29) 
 

Fazendo parte de uma linguagem especializada, além de reforçar a identidade e coesão grupal, o 
jargão, sendo uma variação linguística, torna-se passível de ser descrito e analisado cientificamente, pois 
ainda que o seu uso apresente divergências em relação à linguagem comum, é perfeitamente possível 
encontrar unidade em meio à heterogeneidade. Segundo Crystal (2005, p. 48), “Queremos ser diferentes e 
iguais. E a coisa mais esplêndida sobre o uso da língua pelos seres humanos é o fato de isso ser 
perfeitamente possível”.  

O estudo do jargão na escrita digital insere-se na agenda de pesquisas de cunho sociolinguístico e 
tem como foco a descrição da língua em uso nos contextos online, investigando se o suporte influencia no 
surgimento de uma escrita com características peculiares, representando assim uma possível recodificação do 
“publicitês”, ao ser incorporado às mídias digitais.   

 O locus de coleta de dados foi a rede social Facebook, mais especificamente a Fanpage “Publicidade 
e Propaganda da Depressão”. Como técnica de coleta de dados, foi construído um corpus formado por 
discursos extraídos da referida fanpage. Com base na interpretação dos dados obtidos a partir dos discursos 
que compuseram o corpus da pesquisa, fazemos aqui algumas considerações acerca do binômio linguagem-
tecnologia, deixando o texto em aberto para novas contribuições acerca desse tema, hoje tão recorrente 
entre as ciências da linguagem. 

 

2 Língua: um fenômeno heterogêneo 
 

A língua é um fenômeno social por meio do qual se efetiva a comunicação entre homem e sociedade. 
Benveniste (apud Alkmin, 2006, p. 26) afirma que “é dentro da e pela língua que indivíduo e sociedade se 
determinam mutuamente, dado que ambos só ganham existência pela língua”. Por meio dela, o homem 
constrói sua relação com a sociedade. Dessa relação dinâmica aflora toda uma gama de possibilidades 
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discursivas, o que denota não haver um falante ideal, visto que todo indivíduo traduz na sua fala a identidade 
do grupo social do qual faz parte.  

O estudo da língua sob o enfoque do uso e não apenas do sistema linguístico, inevitavelmente 
esbarrará no fenômeno da variação linguística, podendo esta ocorrer nos níveis fonológico, morfossintático e 
semântico, correlacionados a fatores sociais, geográficos, pragmáticos e estilísticos da cultura de um dado 
grupo. Nesse sentido, Calvet (2002) assinala que é importante 

 
[...] conceber que todos os falantes, mesmo quando se acreditam monolíngues (que não 
conhecem “línguas estrangeiras”), são sempre mais ou menos plurilíngues, possuem um 
leque de competências que se estendem entre formas vernaculares e formas veiculares, mas 
no quadro de um mesmo conjunto de regras linguísticas. (CALVET, 2002, p. 114). 

 

Com base em pesquisas de campo, a Sociolinguística registra, descreve e analisa sistematicamente 
diferentes falares, elegendo, assim, a variedade linguística como seu objeto de estudo. Segundo Mollica 
(2013, p. 9), 

 
A Sociolinguística é uma das subáreas da Linguística e estuda a língua em uso no seio das 
comunidades de fala, voltando a atenção para um tipo de investigação que correlaciona 
aspectos linguísticos e sociais. Esta ciência se faz presente num espaço interdisciplinar, na 
fronteira entre língua e sociedade, focalizando precipuamente os empregos linguísticos 
completos em especial os de caráter heterogêneo.  

  
Monteiro (2000) explica que a Sociolinguística apresenta duas perspectivas diferentes de estudo: a 

macrossociolinguística e a microssociolinguística. A primeira estuda as relações entre a sociedade e as línguas 
como um todo, abarcando questões como multilinguismo, no desenvolvimento econômico, e as prováveis 
políticas linguísticas que um governo pode adotar. A segunda investiga os efeitos dos fatores sociais sobre as 
estruturas linguísticas, as pressões que condicionam a aplicação de uma dada regra variável. 

Assumindo um enfoque microssociolinguístico, este trabalho discorre sobre o jargão, uma variação no 
campo léxico-semântico da estrutura linguística, fortemente atrelada a fatores sociais como ocupação e grupo 
social. No entanto, cumpre-nos aqui ampliarmos o foco para o uso do jargão na linguagem mediada pelo 
computador. 

O jargão é uma linguagem criada especificamente para uma determinada atividade e geralmente é 
marcada por muitas palavras "incomuns" às pessoas oriundas de um grupo social ou ocupacional diferente. 
Os médicos utilizam um jargão médico que é difícil para os pacientes entenderem, devido às palavras técnicas 
que desconhecem. Também os publicitários, os advogados, os policiais, os mecânicos, técnicos de 
informática, assim como os linguistas, por meio de termos igualmente complexos como alofones, rotacismo, 
lambidacismo, para citar alguns.  

No entender de Labov (2008), os traços linguísticos são também identitários, pois determinam e 
identificam os grupos, assim como marcam as diferenças sociais na comunidade. Embora incomuns, a criação 
de jargões em uma determinada área especializada, como a publicidade, por exemplo, não é algo aleatório. 
Isto porque a correspondência nome/referente vinculada a um conceito deve estar presente em qualquer 
terminologia e este processo inevitavelmente estará condicionado à realidade, trazendo o signo linguístico as 
marcas indeléveis da cultura do grupo detentor de uma variedade. Dizendo de outra forma, “Na origem das 
reflexões sobre o nome e a denominação, base da terminologia, encontra-se toda a reflexão sobre a 
linguagem e o sentido” (REY apud KRIEGER e FINATTO, 2004, p. 34).  

Acerca da terminologia publicitária, Carvalho (2005, p.1) afirma: 
  

A atividade publicitária teve sua terminologia motivada pela sua origem. As primeiras 
manifestações publicitárias são consideradas os classificados de jornal que se iniciaram em 
meados do século XIX e continuaram nos albores com as trovinhas, os versos e os 
almanaques anuais (tipo Capivarol). Mas, de forma massiva e programada, a publicidade 
brasileira iniciou-se com a entrada do país na sociedade industrial de consumo (30/40) e com 
a instalação de filiais de agências americanas no eixo Centro-Sul (São Paulo/ Rio de Janeiro). 
Seguindo o traçado de Horácio para o surgimento das palavras res verba sequuntur a 
nomeação em inglês foi o caminho natural. Como a atividade foi importada dos Estados 
Unidos, os termos também o foram e continuam sendo atualmente. 
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A prática terminológica, ou seja, a nomeação do universo que circunda o ser humano e a compilação 

desses termos faz parte há muito tempo da atividade humana, constituindo-se em uma forma de 
sistematização da realidade, uma forma de guardar o maior número de dados na memória (BIDERMAN, 
2001). No entanto, essa prática deve acompanhar a evolução da sociedade, que a cada nova realidade social, 
científica ou tecnológica carece de termos específicos que melhor a traduzam. Dessa forma, os jargões seriam 
termos lexicais que, suscetíveis ao dinamismo da língua, têm a finalidade prática de facilitar a comunicação 
entre os especialistas de uma determinada área, apresentando entre suas características a praticidade, a 
economicidade e a rapidez.  

Louis Guilbert (apud CARVALHO, 2005, p.32) explica que “as terminologias nascem na desordem 
gerada pela necessidade e condições de novos conceitos e objetos, por isso gera ruídos e interferências”. 
Logo, em se tratando de jargão, o falante necessita avaliar cuidadosamente as circunstâncias e o seu 
interlocutor, sob pena de comprometer a eficácia da comunicação. 

Uma vez que o léxico precisa traduzir todo o dinamismo oriundo da realidade extralinguística a que 
faz referência, também no uso de jargões, observa-se uma maneira muito peculiar de variação linguística por 
meio do acréscimo de novas palavras, enquanto paulatinamente outras vão caindo em desuso. É o que a 
literatura denomina respectivamente de neologismos e arcaísmos. Por outro lado, nem todas as palavras 
utilizadas no idioma se originam dentro da língua, muitas vêm de fora, emprestadas por falantes de uma 
língua diferente: são os empréstimos lexicais e os estrangeirismos, estes, conforme sua língua de origem, 
denominados anglicismos, galicismos etc. Estes últimos se configuraram muito comuns entre os achados 
dessa pesquisa. A esse respeito, Carvalho e Kramer (2013, p.78) explicam que 

 
A tecnologia buscou a nomeação das novidades técnico-científicas pela internacionalização de 
radicais greco-latinos, com termos criados pelos cientistas para suprir a falta de nomeação 
apropriada. Mas com a vertiginosa evolução no ramo de saber tecnológico, o material 
linguístico passou a ser o da língua/cultura de onde vinham e vêm as novidades: o inglês. 
Nenhuma língua ficou alheia à sua influência ou mesmo dominação. 

 

Na mesma linha de pensamento, Crystal (2005) enfatiza que o alcance mundial atingido pelo inglês, a 
partir de 1990, deve-se principalmente ao fato de ser a língua que melhor traduz as novas tecnologias. 
Segundo o autor, a revolução da linguagem no século XXI está atrelada ao predomínio do inglês/linguagem 
da internet e tal fato representa uma ameaça às línguas das minorias que não acompanharem nem 
absorverem as mudanças. 

 

3 A Rede Social Facebook e a Comunicação 
 
A tecnologia se faz presente na vida do homem, como parte integrante do ambiente social em que 

vive, levando a ele mais praticidade, rapidez, informação e entretenimento. Segundo Nicolaci-da-Costa (2006, 
p.29), 

 
[...] a internet acabou penetrando praticamente todo o tecido social contemporâneo e tendo 
profundas consequências pessoais na medida em que gerou novas dificuldades e conflitos 
para homens, mulheres e crianças que com ela tiveram contato direto (e também indireto, na 
medida em que, por exemplo, introduziu profundas mudanças no mercado de trabalho) ao 
mesmo tempo em que sobre eles exerceu uma influência transformadora [...] 

 
Em nossa língua portuguesa, esse poder transformador se faz visível através das mudanças ocorridas 

na comunicação, que hoje se faz também de forma online, tendo no computador o elemento mediador do 
processo.  Impulsionadas por essa revolução, redes sociais de relacionamentos como o Facebook, MySpace, 
Twitter, dentre outras, popularizam-se rapidamente, congregando pessoas de acordo com interesses em 
comum, maximizando o alcance das interações, redimensionando o uso que se faz da língua, visto que 
instauram novos padrões e tendências.  

Segundo Carvalho e Kramer (2013, p.82), 
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Na comunicação por internet, integrados ao suporte, que é o canal de transmissão da 
informação, enunciador e destinatário podem estar presentes instantaneamente, além de se 
abrir a possibilidade para situações dialógicas instantâneas na divulgação de notícias, 
publicidades, textos literários etc. 

 
Em nosso trabalho, vamos focar a rede social de relacionamentos Facebook, que é de propriedade 

privada da Facebook Inc. Tendo sido inaugurada em 04 de fevereiro de 2004, é a rede de relacionamentos 
mais usada no Brasil, por inúmeras pessoas, independente do sexo, religião ou idade. 

Kirkpatrick (2011, p.17) afirma que, 
 

No facebook, todos podem ser editores, criadores de conteúdo, produtores e distribuidores. 
Os clássicos papéis da velha mídia estão sendo desempenhados por todos. O Efeito Facebook 
pode criar uma repentina convergêngia de interesses em torno de uma notícia, uma música 
ou vídeo do Youtube. 

 
O Facebook abriga páginas específicas denominadas fanpages. Essas páginas são direcionadas “para 

empresas, marcas ou produtos, associações, sindicatos, autônomos, ou seja, qualquer organização com ou 
sem fins lucrativos que desejem interagir com os seus clientes no facebook” (LUSTOSA, 2012, p.2), alargando 
o alcance da interação, pois essa rede social não permite a utilização de perfis para marcas e estabelece um 
limite de 5.000 amigos por perfil. A fanpage “Publicidade e Propaganda da Depressão”, locus dessa pesquisa, 
foi fundada em 10 de outubro de 2011 por Victor Alex Lymberopoulos e Kauê Nóbrega. 

A linguagem publicitária tem o objetivo de persuadir o receptor a adquirir um determinado produto, 
divulgar uma marca ou convencer os indivíduos a escolherem seus representantes em qualquer área.  

Segundo Strecker (2005, p.3), 
 

Numa peça publicitária, o texto mantém uma relação estreita com a imagem. A relação entre 
texto e imagem potencializa a força de persuasão do anúncio. Se a publicidade tem por 
objetivo vender produtos e serviços, a propaganda destina-se a vender ideias e ideologias. A 
distinção entre publicidade e propaganda não é muito rigorosa e às vezes os dois termos são 
usados indiretamente. 

O poder persuasivo enfatizado pelo autor supracitado foi constatado na pesquisa que fizemos na 
fanpage “Publicidade e Propaganda da Depressão” que, com uma dose de humor e criatividade, associa o 
jargão publicitário a uma linguagem simples e acessível, o que faz com que seja acessada por usuários de 
outras áreas, rendendo milhares de curtidas e compartilhamentos.  

Sardinha (2013), ao pesquisar a variação entre registros da internet, constata que  
 
Alguns registros virtuais parecem ser algo inteiramente novo e revolucionário na superfície, 
em razão do emprego de formas inovadoras na grafia, como abreviações e ortografia 
alterada. Mas por trás dessa aparente singularidade, reside um grau de afinidade 
considerável com a linguagem já conhecida e amplamente empregada em outras formas de 
comunicação. 
 

Com vistas a apreender também essa “aparente singularidade” que compõe o uso do jargão na 
escrita digital, nas palavras de Sardinha (2013), procedemos à análise do corpus da pesquisa que tem como 
objetivo investigar a presença do publicitês na escrita digital do usuário do Facebook. 

 
4 O Jargão publicitário na escrita digital 

 
Publicitês é o nome que se dá ao jargão utilizado pelos profissionais da área de publicidade e 

propaganda. Em nossa investigação, capturamos discursos produzidos na Fanpage “Publicidade e Propaganda 
da Depressão”, uma página da web abrigada na rede social Facebook. Com esses discursos, construímos um 
corpus do qual foram selecionados os dados para análise. Selecionamos aleatoriamente três figuras do corpus 
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construído, que foram numeradas de 1 a 3 e analisadas apenas as ocorrências referentes ao uso do 
“publicitês”.  

Procuramos analisar os dados com base na fenomenologia, para quem o pesquisador é um atribuidor 
de significados. De cada figura, procuramos identificar as unidades de sentido para, então, procedermos à 
análise, buscando atribuir sentido às descrições analisadas. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 1: Cliente Online 1 

Fonte: Fanpage Publicidade e Propaganda da Depressão 

 
Na Figura 1, os termos que se destacam como pertencendo ao publicitês são “cliente” e “layout”. O 

termo “cliente” pode representar uma empresa, que esteja anunciando um determinado produto ou um 
profissional que está trabalhando para uma empresa e é responsável por fazer a propaganda. O termo 
“layout” é um dos empréstimos lexicais provenientes do inglês incorporado ao nosso idioma. Esse tipo de 
jargão é muito produtivo no léxico publicitário e foi muito recorrente entre os achados da nossa pesquisa, 
ratificando o que defendem autores como Carvalho (2005), Crystal (2005) e Carvalho e Kramer (2013) acerca 
da influência do inglês também no nosso idioma, na tecnologia e, por conseguinte na publicidade. O termo 
“layout” é empregado para designar a segunda etapa de uma apresentação prévia do produto a ser mostrado 
para o cliente anunciante. A primeira fase é denominada rough, mas já possui as formas aportuguesadas raf 
e rafe. Significa também diagramação, em inglês. 

A segunda figura analisada é a que segue: 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Cliente online 2 

Fonte: Fanpage Publicidade e Propaganda da Depressão 

 
Nessa Figura, destacamos os termos “slogan”, “logo” e “design”, como específicos da linguagem 

publicitária. O primeiro se refere a uma frase utilizada por uma empresa e/ou marca cuja repetição consagra 
um produto ou um serviço. O termo “logo” é uma abreviatura de logomarca ou logotipo. O uso da forma 
abreviada logo em lugar de logomarca ou logotipo é um exemplo de palavras que “são aceitas pela 
consciência linguística de hoje como palavras normais e de que as formas completas tenham passado para 
segundo plano” (MEYER-LÜBRE apud SANDMANN, 1996, p.146). 

  O termo “design” se refere aos traços, às cores e às formas adotadas pelo marketing para se 
comunicar com o consumidor ou leitor. Já o termo “texto”, embora faça parte da peça publicitária, não é 

https://www.facebook.com/ppdadepressao/photos/a.265781046802101.62707.265778826802323/1040111366035728/?type=3
https://www.facebook.com/ppdadepressao/photos/a.265781046802101.62707.265778826802323/1040111366035728/?type=3
https://www.facebook.com/ppdadepressao/photos/a.265781046802101.62707.265778826802323/1040111366035728/?type=3
https://www.facebook.com/ppdadepressao/photos/a.265781046802101.62707.265778826802323/1014214285292103/?type=3
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específico dessa área de conhecimento. O uso desse termo pela publicidade geralmente vem associado a uma 
imagem, quando é transmitido pela televisão ou por outro suporte, como é o caso dos outdoors, por exemplo.  

Texto publicitário é o nome empregado para o tipo de texto que tem como objetivo principal 
despertar e chamar a atenção do leitor para um determinado produto ou serviço, persuadindo-o a comprar ou 
fazer uso do que está sendo anunciado. Seu principal objetivo é atrair não apenas o interesse momentâneo 
como também a vontade de consumir o que está sendo anunciado. 

Prosseguindo a análise, temos a Figura 3: 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

J. R. (Entendam a diferença... Ele é DIRETOR GERAL,  
e não diretor de FOTOGRAFIA.) 
Figura 3: Cliente Online 3  

Fonte: Fanpage Publicidade e Propaganda da Depressão 

 
Selecionamos para análise um dos comentários postados acerca da Figura 3.  Desse comentário, 

destacamos duas expressões: “DIRETOR GERAL” e “diretor de FOTOGRAFIA”. A expressão “DIRETOR GERAL” 
está se referindo ao profissional responsável contratado por uma empresa ou marca para dirigir uma 
propaganda ou um comercial. Enquanto “diretor de FOTOGRAFIA” se refere ao fotógrafo que vai dirigir a 
sessão de fotos para um anúncio, propaganda, comerciais e afins. 

Outros jargões foram selecionados aleatoriamente do corpus que construímos para a coleta dos 
dados da pesquisa. Ilustramos esses achados em um quadro, organizado em ordem alfabética. Para a 
definição dos termos, servimo-nos do trabalho lexicográfico organizado por Brito (2007)3 e Cinti (2011)4 . 
 
Quadro de Publicitês 
 

 
TERMOS  DEFINIÇÃO 

 
Brand Diz respeito tanto ao ícone que representa uma empresa ou produto quanto à 

identidade e personalidade de uma marca. 
 

Branding Trabalho de construção de uma marca no mercado. 
 

Briefing 
 Resumo, em inglês. Documento contendo a descrição da situação da marca ou 
empresa, seus problemas, oportunidades, objetivos e recursos para atingi-los. Base 
do processo do planejamento e da criação. 

Case Estudo de caso, uma história marcante, geralmente sobre resultados de sucesso, 
relacionada a uma marca, uma campanha ou ação. 

 
Cyber Peças ou ações publicitárias voltadas para a internet. 

 
Campanha Ação publicitária constituída por uma ou mais peças referentes a um ou mais meios 

de comunicação, com diferentes execuções criativas. 
 

3 BRITO, Breno P.e. Dicionário da Propaganda. 2007. Disponível em < www.brenobrito.com/files/Dicionario-da-
Propaganda.pdf >. Acesso em: 24/08/2016. 
4 CINTI, Paulo. Dicionário de Publicidade e Propaganda. 2011. Unimar – Formando Empreendedores. 
Disponível em < https://paulocinti.files.worpress.com/2011. Acesso em: 12/07/2016. 

                                                           

https://www.facebook.com/jefersonruanf?fref=ufi&rc=p
http://www.brenobrito.com/files/Dicionario-da-Propaganda.pdf
http://www.brenobrito.com/files/Dicionario-da-Propaganda.pdf
https://www.facebook.com/ppdadepressao/photos/a.265781046802101.62707.265778826802323/1008249779221887/?type=3
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Close  
 
 

Abreviação de Close Up. Fotografia ou tomada Videocinematográfica em grande 
detalhe de um objeto, situação ou pessoa. 

 
Folder 1.Folheto publicitário constituído de uma única folha, com uma ou mais dobras. 2. 

Anúncio de revista com uma ou mais dobras. 
 

Feedback Trata-se do ato de informar sua contraparte, o seu desempenho, conduta ou a 
respeito de uma eventualidade, buscando estimular e reorientar ações, com o 
objetivo de maximizar o seu desempenho.  

 
Home Office Significa escritório em casa. O termo “home office” é normalmente usado por 

trabalhadores independentes. Algumas empresas possuem este sistema de trabalho, 
quando os funcionários não precisam ou não podem trabalhar no escritório. 

 
Jingle Peça publicitária em forma de música. Pode ser usada no rádio ou servir de trilha 

para filmes publicitários. 
 

Job  Nome de todos os trabalhos específicos feitos para um cliente que se atende de 
forma permanente, ou ainda, trabalho feito para um anunciante do qual a agência 
não tem a conta. Pedido de serviço gerado a partir do Briefing. 

 
Networking Rede de contatos. 

 
Press Peça publicitária para veículo impresso, como jornal ou revistas. 

 
Recall Lembrança que o público tem depois de entrar em contato com alguma 

peça/campanha/ação publicitária. 
 

Story board 
Esquema ilustrado do roteiro de um comercial, definindo algumas de suas cenas 
principais, de modo a facilitar sua análise, aprovação e produção. 

 
Target Diz respeito ao perfil de consumidor que a campanha/estratégia visa atingir. 

 
Teaser Mensagem curta, veiculada em diversos meios de comunicação, geralmente usada 

para provocar a atenção do público em relação a uma ação publicitária. Pode tanto 
criar suspense quanto antecipar informações sobre a estratégia. 

 
Vinheta Mensagem sonora musical (acompanhada ou não por uma pequena locução) bem 

rápida (até 5 segundos) para lembrar um tema, empresa ou marca no rádio. 
 

Testeira 
Estrutura colocada no alto de display, gôndolas etc. Contém algum elemento que 
identifica o produto ou outra mensagem. 

 
5 Conclusão 
 

O presente artigo buscou discorrer sobre a presença do “publicitês” na escrita digital do usuário do 
Facebook. Essa pesquisa ratificou o já postulado por alguns estudiosos, como Carvalho (2005), Crystal (2005) 
e Sardinha (2013) dentre outros da seara da internet acerca da influência da tecnologia e do inglês na Língua 
Portuguesa. 

O corpus extraído da Fanpage “Publicidade e Propaganda da Depressão” revelou que na linguagem 
mediada pelo computador o dinamismo da língua, por meio da mudança lexical, também se faz presente. No 
entanto, no léxico especializado da publicidade, as inovações linguísticas nem sempre são oriundas do nosso 
idioma: uma parcela significativa dos jargões publicitários provém do Inglês, língua pátria dos Estados Unidos, 
nação que instaurou essa atividade profissional aqui no Brasil, na década de 30/40 e que, portanto, trouxe 
consigo a própria “bagagem lexical”, em voga até hoje. Nas palavras de Carvalho e Kramer (2013, p.78), “o 
material linguístico passou a ser o da língua/cultura de onde vinham e vêm as novidades: o inglês”. 

A predominância de estrangeirismos e empréstimos lexicais dividindo espaço com os jargões 
vernaculares, entre os achados da pesquisa, revela que o jargão é uma forma muito comum de variação 
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linguística, fruto da interpenetração de culturas. Tal fato também realça a ainda superioridade da cultura 
exportadora dessa atividade social/profissional no Brasil.  

Observamos também que a migração do publicitês da linguagem offline para a online não gerou 
necessariamente uma reformatação dessa linguagem técnica.  O que se convencionou chamar de 
características de “internetês” (RAJAGOPALAN, 2013), presente no uso de acrónimos e siglas, reduções de 
palavras, grafia estilizada, por exemplo, (BARTON E LEE, 2015) teve uma ocorrência mínima no corpus 
analisado. A presença do “internetês” só é bem marcada nos discursos que servem como pano de fundo para 
o emprego dos jargões publicitários. Tal fato além de responder à pergunta de nossa pesquisa acerca de uma 
possível recodificação do “publicitês”, ao ser incorporado às mídias digitais, deixou evidente o fato de que 
nem sempre as práticas linguísticas que se cultivam em contexto real sofrem transformações, ao serem 
incorporadas a um contexto virtual, como ilustra o corpus analisado.  

Ressaltamos, no entanto, que o trabalho não se fecha em si mesmo, vez que o seu propósito primeiro 
é o de lançar uma contribuição para os estudos acerca dos impactos da tecnologia na linguagem, nas 
modificações que acarreta e, principalmente, no leque de possibilidades de uso que proporciona à atual 
sociedade conectada. 
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Um olhar diacrônico nos estudos geolinguísticos do 
falar cearense 

 
Fabiana dos Santos Lima1 

Maria do Socorro Silva de Aragão2 
 

 
Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de perceber mudanças diacrônicas entre o atlas 
estadual do Ceará (ALECE, 2010), pesquisado na década de 80 do século XX, e os 02 altas locais (ALIg (2009) 
e ALCa (2011)), produzidos neste século, a partir de alguns itens lexicais apontados pelos referidos atlas, bem 
como a variação dos itens lexicais registrados nos 03 atlas. Para tanto, as bases dialetais e geolinguísticas 
deste trabalho se inserem nos pressupostos teóricos desenvolvidos por Aragão (2002), Lima (2009), Bessa 
(2010), Monteiro (2011), e Cardoso (2012 e 2013). 
 
Palavras-chave: Atlas linguístico. Variação geolinguística. Falar cearense. 
 
Abstract: The present work was developed with the purpose of perceiving diachronic changes between the 
state atlas of Ceará (ALECE, 2010), researched in the 80s of the twentieth century, and the 02 local atlas 
(ALIg (2009) and ALCa (2011), produced in this century, from some lexical items pointed out by said atlas, as 
well as the variation of the lexical items registered in the 03 atlas. For that, the dialectal and geolinguistic 
bases of this work are inserted in the theoretical presuppositions developed by Aragão (2002), Lima (2009), 
Bessa (2010), Monteiro (2011), and Cardoso (2012 and 2013). 
Keywords: Language Atlas. Geolinguistic variation. Speak Cearense. 
 

1. Introdução 
Os estudos dialetológicos e geolinguísticos no Brasil voltaram a tomar fôlego com o audacioso Projeto 

do Atlas Linguístico do Brasil (AliB), mudando o panorama do mapa linguístico brasileiro após a realização dos 
05 primeiros atlas estaduais. 

Esta iniciativa elaborou um método de pesquisa bem estruturado e com um norte a se seguir, 
estimulando inúmeros pesquisadores a darem início à produção de atlas linguísticos quer regionais, quer 
locais, por inciativas próprias ou por trabalhos de dissertação ou tese. 

Desta leva, surgiram 02 atlas locais de regiões distintas do estado do Ceará, produzidos por 
estudantes de mestrado, a saber: ALIg (Atlas Linguístico Léxico-semântico de Iguatu), produzido por Fabiana 
Lima, dissertação defendida em 2009, e ALCa (Atlas Léxico-semântico de Capistrano), produzido por Jamile 
Monteiro, dissertação defendida em 2011. Já o ALECE (Atlas Linguístico do Estado do Ceará), apesar de ter 
sido publicado somente em 2010, tivera seus dados catalogados no início da década de 80 do século passado. 

Percebemos, então, que há um espaço de tempo de mais de 20 entre o atlas estadual e os 02 locais, 
fato que nos permite debruçar um olhar mais atento na produção lexical do falar cearense, uma vez que os 
03 atlas privilegiam o léxico como ponto de partida para o estudo do acervo linguístico deste estado. 

Diante disso, este trabalho tem a ligeira pretensão de olhar diacronicamente este pequeno inventário 
do falar cearense presente no ALECE, no ALIg e no ALCa, fazendo as devidas considerações com base nos 

1 Instituto Federal do Ceará (IFCE). Universidade Federal do Ceará (UFC). Departamento de Letras 
Vernáculas. Mestre em Linguística. Email: flimasantos@gmail.com.  
2 Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Universidade Federal do Ceará (UFC). Departamento de Letras 
Vernáculas. Email: socorro.aragao@terra.com.br. 
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estudos geolinguísticos e sociolinguísticos de autores como Aragão (2002), Labov (2008), Aguilera (2012), 
Cardoso (2012) e Razky e Guedes (2013), entre outros.  

 

2. Um aporte sobre léxico, dialetologia e sociolinguística 
 

Buscar uma definição tácita para léxico é como tratar a língua como algo estático. Dentre tantas, 
encontramos em Aragão (2002) aquela que melhor se adequa ao nosso propósito neste trabalho. A autora diz 
que o léxico é um “inventário aberto, sendo criado e modificado de acordo com as necessidades de seus 
usuários” e acrescenta que “para se apreender, compreender, descrever e explicar a ‘visão de mundo’ de um 
grupo sócio-linguístico-cultural, o objeto de estudo principal são as unidades lexicais e suas relações em 
contextos”. 

Não é à toa que os itens lexicais são o principal objeto de documentação dos atlas linguísticos, 
mesmo depreendendo os mais distintos objetivos. Seja para “salvar” para a posteridade e para a ciência a 
riqueza da variedade linguística, seja para documentar a representação real de uma determinada comunidade 
linguística em um dado espaço geográfico-temporal, os atlas são importantes fontes desse acervo lexical a 
que temos acesso. 

Neste sentido, há um leque de estudos dialetológicos acerca do léxico que envolve a elaboração de 
atlas linguísticos, em consolidação com a geografia linguística que deu à pesquisa dialetológica novos rumos 
como detalha Lima (2009): 

 
[...] a geografia linguística consolidou sua importância tanto por seu valor sincrônico, 
fotografando os estágios de uma língua, num determinado momento e num determinado 
espaço, com um determinado contexto social, e, ao mesmo tempo, diacrônico, registrando 
estágios diferentes de uma língua, ao detectar formas em desuso e formas em visível 
ascensão. 
Mas essa consolidação só veio a se estabelecer quando a Dialetologia sentiu a necessidade de 
buscar em outros campos de investigação linguística e cultural as bases para o 
aprimoramento de sua metodologia, tornando o alcance de seus objetivos cientificamente 
mais criterioso. (LIMA, 2009, p. 29) 

      
   Foi nesse momento que a Dialetologia buscou na Sociolinguística elementos que sustentassem sua 

pesquisa e aflorassem para um novo campo. A partir de então os métodos investigativos da Sociolinguística 
passaram a compor a pesquisa dialetológica. Dentre os mais usados, especialmente na elaboração de atlas, 
temos o estilo de fala, o sexo, a idade e a escolaridade que comumente conhecemos como fatores diastrático, 
diagenérico ou diassexual, diageracional e diafásico. (MONTEIRO, 2002) 

É com base nestes fatores, que os atlas podem ser distinguidos quanto à sua abrangência 
dimensional em monodimensional, bidimensional e pluridimensional. Essa definição é proposta por Thun, 
conforme Razky e Guedes, (2013): 

 
[...] os atlas monodimensionais estão focados na dimensão espacial, por isso permitem a 
identificação do uso da língua dentro de uma determinada área geográfica. Os atlas 
bidimensionais, por outro lado, além da dimensão geográfica, contemplam outra dimensão, 
diagenérica ou diageracional. Já os atlas pluridimensionais focalizam, além da dimensão 
geográfica, duas ou mais dimensões sociais: diastrática, diageracional, diagenérica, diafásica, 
etc. (RAZKY e GUEDES, 2013, p. 54) 

 

Não podemos negar, então, que grande foi a contribuição da Sociolinguística para as pesquisas 
geolinguísticas, quando estas introduziram em seus métodos aspectos sociais como pode-se comprovar nas 
palavras de Razky e Guedes (2013, p. 54): “os atlas linguísticos multidimensionais, inspirados, portanto, nos 
avançados estudos sociolinguísticos, mapeiam outras variantes além da diatópica (geográfica), como 
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diagenérica ou diassexual (sexo), diageracional (idade), diastrática (classe social), diafásica (escolaridade) 
[...]” 

Pelo que observamos, a Dialetologia, portanto, apoderou-se grandemente de alguns conceitos da 
Sociolinguística para ampliar seu campo de atuação e melhor alicerçar os dados coletados no usufruto da 
variação lexical.   
 

3. Entre a pesquisa dialetológica e a geolinguística do falar cearense.  
 

Com o abandono da ideia de se produzir o atlas linguístico brasileiro em meados da segunda metade 
do século XX, a Dialetologia brasileira se propôs a desenvolver seus estudos no âmbito regional, produzindo 
atlas estaduais. É nesse fôlego que, ainda nos anos 70, uma equipe de pesquisadores da Universidade 
Federal do Ceará, do Núcleo de Pesquisa e Especialização em Linguística (NUPEL) se reúne para planejar e 
elaborar um atlas do falar cearense. (BESSA, 2010). Assim nasce o primeiro esboço do ALECE. 

Neste período, os pesquisadores desenvolviam o método de pesquisa monodimensional, que 
privilegiava somente o espaço geográfico pesquisado com o intuito de determinar ilhas isoglossas, como 
podemos identificar no primeiro trabalho geolinguístico do falar cearense, desenvolvido por Florival Seraine: 
“Dois mapas linguísticos do Ceará”, em 1949. (MONTEIRO, 2011). 

Com o desenvolvimento da pesquisa geolinguística, os interesses dos pesquisadores tomavam outros 
rumos e procuravam abranger aspectos mais sociais que melhor representassem o inventário linguístico da 
comunidade em questão. Com isso, a pesquisa dialetológica passou a ter um caráter bidimensional e 
pluridimensional. Esses traços já podem ser identificados na segunda pesquisa dialetal de Seraine (1972) 
desenvolvida na região do Cariri do Ceará, conhecida como “Introdução ao Atlas linguístico e folclórico do 
Cariri”, publicada em 1972. Segundo o autor, faz-se necessário “um atlas da referida região, [que] situa e 
caracteriza a região do Cariri nos seus aspectos históricos, geográficos, culturais e econômicos”. (MONTEIRO, 
2011, p. 59) 

Não podemos deixar de citar, no entanto, a longa trajetória que os estudos dialetais cearenses 
percorreram até a publicação de seu atlas linguístico estadual. Monteiro (1995)3 e Aragão (2006)4 fazem uma 
seleção bibliográfica com as principais obras publicadas acerca do falar cearense desde o remoto século XIX. 
Nesta seleção, é possível encontrar desde dicionários, glossários, livros literários até teses de doutorado sobre 
os mais diversos aspectos dialetais do falar cearense. Os esforços dialetais continuaram com mais força no 
século XXI após a instauração do Projeto AliB.  

A junção da pesquisa dialetológica aos métodos geolinguísticos proporcionou maior riqueza de 
informações aos itens lexicais catalogados, dando maior ênfase à produção de atlas linguísticos. Daí os 
estudos cearenses não poderiam se eximir dessa rica fonte de pesquisa e enveredaram-se, a exemplo de 
outros estados, por esse caminho, uma vez que um atlas não é só um retrato das variações espaciais, mas 
também sociais de uma determinada comunidade linguística. É neste viés que a Geolinguística cearense 
envereda ao se produzir o ALECE, o ALIg e o ALCa.  

 

4. Descrição dos atlas em análise 
4.1 ALIg 
 

O ALIg (Atlas Linguístico Léxico-semântico de Iguatu), realizado por Fabiana Lima, foi defendido 
como dissertação de mestrado em 2009. Teve sua pesquisa realizada in loco durante o ano de 2008.  Possui 
06 pontos de investigação, sendo 04 urbanos e 02 rurais, perfazendo um total de 24 informantes. Destes 12 
são mulheres e 12 são homens, distribuídos entre primeira e segunda faixas etárias, de acordo com as 

3 “Fontes bibliográficas para o estudo do falar cearense” (Monteiro, 1995). 
4 “Bibliografia Dialetal Brasileira” (Aragão, 2006) 

                                                           



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 130 

instruções do Questionário Léxico Semântico do AliB. Controlou-se também a escolaridade para não 
ultrapassar a 9ª série do Ensino Fundamental II. 

O atlas possui 49 cartas léxicas que recobrem os 15 campos semânticos do QSL (2001), encontrando 
maior produção nos seguintes campos: Fenômenos atmosféricos e fauna; Atividades agropastoris; Corpo 
humano, e Convívio e comportamento social. Foi realizado segundo as orientações do caderno de 
Questionário do Atlas Linguístico do Brasil (2001), enfocando aspectos linguísticos e sociais da localidade 
pesquisada. 

A cidade em foco localiza-se na mesorregião Centro-sul do Estado do Ceará e foi ponto de pesquisa 
tanto do ALECE (ponto 30) quanto do ALIB (ponto 49). 

 

4.2 ALECE 
 
O ALECE (Atlas Linguístico do Estado do Ceará) realizado pela equipe do NUPEL, liderada por Rogério 

Bessa, foi publicado em 2010, mais de 20 anos depois de sua pesquisa ser realizada in loco em 70 cidades do 
Estado do Ceará, distribuídas criteriosamente por suas mesorregiões. 

Seu questionário, publicado em 1982, possui 306 perguntas semasiológicas de cunho semântico-
lexical que recobrem 16 campos semânticos: natureza; tempo; o homem; parentesco; partes do corpo; 
funções do corpo; doenças; o homem: características físicas; tipos sociais, jogos; objetos de uso pessoal; 
atividades e utensílios domésticos; comida; religião; animais, e outros. Estas perguntas tinham o objetivo de 
captar as variações fonéticas e lexicais do falar cearense. (BESSA, 2010) 

  O Atlas constitui-se de 240 cartas linguísticas, das quais 132 são fonéticas e 108 são lexicais, obtidas 
a partir dos questionários aplicados a 04 informantes por localidade, compostos por 02 homens e 02 mulheres 
com o perfil de idade entre 30 e 60 anos, e nível de escolaridade que variava entre analfabeto e escolarizado 
até o curso de 1º grau completo5, formando pares entre as duas faixas de escolaridade.  
 

4.3 ALCa 
 

O ALCa (Atlas Linguístico Léxico-Semântico de Capistrano), produzido em 2011, por Jamile Monteiro, 
como dissertação de mestrado defendida no mesmo ano, segue a metodologia pluridimensional do projeto 
AliB com algumas adaptações. (MONTEIRO, 2011) 

Sua rede de pontos abarca 04 localidades, sendo um ponto na sede do município e 03 na zona rural. 
Em cada ponto, foram pesquisados 04 homens e 04 mulheres, pertencentes a duas faixas etárias distintas (18 
a 30 anos e 45 a 60 anos) e às escolaridades de ensino fundamental e ensino superior.  

 O atlas, composto por 57 cartas linguísticas, cartografa o falar da cidade de Capistrano, localizada na 
mesorregião norte do Ceará, ponto 17 do ALECE. Estas cartas recobrem todos os campos lexicais do QSL-AliB 
(2001) em, pelo menos, uma ocorrência.  
 

5. Olhar diacrônico  
 

Ao realizar este trabalho, o primeiro questionamento feito a respeito da pesquisa geolinguística no 
Ceará foi: nestes 20 anos, que avanços nas pesquisas dialetais cearenses foram obtidos? Partindo desta 
interrogação, passamos a analisar as semelhanças e diferenças entre os 03 atlas numa perspectiva 
diacrônica.   

Verificando rapidamente as cartas linguísticas produzidas pelos 03 atlas; observamos, em primeira 
mão, que suas diferenças primárias estão nos campos semânticos escolhidos e nas lexias apresentadas.  

5 Equivalente ao 9º ano do Ensino Fundamental II. 
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Enquanto o ALECE deu preferências às áreas semânticas como acidentes geográficos, fenômenos 
atmosféricos e corpo humano, O ALIg e o ALCa expandiram para outras áreas como convívio e 
comportamento social, jogos e diversões infantis, habitação, vestuário e vida urbana.  Esta mudança deu-se 
por esses últimos trabalhos seguirem a metodologia utilizada pelo ALiB, conforme seus cadernos de 
orientações “Questionários do ALiB” (2001). Contudo isso não quer dizer que estas áreas não tenham sido 
foco de pesquisa pelo ALECE, como atesta Lima (2008): 

 
Em relação ao ALECE, que apresenta maior número de campo semântico, num total de 16, o 
questionário tem como intuito ser o mais específico possível, por isso também apresenta 
maior variação lexical, mas todos os itens representativos de cada campo podem ser 
encontrados nos demais questionários. (LIMA, 2008, p. 11) 

 

É corroborado por Bessa (2010), nas notas de esclarecimentos para leitura do atlas, ao apresentar 46 
itens com finalidade cartográfica dentre os quais podemos citar: ventania, arco-íris, anteontem, olhos, 
nádegas, grávida, prostituta, boneca, fecho ecler, espírito e mucunzá. No entanto, apenas 21 itens foram 
cartografados, enfatizando somente os campos semânticos supracitados. 

Já em relação às lexias apresentadas, entre simples e complexas, não é ponto pacífico na análise 
como aspecto de mudança, já que os itens lexicais escolhidos para compor as cartas do ALECE seguiram 
critérios que não se admitiam lexias complexas que não caracterizassem uma denominação.  

Veremos a seguir um detalhamento mais contundente verificado nas análises das cartas. 
 

5.1 Itens lexicais comuns aos atlas 
 

Dentre os itens lexicais comuns aos 03 atlas, tivemos Redemoinho, Garoa/Neblina e Orvalho.  
Entre o ALECE e o ALCa, encontramos Ventania/Temporal, Nevoeiro/Neblina, Anteontem e 

Trasanteontem/Ternantonte. Não tivemos nenhuma ocorrência entre o ALECE e o ALIg.  
Já entre o ALIg e o ALCa, tivemos 28 ocorrências, justificadas pela aplicação do mesmo questionário, 

a saber: Redemoinho, Terra umedecida, Picada/Atalho, Trilho/Vereda, João-de-barro, Sura, Cotó, Lombo, 
Anca/Garupa, Manco, Libélula, Pálpebras, Cisco, Vesgo, Pomo de Adão/Gogó, Pessoa sovina, Prostituta, 
Bêbado, Diabo, Fantasma, Feitiço, Cambalhota, Vaso sanitário, Fuligem, Glutão, Grampo/Presilha, 
Lote/Terreno e Bodega/bar. 

  

5.2 Percepções diacrônicas 
 

Como nosso foco é a variação lexical ocorrida especialmente entre o ALECE e os dois atlas com 
questionários mais recentes, destinamos nossa atenção aos itens lexicais comuns aos 03 atlas e ao ALECE e 
ao ALCa. 

Lembrando, ainda, que tanto Iguatu (ponto 30) quanto Capistrano (ponto 17) foram pontos de 
pesquisa do ALECE, as análises foram focalizadas nas produções lexicais encontradas nestes dois pontos, 
fazendo uma abordagem mais ampla quando necessário. Sendo assim, prosseguimos às percepções. 

  

1. Redemoinho 
 
A lexia Redemoinho aparece no ALECE nas cartas lexicais 56, 57, 60 e 61, referentes aos informantes 

de escolaridade 1 (até o 1° grau completo) e nula (analfabeto), variável de controle nos mapas. As duas 
primeiras cartas referem-se às variantes gerais coletadas em todos os pontos da malha, enquanto as duas 
últimas às ocorrências únicas em apenas alguns pontos.  
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Encontramos, assim, nas cartas 056.L023 e 057.L024 respectivamente, a ocorrência corrupio para 
INF. 1 e INF Ø no ponto 30; e remanso e redemunho para INF. 1 e remanso para INF. Ø no ponto 17.  Em 
comparação com o ALIg (Carta 3), para a mesma lexia, encontramos as variantes redemoinho/vento de 
moinho, ventania, vendaval, furacão, Aracati e funil. Contudo não apareceu a variante corrupio. Quanto a sua 
ocorrência no ALCa (Carta 4), identificamos as variantes redemoinho/redeminho/vindimunho/riodimunho, 
ventania, redemoinho de vento e redimunhozim báxo, assemelhando-se com uma das variantes dos INF. 1.  

Nas cartas 060.L025 e 061.L026 do ALECE, onde se registraram as ocorrências únicas, nenhuma foi 
encontrada nos pontos analisados. 

Em termos de produtividade, a lexia redemunho e suas variantes fonéticas teve mais êxito nos 02 atlas 
locais, enquanto a lexia remanso foi mais produtiva no estadual. Dessa forma, podemos deduzir que a 
variante remanso é mais antiga que a variante redemoinho e suas variações.  

  

2. Garoa/ Neblina 
 

A ocorrência da lexia Neblina no ALECE aparece nas cartas 012.L005 e 013.L006 (INF. 1 e INF. Ø 
respectivamente) de uma forma geral e nas cartas 016.L007 e 017.L008 (na mesma ordem) para ocorrências 
únicas. As lexias encontradas foram: Neblina e Nebrina pelos INF. 1 e Librina e Nebrina pelos INF. Ø no ponto 
30; e Sereno e Nebrina pelos INF. 1 e Librina e Penerinha pelos inf. Ø no ponto 17. Não há ocorrências únicas 
nos dois pontos em questão. 

O item lexical Garoa está registrado no ALIg na carta 7 e tem as seguintes produções: 
Neblina/Leblina/Lebrina, Garoa/(está) Garoando, Sereno e Chuva molhadeira. A lexia Neblina e suas variações 
são as que apresentaram maior produtividade, seguida por Garoa. Sereno e Chuva molhadeira só tiveram 
uma ocorrência cada. Sendo assim, a produção linguística segue a do ALECE.  

No ALCA, a lexia Garoa aparece na carta 16 com o subitem Neblina e as seguintes variantes: 
Neblina/Lebrina/Nebrina/Leblina/Lebrinazinha, Garoa, Sereno, Chuva fraca, Lebrineiro e Respingo. Aqui 
também encontramos maior produtividade com a lexia Neblina e variações, seguidas por Garoa e Sereno. As 
demais lexias restringem-se a uma ou duas ocorrências.  Em comparação com o ALECE, não registramos a 
lexia Penerinha, mas encontramos uma variação de Lebrineiro em uma ocorrência única nas cartas 016.L007 
e 017.L008. Quanto à variante respingo, deduzimos ser uma motivação da pergunta6 para a ausência de um 
nome que denomine o fenômeno.  

É preciso destacar, também, que o item lexical Garoa apareceu em outros pontos do ALECE, sendo 
uma constante no repertório lexical do falar cearense. 

 

3. Orvalho 
 

A lexia Orvalho pode ser encontrada no ALECE por meio das cartas 070.L030 (INF. 1) e 071.L031 
(INF. Ø) para as ocorrências gerais e nas cartas 074.L032 e 075.L033 para ocorrências únicas. A variante 
lexical para orvalho no ponto 30 é Sereno para os informantes 1 e Ø, e as variantes para o ponto 17 são 
Sereno (INF. 1) e Sereno e Oruvalho (INF. Ø). Não encontramos nenhuma ocorrência única nestes pontos. 

No ALIg, Orvalho pode ser encontrado na carta 9 ao lado de Sereno. As duas lexias foram altamente 
produtivas entre seus informantes, sendo seguidas por Garoa, Neve e Ar molhado com apenas uma ou duas 
ocorrências. Sereno apresentou, ainda, uma variação de estrutura complexa Sereno da noite, já no ALECE só 
há registro da lexia simples.  

No ALCa, a lexia Orvalho também é registrada paralela a Sereno e coincidentemente é a carta 9. As 
variantes lexicais desta carta são Sereno, Orvalho/Aruval/Oruval/Uruval/Aruvalho/Oruvalho, Sereno da noite, 
Neblina, Orvalho da Noite e Sublimação, encontrando em Sereno e Orvalho (e variações) sua maior 
produtividade, assim como identificamos no ALECE. As demais produções aparecem com uma ou duas 
ocorrências.  

6 ... uma chuva bem fininha? 
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É fácil perceber que a produção lexical de Orvalho é muito próxima de Neblina, tanto que são 
praticamente as mesmas variantes lexicais que se apresentam no inventário destas lexias. No entanto sereno 
está mais próximo de orvalho do que neblina, enquanto garoa se aproxima mais de neblina. É neste sentido 
que entendemos o fato de haver apenas uma ocorrência de sereno no ALIg ao se inquirir neblina, já que 
percebemos que o falar iguatuense reconhece orvalho como sereno. 

Já os registros únicos de ar molhado e sublimação levam-nos a supor que, no primeiro caso, seria 
uma tentativa de definição na ausência de nome na memória de curto prazo do informante, recorrendo à 
pergunta7 feita pelo inquiridor, e no segundo, de descrever o processo químico do fenômeno atmosférico; ou, 
ainda, que esta lexia possa ser originária de outra região.  

Observamos, agora, os itens lexicais registrados apenas no ALECE e no ALCa.  São eles: Temporal, 
Anteontem e Trasanteontem/Ternantonte. 

Na lexia Temporal, observamos que houve produção apenas entre os INF. Ø (Diluve e Chuva pesada) 
na carta 026.L012 do ALECE, além de duas ocorrências únicas (Chuva de peda e Chuvona) na carta 030.L014 
dos INF. Ø.  Já no ALCa, tivemos as seguintes produções: Tempestade, Temporal, Chuva com venaval, Chuva 
forte, Chuva muito forte, Vendaval, Ventania e Vento e chuva. Se observarmos de uma forma mais ampla, 
podemos identificar estas variantes em outros pontos do estado, inclusive no Iguatu.  

As variantes lexicais Vendaval e Ventania foram registradas nas cartas 001.L001 e 002.L002 do ALECE 
com outro item estudado. 

O item lexical Anteontem possui muito mais uma variação fonética do que lexical propriamente dita.  
A realização deste item no ponto 17 do ALECE girou em torno das lexias Antonte (carta 103.L044) e Anteonte 
(carta 104.L045). Enquanto no ALCa, pudemos identificar variações fonéticas (anteontem/antonte/ontonte) e 
de lexias complexas (antes de ontem/ans de ontem/ons de ontem). A lexia complexa antes de ontem também 
foi registrada no ALECE, contudo sua variação fonética com o apagamento dos fonemas /tž/ e /ί/ não foi 
encontrada em nenhuma ocorrência das cartas fonéticas. 

Por fim, temos o item lexical Trasanteontem com variação Ternantonte. Este item segue as mesmas 
indicações do anterior com apenas mudanças fônicas vocálicas e/ou consonantais. Seguindo a mesma 
metodologia, analisamos a sua ocorrência no ponto 17, tanto dos INF. 1 quanto dos INF. Ø, obtendo a 
realização Ternantonte na carta 114.L048 e Antes de Anteonte na carta 119.L051. A produtividade no ALCa 
trouxe novos elementos para aumentar o leque de variações deste item: terantonte, ternoanteontem, 
ternoantonte, anteantonte, ante de antonte e ans de ans de ontem. A lexia ontonte aparece no ALECE nas 
cartas equivalentes a Anteontem. 

Este item foi o que apresentou mais distinção entre o atlas local e o estadual, mesmo apresentando 
baixa produção entre os informantes do ALCa (apenas uma localidade obteve produção com todos os 
informantes). 

         

6. Considerações finais 
     

Levando-se em consideração que um olhar diacrônico possui a pretensão de perceber alguma 
mudança linguística, aparentemente não é isto que percebemos ao analisar itens comuns aos 03 atlas, uma 
vez que os itens concorrem paralelamente ao longo do tempo.  

No entanto, ao analisar a condução metodológica dos atlas em foco, é nítido o avanço das pesquisas 
dialetais no Ceará, tanto na uniformização da pesquisa, quanto no estudo da variação social da língua. Desta 
forma, percebemos a propagação da variação lexical dentre os pontos inqueridos numa perspectiva 
diacrônica, conforme aponta Labov (2008) acerca da mudança linguística que se dá por meio de três vieses: o 
da origem, o da propagação e o do término.  

Dentre esses 03 vieses, o da propagação é o que melhor se aplica ao estudo em questão, já que é 
possível que as sutis diferenças percebidas ao longo da análise não aparentem uma mudança em curso 

7 “De manhã cedo, a grama geralmente está molhada. Como se chama aquilo que molha a grama?” 
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propriamente dita, contudo estes registros podem alicerçar estudos verticalizados do falar cearense que 
conduzam a uma afirmação contundente sobre essa ocorrência.   
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Anexos 
 

    
Figura 1: Redemoinho ALECE Info 1                      Figura 2: Redemoinho ALECE Info 0   

 
Figura 3: Redemoinho ALCa 
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Figura 4: Redemoinho ALIg 

 

    
Figura 5: Neblina ALECE Info 1                                 Figura 6: Neblina ALECE Info 0 
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Figura 7: Garoa ALCa 

 
Figura 8: Garoa ALIg 
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Figura 9: Orvalho ALECE Info 1                                   Figura 10: Orvalho ALECE Info 0 

 

 
Figura 11: Orvalho ALCa 
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Figura 12: Orvalho ALIg 
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Funcionamento discursivo e reconhecimento 
terminológico no campo da administração pública da 
cultura 

 
Fani Conceição Adorne1 

 
Resumo: Este trabalho é resultado de pesquisa realizada sobre a terminologia da gestão pública federal da 
cultura no Brasil. Ele tem por objetivo apresentar uma análise semântico-lexical de termos sintagmáticos 
formados por substantivo e adjetivo em um campo novo para a investigação terminológica. Os termos, 
extraídos de um corpus formado por documentos oficiais, assinalam relações opositivas e predicativas 
manifestadas por adjetivos. Os dados demostram que os adjetivos refletem o componente ideológico 
subjacente à estrutura conceitual e são parte do estatuto especializado do campo cultural. Adjetivos 
selecionados de caráter classificador têm estatuto diferenciado em razão do funcionamento discursivo.  

Palavras-chave: Terminologia. Adjetivo. Cultura. Componente ideológico.  

Abstract: This work is the result of research on the terminology of the culture of federal public management 
area in Brazil. It aims to present a semantic-lexical analysis of syntagmatic terms formed by noun and 
adjective in a new field for terminological investigation. The terms, extracted from a corpus composed of 
official documents, indicate oppositional and predicative relations manifested by adjectives. The data 
demonstrate that adjectives reflect the ideological component underlying the conceptual framework and are 
part of the specialized status of the cultural field. Selected adjectives of classifier character have differentiated 
status because of the discursive functioning. 

Keywords: Terminology. Adjective. Culture. Ideological component.  

 

1 Introdução  
 Este trabalho decorre, em parte, da tese de doutorado intitulada Terminologia da gestão pública da 
cultura no Brasil: proposta de glossário, defendida em 2014, no Programa de Pós-Graduação em Linguística 
Aplicada da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (São Leopoldo/RS/Brasil). O objetivo central da pesquisa 
era investigar o chamado campo da gestão pública federal da cultura no Brasil com vistas à proposição de um 
glossário.  

O termo campo, ao qual se faz referência, é compreendido aqui como um espaço social, ou 
microcosmos, que obedece a leis próprias. Esse conceito é desenvolvido por Pierre Bourdieu, em obras como 
O Poder Simbólico (2011) e As regras da arte (1996). Para o autor, a autonomização de um campo deve ser 
compreendida como um processo orientado tanto pelos papéis que cada agente assume quanto pelos 
esquemas e estratégias de dominação que determinam as relações entre esses mesmos agentes.  

Nossas reflexões no campo da cultura, concebida como objeto da ação governamental, nos levaram a 
considerar como agentes não apenas os produtores culturais, mas também o público, os analistas da 
produção cultural e as diferentes instituições que atuam de forma regulada na produção, circulação e 
recepção da cultura. Essas instituições, no caso brasileiro, englobam as organizações de direito público, 
regidas por instrumentos jurídicos (portarias, decretos, normativas) como é o caso, por exemplo, da 
Fundação Nacional de Artes (Funarte) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). É 
nesse circuito organizado de produção, circulação e recepção da cultura que se exerce um fazer e se produz 
um saber, concebidos na sua especificidade.  

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSUL) – Campus Sapucaia do Sul. Departamento de Ensino. 
Doutora em Linguística Aplicada. E-mail: faniadorne@gmail.com 
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O campo da gestão federal da cultura é concebido, portanto, como um sistema de relações objetivas, 
que se autonomiza como um espaço discursivo de saber e de fazer político-institucional em função das 
relações intersubjetivas entre agentes públicos, agentes culturais e cidadão comum.  

No que se refere mais especificamente à cultura, são necessárias algumas observações breves. Sem 
negar o conceito tradicional de cultural como criação, acumulação e transmissão de ideias, saberes, costumes 
e realizações materiais, na contemporaneidade, a conceituação sobre o que é cultura e suas implicações se 
converte em uma arena de disputas. Múltiplas e muitas vezes antagônicas são as vozes que emergem no 
debate acadêmico e político sobre os limites fluídos dessa palavra.  

Para Teixeira Coelho (2004) estamos diante de duas abordagens sobre o fenômeno cultural: uma 
idealista, que vê a cultura como produto do desenvolvimento ou aprimoramento do espírito humano, 
manifesto nas criações de linguagens específicas como as artes plásticas, o teatro, a literatura etc.; e outra 
chamada materialista, decorrente do marxismo, para o qual a cultura seria o reflexo do universo social mais 
amplo. O trecho reproduzido a seguir, de certa forma, sintetiza o estado atual da discussão conceitual com 
seus reflexos nas políticas culturais desenvolvidas pelas instâncias governamentais, foco do presente 
trabalho:  

 
Nos estudos antropológicos do imaginário, que hoje dão novas dimensões à análise da 
cultura e à formulação das políticas culturais, cultura vem descrita como circuito metabólico, 
simultaneamente repetitivo e diferencial, que se estabelece entre o polo das formas 
estruturantes, ou seja, das organizações e instituições (o instituído) – no qual manifestam-se 
códigos, formações discursivas e sistemas de ação –, e o polo do plasma existencial, isto é, 
dos grupos sociais, das vivências, dos espaços, da afetividade e do afetual, enfim do 
instituinte (COELHO, 2004, p. 105).  

 
Independente das controvérsias que cercam o termo cultura, partimos da concepção de que estamos 

diante de um bem e de um saber carregado de representações sociais. Por representações sociais, nos 
referimos ao conjunto de conhecimentos e percepções que caracterizam os indivíduos de um grupo, em 
conformidade com as observações desenvolvidas por Charaudeau e Maingueneau em seu Dicionário de 
Análise do Discurso (2016). 

As investigações que temos desenvolvido até o momento apontam que, no campo da cultura, 
cruzam-se tanto as concepções de ordem conceitual, que caracterizam a cultura como uma rede de relações, 
quanto as confrontações de diferentes forças que atuam no espaço político-institucional, onde tem lugar o 
exercício do poder por parte do governo federal, representado pelo Ministério da Cultura (MinC) e também 
por parte da sociedade e dos agentes culturais. Por sua vez, a dimensão institucional da cultura diz respeito 
às ferramentas técnicas e legais que permitem materializar e operacionalizar a intervenção do governo nessa 
área específica bem como a organização de instâncias de participação social, como conselhos, fóruns e 
câmaras setoriais.  

Definimos, assim, o campo da gestão federal das políticas de cultura como um espaço político-
institucional marcado por representações sociais e, ao mesmo tempo, pela racionalidade de meios e recursos 
de ordem administrativa e normativa dirigida ao universo da cultura. Não se trata aqui de postular uma visão 
dicotômica em que o ideológico se oporia ao instrumental teórico-administrativo, mas de compreender as 
inter-relações aí presentes. 

Neste trabalho buscamos apoio na análise desenvolvida por Ieda Maria Alves, no artigo intitulado 
“Adjetivos de caráter opositivo na formação de termos sintagmáticos da economia”, publicado na revista 
Organon, do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2011. Alves, no referido 
artigo, parte da ideia de Lyons de que a propriedade de polaridade é manifestada pelos opostos graduáveis e 
apenas esses receberiam o nome de antônimos. Os adjetivos antonímicos, observados nos termos 
sintagmáticos do campo da Economia corresponderiam, por sua vez, aos chamados adjetivos qualificadores 
ou qualificativos na formulação de Maria Helena Moura Neves. Segundo Neves (2000), esses se distinguiriam 
dos denominados adjetivos classificadores ou classificatórios, pelo fato de não atribuírem uma característica 
intrínseca ao substantivo ao qual se relacionam em contextos determinados.  Alves se vale do conceito de 
adjetivos qualificativos que marcam oposição para descrever características da terminologia da Economia.  
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Uma análise atenta do conjunto de termos da gestão pública da cultura, selecionados com base no 
corpus da pesquisa de doutorado, apontou para a natureza especial dos adjetivos, no que se refere às 
relações opositivas e ao seu caráter predicativo, com resultados próximos aos apontados por Alves.  Nosso 
objetivo no presente artigo é mostrar que o estatuto especializado dos termos no campo em estudo está 
vinculado à função que desempenham de expressar não apenas conceitos, mas de sinalizarem para o sistema 
de valores subjacente à ação dos sujeitos no campo político. A identificação dessa função remete às múltiplas 
dimensões do campo de especialidade em análise, em consonância com a constituição poliédrica do termo, 
defendida pelo enfoque linguístico-comunicacional da Terminologia (Cabré, 1999 e 2005) e com a ideia de 
que um termo adquire seu estatuto especializado em seu funcionamento discursivo.  

 Para a consecução de nosso objetivo selecionamos sintagmas como “consumo cultural”, 
“manifestações tradicionais”, “linguagens consolidadas” e unidades como “local” e “global”,  “nacional”, 
“popular,” “tradicional,” “erudito”  e “cultura”, presentes em diversas composições, e realizamos uma análise 
semântico-lexical dessas unidades selecionadas. O foco da análise proposta são as relações semânticas 
opositivas expressas pelos adjetivos, considerando também sua natureza qualificadora ou classificatória. Os 
resultados apresentados são apenas uma amostra da potencialidade dessas unidades léxicas. Esperamos 
desenvolver análises de forma mais aprofundada em trabalhos posteriores.  Na parte final da análise, fazemos 
algumas breves considerações sobre as possíveis implicações de considerar as representações sociais e o 
componente ideológico nas formas tradicionalmente adotadas para representar os sistemas conceituais, 
tomando como exemplo o campo da cultura.  
 

2.  Componente ideológico e os fatores articuladores do termo 
Fiorin em Linguagem e Ideologia define ideologia como visões de mundo que se constroem com base 

na ordem social. Concordamos com Fiorin quando toma ideologia, em um sentido mais amplo e não, no 
sentido marxista, de ideologia como “falsa consciência”. O que chamamos de componente ideológico são os 
valores assumidos por um sujeito individual ou coletivo modalizado pelo querer-ser e pelo querer-fazer, 
seguindo, assim, a indicação inicial de Greimas e Courtès, presente no Dicionário de Semiótica.  

A análise do discurso de linha francesa, por sua vez, sempre apontou a presença de contraposições 
ideológicas como parte importante do sentido dos textos. Em artigo publicado em 1976, intitulado Le champ 
scientifique, Bourdieu defende que a imagem de um universo puro faz parte de um jogo estratégico voltado 
para uma finalidade, qual seja: legitimar sua autonomia frente aos outros campos sociais. Faz parte do jogo 
de poder do campo científico ocultar suas estratégias enunciativas e naturalizar seu discurso. Acreditamos 
que a análise proposta por Bourdieu se aplica também a diferentes campos de especialidade e não apenas ao 
universo da ciência. Levando adiante a proposição do sociólogo francês, é coerente afirmar que o 
componente ideológico deriva das forças sociais que atuam no campo da gestão federal da cultura e se 
reflete em sua terminologia.  

Consideramos ainda que as representações sociais são um elemento importante a ser considerado 
nas investigações sobre léxico especializado, em consonância com a proposição defendida por Krieger no 
artigo intitulado Do reconhecimento de terminologias: entre o linguístico e o textual, de que a identificação 
terminológica exige o exame do conjunto dos fatores articuladores do termo. Esses fatores estão associados a 
três focos de reconhecimento terminológico: o cognitivo, o linguístico e o discursivo.  

A análise semântico-lexical dos termos selecionados encontra amparo nessas proposições com 
desdobramentos para o tratamento da terminologia no campo em estudo, como procuraremos evidenciar no 
decorrer deste trabalho.  

 
3. Adjetivos: relações opositivas e valor predicativo  
 

Os estudos terminológicos já demonstraram o papel central que os substantivos desempenham na 
formação dos termos. A forte presença dessa classe pode ser observada tanto na formação de termos 
lexemáticos quanto na de termos sintagmáticos (BARROS, 2004). Os primeiros correspondem a unidades 
terminológicas compostas por um único lexema e os segundos designam as que são formadas por diversos 
lexemas. Entre essa última formação, predomina a estrutura substantivo + adjetivo. Não é difícil citar 
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exemplos. É fato amplamente reconhecido pelos estudos terminológicos que adjetivos derivados de 
substantivos, como, por exemplo, celular, molecular, cognitivo, adquirem valor especializado nos textos das 
áreas científicas, técnicas e profissionais. Nossa atenção, no entanto, recai sobre um determinado tipo de 
adjetivos, presente na formação de termos sintagmáticos com o substantivo, que se distinguem do ponto de 
vista semântico por representarem relações opositivas.  

Comecemos pelos adjetivos local e global e nacional que aparecem em diferentes sintagmas produção 
cultural local, desenvolvimento local, cultura global, identidade nacional, presentes nos documentos 
produzidos pelo MinC2. Todos os exemplos que ilustram a análise foram retirados dos textos oficiais e foram 
mencionados ao final das citações. Se nos ativermos à formulação proposta por Neves (2004), podemos 
considerar tais adjetivos como classificadores, porque expressariam uma noção adverbial, ou seja, indicariam 
uma localização espacial, mesmo que relativa. Mas se considerarmos o universo de discurso especializado, 
teremos que reconhecer o estatuto diferenciado desses adjetivos. Continuamos vendo aí adjetivos 
classificadores, mas com valor predicativo em que a noção adverbial embora não desapareça não tem 
predominância.    

De acordo com as proposições expostas na seção anterior, trata-se de adjetivos que assinalam 
diferenças ideológicas em torno da compreensão dos efeitos do processo de globalização sobre a identidade 
cultural e sobre o próprio conceito de identidade. A diferença conceitual associada à discussão ideológica é, 
como já assinalamos, uma característica que distingue o campo das políticas públicas de cultura e se estende 
ao domínio da gestão pública federal. Trata-se de uma diferença conceitual que mostra a polarização que 
marca o campo cultural.  

Do ponto de vista nocional e do ponto de vista semântico-lexical, local e global encerram outros 
aspectos interessantes: são termos que no mesmo domínio de especialidade podem adquirir caráter gradual 
ou caráter dicotômico. Nos exemplos a seguir, o deslocamento dos termos local e global como substantivos 
atestam a questão nocional apontada, já a referência à dicotomia, ao componente ideológico assinalado. 

 
Não se pode negar a existência de uma cultura global, que só é global porque não existe 
uniformidade cultural. A globalização só tem sentido se existir a diversidade, e não a 
homogeneização cultural. É nesse contexto contemporâneo que as culturas populares estão 
sendo reinventadas, num jogo de negociação dialético entre o local e o global (Anais do 
Seminário Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares). 

 
 Já os adjetivos “popular,” “tradicional”, “erudito” que aparecem em sintagmas como cultura popular, 
grupos de cultura tradicional, manifestações da cultura tradicional, música erudita apontam para um mesmo 
ponto discutido anteriormente. Trata-se de adjetivos classificadores porque indicam uma delimitação ou 
circunscrição de domínio, embora de contornos fluídos, mas ao mesmo tempo com valor predicativo. 
Assinalam não apenas diferenças entre tipos de manifestações culturais, mas, sobretudo, compreensões 
diferentes sobre o estatuto dessas manifestações. Queremos nos referir a uma relação assimétrica de poder 
que colocaria a cultura “popular/ tradicional,” de um lado, e a “erudita”, de outro. Relação assimétrica de 
poder diz respeito tanto ao prestígio maior que a cultura erudita supostamente teria quanto à baixa 
capacidade da cultura popular e da tradicional de sobreviver às forças da homogeneização cultural. Estas 
conotações de sentido dos termos citados podem ecoam nas observações de Teixeira Coelho, reproduzidas a 
seguir:  
 

A insistência em distinguir claramente os domínios de uma cultura dita erudita e de outra 
chamada de popular em países como o Brasil – quando essa insistência não for mera 
tentativa de reivindicar sinais de distinção, com a reserva da expressão “cultura propriamente 
dita” para a cultura de uma classe dominante e o uso da expressão “cultura popular” para o 
resto – é mesmo tida como arriscada ou impertinente na medida em que nenhum modo 
cultural poderia ser, aqui claramente identificado como tal. Esta concepção tem implicações 
relevantes no tratamento da chamada cultura nacional-popular, expressão com pelo menos 
duas origens distintas: 1) surge no interior da chamada cultura dominante com o objetivo de 

2 Todos os exemplos que ilustram a análise dos termos selecionados foram retirados dos textos oficiais produzidos pelo MinC. A 
referência completa dos textos de onde foram retiradas as passagens citadas se encontra no final do artigo.  
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mascarar os conflitos sociais internos ao deslocá-los para o eixo de um embate entre a 
cultura do lugar e a cultura estrangeira; 2) surge no interior de grupos esquerdistas, de 
oposição política à classe dominante, interessados em apresentar a chamada cultura popular 
como a única forma válida de cultura nacional (COELHO, 2004, p. 121-22).    

 
Os adjetivos “tradicionais” e “consolidadas”, por sua vez, apresentam enorme recorrência nos textos 

de especialidade da área da gestão pública da cultura, o que assinala uma tomada de posição do ente 
governamental a favor de um conjunto de manifestações heterogêneas da identidade brasileira, ligadas à 
noção antropológica da cultura, como o modo de vida e de pertencimento.   

A oposição que assinalamos não é, na verdade, entre concepções diferentes de arte, mas entre visões 
ideológicas em que o par “popular/tradicional” está associado a grupos não hegemônicos que disputam em 
condições desiguais o direito à própria permanência e erudito, que remeteria à cultura vista como ideal das 
artes e das letras. O exemplo a seguir permite ilustra esse estado de coisas: 

 
Um músico erudito que compõe para a maravilhosa rabeca e um rabequista popular, 
lavrador, que toca junto com toda a família suas composições, podem ter suas músicas 
gravadas em um CD (...). Esses dois artistas têm muito a dizer um ao outro, mas o apoio de 
que necessitam é muito diferenciado. Certamente, e este é um ponto central da discussão, 
muitos produtores diretos da cultura popular carecem de apoio e amparo de modo muito 
mais agudo do que os produtores de cultura inscritos em outros circuitos da produção cultural 
(Anais do Seminário Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares).  

 

Os adjetivos “popular” e “tradicional “são extremamente frequentes no corpus da pesquisa de 
doutorado e aparecem em muitos termos sintagmáticos diferentes. A relação de oposição que manifestam 
concerne às tensões ideológicas que atravessam o campo da cultura e contribuem para caracterizar sua 
terminologia.  

 

 4. Componente ideológico e implicações para a representação 
conceitual 
 

Cabré (1998, p. 99) chama atenção para o fato de que os termos não são unidades isoladas que 
ocorrem fora de um contexto específico, ao contrário, são unidades pragmáticas que tomam parte em um 
sistema conceitual. Portanto, eles ocorrem em um ambiente concreto que corresponde a um campo de 
especialização.  

A presença de relações opositivas entre termos deixa mais evidente que os esquemas gráficos 
hierárquicos amplamente utilizados na terminografia3, como a árvore de domínio e mesmo o mapa conceitual 
tradicional, a despeito de sua funcionalidade, apresentam limitações quando aplicados na investigação 
terminológica em áreas apreendidas em seu funcionamento discursivo. 

Esse é o caso da área que investigamos. O termo “cultura”, por exemplo, tem uma natureza 
multidimensional, associada a determinadas configurações ideológicas.  Isso implica diferentes inserções no 
sistema conceitual da gestão pública. De forma mais concreta, significa dizer que se for dada ênfase à 
dimensão simbólica, antropológica ou econômica, o termo “cultura” e demais unidades associadas se 
inscrevem de forma diferente dentro do sistema cognitivo representado por um mapa conceitual.  

Para exemplificar o que acabamos de dizer, no quadro (reproduzido a seguir), apresentamos o termo 
“cultura “e o que chamamos de traço ideológico para fazer referência às diferentes representações sociais, 
políticas e estéticas no interior do discurso governamental, o que nos remete à dimensão do fenômeno 
cultural que poderá ser atualizada nos termos associados. Os segmentos textuais citados fazem parte de 
cenários comunicativos presentes nos documentos da gestão governamental e permitem ilustrar a inscrição 

3 Terminografia refere-se à investigação das unidades terminológicas com vistas à produção de obras de referência como dicionários e 
glossários especializados.  
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dessas unidades em pontos diferentes do sistema, mostrando a contraposição de visões conceituais em 
função das forças que atravessam o espaço discursivo da gestão da cultura. 

 
Quadro 1:  Relações conceituais e traço ideológico  

Conceito  Cultura  

Traço ideológico  Dimensão simbólica 

Termos associados Criação simbólica – criação artística – fruição  

Cenário comunicativo 
em que se inscrevem os 
termos  

O acesso universal à cultura é uma meta estruturante do Plano que se traduz por meio de 
estímulo à criação artística, democratização das condições de produção, oferta de 
formação, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e 
intensificação das capacidades de preservação do patrimônio. (Fonte: Caderno do Plano 
Nacional de Cultura, 2009, p. 12-13) 

Traço ideológico  Dimensão econômica  

Termos associados Criatividade – consumo cultural − bens e serviços criativos 

Cenário comunicativo 
em que se inscrevem os 
termos 

Como ampliar e qualificar o consumo cultural no país, levando-se em conta a 
emergência de 39.5 milhões de brasileiros e brasileiras à classe média? (...) 

Para enfrentar essas indagações precisamos de pesquisas, de indicadores e de 
metodologias para a produção de dados confiáveis; necessitamos de linhas de crédito para 
fomentar esses empreendimentos, carecemos de formação para competências criativas, 
de infraestrutura que garanta a produção, circulação e consumo de bens e serviços 
criativos, dentro e fora do país. E mais. É preciso avançar na elaboração de novos marcos 
regulatórios, de natureza tributária, trabalhista, civil, administrativa e constitucional, que 
nos permitam avançar. 

(Fonte: Plano Estratégico de Economia Criativa, 2011. p.14) 

Traço ideológico  Dimensão cidadã  

Termos associados Democratização do acesso – direitos culturais – diversidade cultural – pluralismo cultural − 
identidade 

Cenário comunicativo 
em que se inscrevem os 
termos 

Considerando essas duas faces da nossa realidade, o Estado brasileiro, que representa o 
mais amplo contrato social vigente no território nacional, tem o dever de fomentar o 
pluralismo, coibir efeitos das atividades econômicas que debilitam e ameaçam valores e 
expressões dos grupos de identidade e, sobretudo, investir na equidade e universalização 
do acesso à produção e usufruto dos bens e serviços culturais. (...) Populações 
tradicionais não estão plenamente incorporadas ao exercício de seus direitos culturais 
(...).  

(Fonte: Caderno do Plano Nacional de Cultura: Diretrizes, 2007, p. 11 e 12) 

 
O exemplo permite ilustrar que os termos “consumo cultural” e “fruição” referem-se a esferas 

diferentes do fenômeno cultural, das quais o MinC se ocupa.  Esses termos não podem ser reduzidos a uma 
dimensão puramente cognitiva, uma vez que remetem a representações sociais e ideológicas que tensionam 
o espaço discursivo da gestão. A gênese de uma terminologia político-administrativa da cultura está, 
portanto, relacionada também ao componente ideológico. As representações sociais, políticas e estéticas se 
encontram refletidas na estrutura conceitual e são parte do estatuto especializado que as unidades lexicais 
adquirem no sistema de conceitos da área em estudo. A adoção desse ponto de vista levanta questões 
metodológicas importantes, com reflexos na produção de produtos terminográficos. É o caso da elaboração 
de verbetes em que as definições podem incorporar dados sobre essas representações.  
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Considerações finais 
 

Nossa intenção neste artigo foi apontar que a investigação terminológica na área das políticas 
públicas de cultura deve levar em consideração as tensões ideológicas, fator que contribui para diferenciar 
sua terminologia em comparação com outros domínios de especialidade As relações opositivas que os 
adjetivos selecionados manifestam levam interessantes questionamentos sobre os limites que as 
classificações tradicionais em adjetivos qualificativos e classificadores sugerem no que se refere à 
investigação terminológica em campos pouco explorados como é o caso da gestão pública. Também servem 
para colocar a questão do funcionamento discursivo no centro das pesquisas orientadas para o 
reconhecimento terminológico. Procuramos evidenciar os desdobramentos possíveis da breve análise proposta 
para a representação de sistemas conceituais. Esperamos que as pesquisas continuem.  
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Construções negativas no português falado no 
Maranhão: um estudo comparativo entre São Luís e 
Jamary dos Pretos 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo investigar a frequência das estruturas negativas do português falado no 
Maranhão, com base em dados de fala da comunidade quilombola Jamary dos Pretos, uma das maiores e mais antigas 
comunidades negras do Maranhão, e da capital do Estado, São Luís. Para a coleta do corpus da pesquisa, foram extraídos 
textos de fala do banco de dados de Santos (2013) e do Atlas Linguístico do Brasil - ALiB. Com base nos dados coletados, 
foi feita uma análise dos fatores sociais que podem influenciar o uso dessas estruturas no português. 

PALAVRAS-CHAVE: Morfossintaxe. Construções negativas. Português falado no Maranhão. 

 

ABSTRACT: This paper aims to investigate the frequency of negative structures in the Portuguese spoken in Maranhão, 
based on data from a quilombola community, Jamary dos Pretos, one of the largest and oldest black communities in 
Maranhão, and the state capital, São Luís. For the collection of the corpus of the research, speech texts were extracted 
from the database of Santos (2013) and the Brazilian Linguistic Atlas – (Atlas Linguístico do Brasil/ALiB). Based on the 
data collected, we analized the social factors that may influence the use of these structures in Portuguese. 

KEYWORDS: Morphosyntax. Negative constructions. Portuguese spoken in Maranhão. 

 
1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa mais ampla, em desenvolvimento, intitulada “Eu digo 
não duas vezes não”: a dupla negação no português falado no Maranhão3, que tem como um de seus 
objetivos investigar a expressão da negação no português falado no Maranhão, estabelecendo uma 
comparação no interior do Português Brasileiro (PB) entre a variedade falada em uma comunidade quilombola 
e a falada na capital do Estado, São Luís.  

 A negação, apesar de ser um universal das línguas, pode se manifestar de diferentes formas nas 
línguas naturais. O Português Brasileiro, por exemplo, segundo Schwenter (2005), é a única língua românica 
a apresentar concomitantemente três estruturas diferentes de negação, a saber: negação pré-verbal, dupla 
negação, negação pós-verbal. Essa característica, que o torna único em um grande grupo linguístico, é um 
dos fatores que estimula a investigação da negação. 

Consideramos ainda ser interessante observar este fenômeno em comunidades quilombolas, pois, 
como sugerem alguns autores (cf. PETTER, 2004; RONCARATI, 1996), a negação pós-verbal e a dupla 
negação, duas formas não canônicas de negação, podem ter sido incorporadas ao português em decorrência 
do contato da língua falada no Brasil, no período colonial, com línguas africanas, pressupondo que a 
contribuição africana pode ter atingido níveis linguísticos mais profundos da língua, que vão além do âmbito 
lexical.  

Atualmente, o Maranhão é uma das unidades da Federação que mais apresenta quilombos no Brasil, 
segundo dados do IBGE (2010), possuindo em torno de 527 comunidades quilombolas, distribuídas em 134 
municípios. No Estado, grande parte dos quilombos encontram-se na região da Baixada Maranhense, da 
Baixada Oriental, do Munim, de Itapecuru, do Mearim, de Gurupi e do Baixo Parnaíba. Tendo em vista a 

1 Universidade Federal Maranhão (UFMA). Centro de Ciências Humanas. Departamento de Letras. Mestranda em Letras. E-mail: 
flaviapserra@gmail.com 
2 Universidade Federal Maranhão (UFMA). Centro de Ciências Humanas. Departamento de Letras. Doutora em Linguística. E-mail: 
conciufma@gmail.com 
3 Esta pesquisa é desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Letras/PGLetras da Universidade Federal do Maranhão, com o apoio 
financeiro da Coordenação de Apoio Financeiro de Pessoal de Nível Superior/CAPES e da Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Desenvolvimento Científico do Maranhão/FAPEMA. 
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importância do Estado no quadro das comunidades quilombolas do Brasil e a relação língua e sociedade, 
fazem-se necessários estudos sobre as características linguísticas dessas comunidades. 

Com isso, este trabalho busca investigar a expressão da negação no Português falado no Maranhão, 
com base no dialeto da capital e de uma comunidade quilombola maranhense, observando os fatores sociais 
que podem influenciar na realização do fenômeno no português falado nas localidades.  

Para isso, esse estudo está organizado da seguinte forma: (i) pesquisa bibliográfica no âmbito 
morfossintático, focando principalmente nos fenômenos relacionados com a expressão da negação no PB; (ii) 
apresentação da metodologia da pesquisa; (v) discussão dos dados com base na avaliação das variáveis 
sociais; e (iv) algumas considerações acerca dos resultados da pesquisa. 

 
2 A NEGAÇÃO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

A negação é um universal da língua: todas as línguas humanas apresentam possibilidades de se 
negar uma proposição, sendo este um dos fenômenos que tem despertado o interesse dos estudiosos da área 
da linguagem, tornando-se um constante tópico de discussões e análises. O PB, por exemplo, se destaca por 
apresentar três estruturas de negação. 

A seguir, elencaremos os tipos de construções negativas que serão enfocadas neste trabalho. 
 

2.1 Tipos de negação 
No PB, a negação apresenta três variações em sua estrutura, sendo a única língua românica a 

permitir tal variação (cf. SCHWENTER, 2005 apud ROCHA, 2013), que se materializa nas seguintes 
construções: 

 
i. Negação pré-verbal (Neg1): NÃO + Sintagma Verbal 
ii. Dupla negação (Neg2): advérbio de negação NÃO + Sintagma Verbal + NÃO 
iii. Negação pós-verbal (Neg3): Sintagma Verbal + NÃO 

 
A negação pré-verbal – Neg1 – é formada pelo advérbio de negação NÃO anteposto ao sintagma 

verbal da oração. É considerada a forma canônica de negação, portanto a mais recorrente na norma culta e 
na expressão escrita. De acordo com as pesquisa de Roncarati (1996, p. 98), a Neg1 caracteriza-se por 
“negar prontamente (...) e sugere que a pessoa não vai falar mais nada”. Rocha (2013), ao discorrer acerca 
da negação, assume que a Neg1 apresenta caráter pressuposicional nulo, negando uma proposição que pode 
ainda não ter sido ativada no discurso, como nos exemplos, a seguir, extraídos de nosso corpus.  

 

• Ex. (1): DOC4: Certo, e o senhor chegou a estudar? 
           INF: Não estudei. 

• Ex. (2): DOC: (...) Além de ser descendente de escravo, como é que é a luta, como é que é a vida do 
negro? 

           INF: Olha, eu vou dizer. Não é fácil. 
 

Já dupla negação – Neg2 – é formada pela adição de dois advérbios de negação NÃO5 posicionados 
antes e depois do sintagma verbal. É um dos tipos mais recorrentes na língua falada. Para Roncarati (1996, 
p.98), um dos contextos em que dupla negação é mais recorrente é “aquele que se insere no discurso, de 
modo intencionalmente explícito, construções que desacreditam pressuposições contrárias e induzem o 
interlocutor e a se sentir desafiado ou desacreditado”.  De acordo com os estudos de Schwenter (2005 apud 

4  As abreviaturas DOC e INF usadas nos exemplos correspondem, respectivamente, a documentador e informante. 
5 Aceitamos também a forma NUM em posição pré-verbal, considerando-a uma variante fonética do advérbio NÃO.  
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ROCHA, 2013), tanto a dupla negação como a negação pós-verbal negam uma proposição que já foi ativada 
no discurso, como evidenciam os exemplos a seguir: 
 

• Ex. (3): DOC: E como é que você vê, assim, a participação dos jovens nessa história aí, da... da 
lavoura, aqui, em Jamary? Como é que eles estão atualmente? Eles participam? 
           INF: É, sobre isso aí, eles não fah muita participação não. 
 

• Ex. (4): DOC: Ela disse que o senhor tinha bulido com ela? 
                       INF: É, é, com ela. 
                       DOC: Ah, ela disse que o senhor tinha bulido. 
                       INF: Justificou na poliça que eu tinha mexido com ela e não era não. 
 

A negação pós-verbal – Neg3 –, no entanto, é a estrutura que parece ser menos recorrente na 
maioria dos estudos realizados acerca da negação no PB. Roncarati (1996, p. 99), relembrando os estudos de 
Mota (1955) e Sales (1980), aponta esse tipo de negação como “nordestinismo sintático e marca de oralidade 
do nordestino inculto”. 

Já Schwegler (1991 apud CAVALCANTE, 2007) e Sousa (2004 apud CAVALCANTE, 2007) optaram por 
equiparar as formas Neg2 e Neg3; esta última caracterizada pelo apagamento fonético do NÃO pré-verbal. 
Rocha (2013, p. 15) explica que a Neg3 ou negação pós-verbal é “permitida no (e pelo) discurso sempre que 
uma proposição for diretamente ativada, ou seja, expressa anteriormente na interação por um dos 
interlocutores”, como podemos observar a seguir.  
 

• Ex. (5): DOC: Eh, né? Mas eu estou falando, assim, elas se apresentavam.... uma outra data, assim, 
do ano? 

                       INF: Outra data? Ah apresentavo... 
                      DOC: Quando? 
                      INF: Tinha também, tinha não, tem a novena de Nossa... de Santa Maria.... 
 

2.2 Dupla negação e negação pós-verbal: uma herança africana? 
Segundo (ILARI; BASSO, 2016), a forma Neg1 costuma ser descrita como a mais comum e preferida 

na norma culta e em trechos escritos, enquanto as formas Neg2 e Neg3 parecem ser mais comuns na língua 
falada e em registros menos formais. Desse modo, as formas Neg2 e Neg3 são as estruturas consideradas 
não canônicas no PB. 

Mello et al. (1998) afirmam que as estruturas Neg2 e Neg3 são bastante recorrentes em dialetos 
rurais, como nos exemplos: não vou a roça não e vou a roça não, respectivamente. Afirmam ainda que:  

  
Estas estruturas negativas duplas e de final de predicado encontram paralelos num subgrupo 
de línguas crioulas, principalmente de base ibérica, por exemplo, no palenquero, no crioulo 
de base castelhana falado na Colômbia (Schwegler 1988, 1991d, 1993b, e no prelo b) e nos 
crioulos de base portuguesa do Golfo de Benim (Holm 1987, 1992; Mello & Lorenzino 1992; 
Mello 1992; Schwegler 1993b e no prelo “b”; Günther 1973:78). Além disso, existem 
estruturas paralelas no português de São Tomé e Angola, e no castelhano da República 
Dominicana (Schwegler no prelo “b”) e das áreas de população negra na Colômbia 
(Schwegler 1993b e no prelo b). (MELLO et al., 1998, p. 105).  

 
Os estudiosos ainda fazem referência ao trabalho de Schwegler (1991), no qual o autor apresenta os 

resultados de sua pesquisa com corpus coletado em três localidades: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. 
Com base na análise dos dados, Schwegler (1991) concluiu a priori que a origem interna das Neg2 e 

Neg3 poderia ser europeia, porém em um estudo posterior, infere que essas estruturas podem ser resultado 
de uma possível influência de modelos afro-portugueses. A maior realização dessas estruturas foi registrada 
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em Salvador, fato que pode estar relacionado com a grande concentração de pessoas de procedência afro-
brasileira na região. 

Careno (1997), pesquisadora na área de linguística, investigou a comunidade rural negra Vale do 
Ribeira, localizada na região sul do estado de São Paulo. Em seus estudos, a autora registra a grande 
incidência dos fenômenos na região, apoiando-se nos estudos de Germán de Granda (1988) e outros, que 
postulam uma origem africana para as estruturas Neg2 e Neg3. 

Ainda nessa perspectiva, autores como Mello et al. (1998), Sousa (2004), Bonvini (2009), Lucchesi et 
al.  (2009) entre outros, explicam os fenômenos Neg2 e Neg3 por meio do contato entre a língua portuguesa 
e línguas africanas dos grupos banto e kwa, e a incorporação do segundo não à estrutura oracional por um 
processo de gramaticalização (ALKMIM, 2001). 

Segundo essa hipótese, as formas Neg2 e Neg3 teriam se originado do contato entre a língua 
portuguesa com as línguas de escravos africanos. A convivência entre os africanos e os portugueses teria 
impulsionado o processo de transmissão linguística irregular, explicitado por Lucchesi & Baxter (2006, p. 166) 
da seguinte forma: 

 
(...) uma grande população de adultos é obrigada a adquirir em condições precárias uma 
língua diferente das suas línguas nativas, e essa língua segunda defectiva vai se convertendo 
progressivamente na língua materna dos descendentes desses aloglotas.  

 

De forma bastante resumida e simplificada, essa nova língua, denominada pidgin, ao se tornar a 
língua materna de um povo, passa a ser denominada crioulo. Esse processo, como afirmam Naro e Scherre 
(2007), pode acontecer em decorrência da expansão funcional da língua ou por possíveis situações 
linguísticas enfrentadas pela primeira geração de falantes, o que pode ter motivado o desenvolvimento do 
crioulo que, por sua vez, terá sua própria gramática, apresentando não só um léxico próprio, mas também 
uma estrutura.  

Alguns pesquisadores (cf. MELO, 1946; CÂMARA JÚNIOR, 1975; GUY, 1981) sugerem que esse foi o 
processo sofrido pelo português falado no Brasil durante o período escravocrata.  

Guy é um dos teóricos que defende que o português popular sofreu um processo de crioulização. 
Para sustentar sua hipótese, ele se baseou em evidências sociohistóricas e linguísticas, como destacam 
Lucchesi e Baxter (2006):  

 
Guy partiu da hipótese de que o português popular do Brasil se teria originado em um crioulo 
de base portuguesa formado a partir da escravização de populações africanas durante o 
processo de colonização do Brasil, nos séculos XVII e XVIII. Com o aumento da população 
branca e mestiça a partir do final do século passado, teria ocorrido um processo de 
descrioulização, que teria definido as características atuais do português popular do Brasil. 
(LUCCHESI; BAXTER, 2006, p. 169). 

 

Esse processo de descrioulização pode ter sido motivado por mudanças no quadro físico, histórico e 
social do Brasil, que motivaram o uso da norma culta da língua, ocasionando o apagamento de algumas 
variantes linguísticas características do português popular falado na época. 

No entanto, esse processo, segundo Lucchesi e Baxter (2006), não aconteceu de modo uniforme em 
todo o território brasileiro. As comunidades afro-brasileiras, por exemplo, por serem mais isoladas, não 
sofreram de forma tão intensa as influências externas, pois, no contexto de mudanças por que passava o 
Brasil,  

 
(...) estão em vias de desaparecimento as marcas mais drásticas das alterações produzidas 
pelo extenso contato entre línguas ocorrido nos séculos anteriores, mantendo-se os vestígios 
das características mais expressivas do processo de transmissão lingüística irregular apenas 
naqueles dialetos rurais mais afastados, em que o contato foi mais radical e a reestruturação 
lingüística, mais profunda. (LUCCHESI; BAXTER, 2006, p. 181). 
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Nesse sentido, eles ressaltam a importância de se fazer estudos em comunidades rurais afro-
brasileiras, pois estas comunidades, por estarem mais isoladas, tendem a conservar formas linguísticas mais 
antigas. 

 
Nessas comunidades de fala, ainda se observa, na fala dos membros mais velhos, alguns 
traços lingüísticos que apontam claramente para mudanças drásticas resultantes de um 
processo pretérito de transmissão irregular. (LUCCHESI; BAXTER, 2006, p. 169) 

 

Vale ressaltar que as construções negativas aqui investigadas são apontadas pelos autores como um 
dos fenômenos decorrentes do processo de transmissão linguística irregular.  

Outros autores, no entanto, contestam a proposta de Guy apresentando posicionamentos diferentes 
acerca dessa possível crioulização do PB. Scherre e Naro (2006), por exemplo, são categóricos ao afirmar que 
no Brasil não houve crioulização do português. Para eles, o processo de transmissão linguística irregular, 
renomeado nativização6, contribuiu apenas para acelerar tendências que pressupostamente já iriam se 
concretizar com o passar do tempo, isto é, o contato entre línguas não culminou em mudanças na língua no 
nível estrutural. 

Ao analisar alguns fenômenos como o sujeito nulo e a variação tu/você, os autores concluem que os 
aspectos que pareciam ter sido instaurados a partir do contato linguístico, já existiam no português falado em 
Portugal, antes mesmo da colonização do Brasil.  

 
Em outras palavras, pelo menos em relação aos exemplos arrolados, não se verifica a 
existência de estruturas novas ou próprias do português brasileiro que teriam resultados de 
processos de “transmissão linguística irregular”, mas sim de estruturas previamente 
existentes cuja frequência e distribuição foram aumentadas durante tal processo, passando 
de um estágio de variação de pequenas proporções para a variação mais ampla, sem dúvida 
devido à falta quase total de uma forma estável e geralmente aceita durante o período de 
aquisição e/ou aprendizado do português como primeira ou segunda língua. (NARO; 
SCHERRE, 2006, p. 158). 

 

Com isso, os autores concluem que os traços morfossintáticos atribuídos aos contatos linguísticos 
ocorridos no período escravagista já estavam previstos na língua portuguesa.  

Considerando as propostas aqui arroladas, investigaremos as construções negativas em uma 
comunidade quilombola, com o intuito de contribuir para as discussões acerca das origens do português 
falado atualmente no Brasil. 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O presente estudo investiga a expressão da negação no português falado no Maranhão. Para a 
realização deste estudo, faz-se necessário dividi-lo em etapas que compreendem a pesquisa bibliográfica e a 
coleta do corpus no banco de dados de Santos (2013) e do ALiB e a análise dos dados. 

As pesquisas bibliográficas foram realizadas em livros, teses, dissertações, ensaios, artigos sobre a 
formação do PB, morfossintaxe, expressão da negação.  

 
 
 

6 Os autores optaram por renomear o processo, pois creem que o termo “transmissão linguística irregular” traz uma conotação negativa. 
Nativização parece ser mais apropriado, pois faz referência a uma língua que vem de fora e se torna a língua nativa de uma comunidade 
(cf. NARO; SCHERRE, 2006, p. 140). 
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3.1 Corpus 
O corpus da pesquisa é constituído por textos da fala de indivíduos moradores de uma comunidade 

quilombola maranhense, Jamary dos Pretos, situada no município de Turiaçu; e da capital do Estado, São 
Luís. Para esta amostra, apresentamos os dados de 8 informantes, distribuídos igualmente, entre as duas 
localidades selecionadas para a pesquisa. 

Os textos de fala dos informantes da primeira localidade, Jamary dos Pretos, compõem o banco de 
dados de Santos (2013) 7, enquanto os textos de fala dos informantes de São Luís foram coletados pelo 
projeto Atlas Linguístico do Brasil/ALiB. Sendo assim, é válido ressaltar que foram utilizadas metodologias 
diferentes para a recolha desses dados.   

As entrevistas de Jamary dos Pretos foram realizadas com o auxílio de um Roteiro Etnolinguístico e de 
um Questionário cujo objetivo foi investigar lexias particulares que compõem o português falado na 
comunidade. Já os dados que compõem o banco do ALiB foram obtidos por meio da aplicação de três 
questionários – Fonético-Fonológico (QFF), Semântico-Lexical (QSL) e Morfossintático (QMS) – e Perguntas 
Metalinguísticas (PM), Questões de Pragmática (QP) e Temas para Discursos Semidirigidos (TDS). 

Apesar do QMS contemplar perguntas que buscam investigar a expressão da negação no português 
(perguntas 47, 48 e 49), consideramos que seria mais oportuno, para efeitos deste estudo, trabalhar com 
todo o material coletado, quando da realização dos inquéritos. 

 
3.2 Localidades 

O quilombo Jamary dos Pretos está localizado no município de Turiaçu, que faz parte da mesorregião 
Oeste Maranhense, microrregião Gurupi. O município foi um dos pontos de maior comércio ilegal de negros 
escravizados no período colonial, principalmente durante os séculos XVII e XVIII. De acordo com O’Dwier 
(2002 apud Santos 2013), Turiaçu era considerada área de exclusividade negra na época, abrigando uma 
grande quantidade de quilombos e mocambos. Nesse contexto, o quilombo Jamary dos Pretos se insere como 
um dos quilombos mais antigos do Estado, apresentando grande contingente de descendentes de negros 
escravizados.  

São Luís, capital do Estado, por sua vez, se situa na mesorregião no Norte Maranhense, microrregião 
Aglomeração Urbana de São Luís. O município congrega pessoas de diferentes regiões do Estado, incluindo 
remanescentes de quilombos e pessoas que não têm ligação direta com comunidades quilombolas. 
 

3.3 Perfil dos Informantes 
Como visto anteriormente (cf. seção 3.1), os dados de cada localidade foram extraídos de bancos 

diferentes, que não consideram exatamente os mesmos critérios para a seleção dos sujeitos da pesquisa. 
Santos (2013), para constituir o corpus de Jamary dos Pretos, considerou três faixas etárias – faixa I, de 20 a 
40 anos, faixa II, de 41 a 60 anos, e faixa III, mais de 60 anos –, os dois sexos e sujeitos naturais da 
localidade investigada. Convém ressaltar que, embora a escolaridade não tenha sido um fator usado para 
seleção dos informantes de Jamary, Santos (2013) coletou apenas dados de informantes com ensino 
fundamental incompleto ou nenhuma escolaridade. O ALiB, por sua vez, seleciona seus informantes com base 
no seguinte perfil: (i) faixa etária – faixa I, de 18 a 30 anos, e faixa II, de 50 a 65 anos; (ii) sexo – homens e 
mulheres; (iii) escolaridade – ensino fundamental incompleto (até a sexta série) e curso superior completo; 
(iv) naturalidade – sujeitos naturais da região linguística pesquisada. 

Para que o perfil dos informantes se tornasse o mais próximo possível, selecionamos dados de 
sujeitos de Jamary dos Pretos cujas características diastráticas mais se aproximam do perfil dos sujeitos de 
São Luís. Portanto, para a pesquisa, selecionamos quatro informantes de Jamary, sendo um homem e uma 
mulher, com idade entre 27 e 36 anos, e um homem e uma mulher, com idade entre 56 e 70 anos. Destes, 

7 A Tese de Doutorado de Santos (2013), intitulada “Um saber semioticamente construído: a visão de mundo no léxico de Jamary dos 
Pretos – Turiaçu/MA”, defendida na Universidade Federal do Ceará, é de natureza etnoterminológica e teve por objetivo investigar a 
visão de mundo do quilombola a partir de especificidades semântico-conceptuais do léxico da comunidade. Vale ressaltar que as 
entrevistas realizadas foram feitas com o auxílio de um roteiro etnolinguístico, e que, embora o foco não tenha sido o estudo de 
estruturas de negação, oferecem dados suficientes para investigação do fenômeno. 
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três são analfabetos e um tem o ensino fundamental incompleto. De São Luís, foram selecionados quatro 
informantes distribuídos, igualmente, por sexo – masculino e feminino –, escolaridade (ensino fundamental) e 
faixa etária (I e II). 

 

3.4 Instrumentos de pesquisa 
Para a realização da pesquisa, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

a) Ficha do Informante: que contém dados pessoais do informante, como nome, idade, local de 
nascimento, escolaridade, estado civil, cor (apenas em se tratando dos dados de Santos, 2013), 
profissão, religião e contato com os meios de comunicação. 

b) Ficha da Localidade: que compreende informações gerais, como fatores históricos e demográficos, 
sobre as localidades selecionadas. 

c) Roteiro Etnolinguístico (Santos, 2013): que compreende tópicos discursivos para o desenvolvimento 
de narrativas pessoais e opiniões sobre temáticas que tratam de meios de transporte, objetos, 
espaço/habitação, trabalho/profissão, agricultura, alimentos, territorialidade, religião/espiritualidade, 
lazer, parentesco, vestuário, tabu, tradição cultural, relação com o espaço circundante, relação 
interpessoal. 

d) Questionários ALiB: que compreendem um conjunto de perguntas cujo objetivo é possibilitar a 
investigação da ocorrência de fenômenos linguísticos no português falado no Brasil, nos diferentes 
níveis de análise linguística – fonético-fonológico, morfossintático, semântico-lexical, pragmático-
discursivo. 

Após a delimitação do corpus, seguimos para análise dos dados. 
 

4 A NEGAÇÃO NO PORTUGUÊS FALADO NO MARANHÃO 
Optamos por fazer uma análise geral dos dados, considerando as duas localidades, para que fosse 

possível verificar qual das estruturas é mais recorrente no português falado no Estado.  
A Tabela 1 apresenta a frequência geral das variantes negação pré-verbal, dupla negação e negação 

pós-verbal. 
Tabela 1. Amostra geral dos dados 

AMOSTRA GERAL 

 Ocorrências  Frequência 

Neg1 700 91,35% 

Neg2 62 8% 

Neg3 5 0,65% 

Total 767 100% 

Fonte: elaborada pelas autoras 

Nesta primeira tabela, observamos que, a partir dos dados de fala, foram registradas 767 ocorrências 
de expressões negativas, com maior predominância da estrutura Neg1, considerada variante padrão, com 700 
ocorrências. A Neg2 é a segunda mais recorrente, com 62 realizações, representadas por 8% das construções 
negativas analisadas, enquanto a forma Neg3, mostrou ser a de menos uso entre os falantes, com apenas 5 
ocorrências, 0.65% de realizações. 

Os dados evidenciam que, apesar das negativas consideradas não-padrão apresentarem menor 
frequência de uso entre os falantes, essas formas, geralmente atribuídas ao texto oral, mostram resultados 
significativos, principalmente em se tratando da dupla negação (Neg2). 

Para este recorte, optamos por analisar apenas as variáveis sociais que podem influenciar na 
realização das construções negativas no português maranhense, como veremos na seção a seguir. 
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4.1 Construções negativas no português maranhense: discussão das variáveis 
Nesta seção, observaremos a frequência das construções negativas segundo as variáveis sociais: 

localidade (diatópica), sexo (diagenérica) e idade (diageracional). Iniciamos com a análise da variação 
diatópica. 

 
4.2.1 Variação diatópica 

Observaremos agora a distribuição dos dados por localidade, representada na Tabela 2, a seguir, de 
forma que possamos verificar quais variantes são mais recorrentes em cada um dos pontos linguísticos 
selecionados para a pesquisa. 
Tabela 2. Amostra dos dados distribuídos por localidade. 

VARIAÇÃO DIATÓPICA 

 Jamary dos Pretos  São Luís 

Neg1 512 (96%) 188 (80,6%) 

Neg2 22 (4%) 40 (17,2%) 

Neg3 - 5 (2,2%) 

Total 534 (100%) 233 (100%) 

Fonte: elaborada pelas autoras. 

Na Tabela 2, é possível observar que há uma diferença expressiva quanto à quantidade de dados em 
cada uma das localidades. A primeira localidade, Jamary dos Pretos, apresenta cerca de 129% a mais de 
registros de construções negativas do que São Luís. Em Jamary, houve 534 realizações, sendo 512 (96%) de 
negação pré-verbal, e 22 (4%) de dupla negação. Não houve registros de negação pós-verbal entre os 
informantes desta localidade. 

Em São Luís, é possível perceber que, apesar da menor quantidade de dados – 233 ocorrências –, 
houve menor disparidade entre o número de ocorrência das variantes. Foram 188 realizações de negação 
pré-verbal, contra 40 de dupla negação e 5 de negação pós-verbal. A dupla negação se mostrou mais 
expressiva nessa localidade, totalizando 17,2% das ocorrências de construções negativas, enquanto a 
negação pós-verbal, que não foi documentada na primeira localidade, apresenta um uso discreto, com 2,2% 
das ocorrências. 

Esses resultados evidenciam que nas duas localidades a negação pré-verbal ainda é a variante mais 
usada, contabilizando grande parte das ocorrências. No entanto, vale ressaltar que a dupla negação também 
apresentou números expressivos, principalmente no que concerne aos dados de São Luís. 

É interessante notar que as variantes Neg2 e Neg3, apontadas, por alguns autores (cf. seção 2.2), 
como resultante do contato da língua portuguesa com as línguas de escravos africanos, não apresentaram, no 
português falado na comunidade quilombola, um uso expressivo como esperado, se considerarmos a hipótese 
da crioulização. 

 
4.2.2 Variação diagenérica 

Nesta seção será discutida a distribuição de dados por sexo, disposta na Tabela 3, apresentada a 
seguir. 
Tabela 3. Amostra dos dados distribuídos por sexo. 

VARIAÇÃO DIAGENÉRICA 

 Homens  Mulheres 

Neg1 351 (91,15%) 349 (91,35%) 
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Neg2 34 (8,85%) 28 (7,35%) 

Neg3 - 5 (1,3%) 

Total 385 (100%) 382 (100%) 

Fonte: elaborada pelas autoras. 

Na Tabela 3, constatamos que a distribuição geral das variantes segundo o fator sexo se dá de forma 
equilibrada: 385 ocorrências entre os homens e 382 registros entre as mulheres. Esse equilíbrio se verifica 
também em relação a Neg1 e Neg2, sendo apenas a Neg3 a variante que evidencia, ainda que de forma 
tímida, a diferença entre os sexos, com 1,3% de realizações entre as mulheres.  

Esses dados mostram que o fator sexo não demonstra ser relevante na análise da negação no 
português maranhense, uma vez que os resultados apontam uma distribuição quase uniforme dos dados 
entre os dois grupos apresentados. A única variante que parece se destacar nessa distribuição é a negação 
pós-verbal, pois todas as suas ocorrências foram realizadas por mulheres. 

Estudos de natureza sociolinguística sobre a negação (cf. CAVALCANTE, 2007; SOUZA, 2004; ROCHA, 
2013) apontam que a variável sexo, não significativa para esta análise, apresenta uma frequência 
ligeiramente maior de dupla negação entre as mulheres. 
 

4.2.3 Variação diageracional 
Para análise do fator idade, distribuímos os dados em duas faixas etárias: Faixa I – 18 a 30 anos, e 

Faixa II – 50 a 65 anos8, como veremos a seguir. 
Tabela 4. Amostra dos dados distribuídos por faixa etária. 

VARIAÇÃO DIAGERACIONAL 

 Faixa I  Faixa II 

Neg1 250 (90,25%) 450 (91,85%) 

Neg2 26 (9,4%) 36 (7,35%) 

Neg3 1 (0,35%) 4 (0,8%) 

Total 277 (100%) 490 (100%) 

Fonte: elaborada pelas autoras. 

A Tabela 4 evidencia que o maior número de construções negativas se dá entre os informantes mais 
idosos: são 490 ocorrências entre informantes da segunda faixa etária e 277 registros entre informantes da 
primeira faixa.  

Neg1, a variante mais frequente em nossa amostra, mantém esse status também quando a variável 
considerada é idade. Temos assim 250/277 realizações dessa variante na faixa I e 450/490, na faixa II. No 
que concerne à Neg2 e à Neg3, percebemos uma discreta diferença entre as gerações: Neg2 – faixa I, com 
26/277, e faixa II, com 36/490; e Neg3 – faixa I, com 1/277, e faixa II, com 4/490. É importante, contudo, 
ressaltar que o número de realizações de Neg3 ainda é pouco expressivo nas comunidades investigadas. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise dos dados evidencia que, das três estruturas de negação no PB, a variante padrão – Neg1 – 

mantém a preferência entre os falantes, sendo, consequentemente, a mais utilizada nas comunidades 
investigadas. Contudo, não podemos ignorar a presença das duas outras variantes, principalmente da dupla 
negação – Neg2 –, que em nossa pequena amostra já evidencia uma discreta presença.  

Outra evidência apontada pelos dados diz respeito à não-confirmação da hipótese de origem 
crioulística das variantes Neg2 e Neg3. Nossa suposição inicial, baseada nos autores a tese da crioulização do 

8 Convém destacar que em Jamary há um informante com idade superior a 65 anos (cf. seção 3.3). 
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PB (cf. seção 2.2), era de que essas duas estruturas fossem mais recorrentes na comunidade quilombola 
investigada, entretanto, a maior parte das realizações dessas variantes foi documentada na capital do Estado, 
São Luís.   

Essas evidências assinalam a importância de estudos sobre a negação, com maior volume de dados e 
de localidades pesquisadas, que possibilitem ampliar discussões acerca do fenômeno no PB e, em especial, na 
variedade falada no Maranhão.  
 

REFERÊNCIAS 
ALKMIM, M. G. R. de. As negativas sentenciais no dialeto mineiro: uma abordagem variacionista. Tese 
de Doutorado – Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2001. 
BONVINI, E. Línguas africanas e o português falado no Brasil. In: FIORIN, J. L.; PETTER, M. (Orgs.) África 
no Brasil: a formação da língua portuguesa. São Paulo: Contexto, 2009. 
CÂMARA JÚNIOR, J. M.; Línguas européias de ultramar: o português do Brasil. In: UCHOA, C. E. F. (Org.). 
Dispersos de J. Mattoso Câmara Jr. Rio de Janeiro: FGV, 1975.   
CARENO, M. F. do. A contribuição africana para a formação do português vernáculo do Brasil. In: COSTA, Edil 
Silva; LOPES, Norma da S.; CASTRO, Yeda P. de. Acolhendo as Línguas Africanas: segundo momento. 
Salvador: EDUNEB, 2010. 
______. Vale do Ribeira: A Voz e a Vez das Comunidades Negras. São Paulo: Arte &Ciência/UNIP, 1997. 
CAVALCANTE, R.. A negação pós-verbal no português brasileiro: análise descritiva e teórica de dialetos 
rurais de afro-descendentes. Dissertação de mestrado - Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, 
Universidade Federal da Bahia. Bahia, 2007 
FIORIN, José Luiz; PETTER, Margarida. África no Brasil: a formação da língua portuguesa. São Paulo: 
Contexto, 2009. 
Fundação Cultural Palmares. Revista palmares 5: Quilombos no Brasil. Brasília: Ministério da Cultura, 2000. 
GRANDA, G. de. Los Esclavos del Chocó: su procedência africana (siglo XVIII) u su posible incidência 
lingüística em el español del área. Thesaurus: Boletin del Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, (tomo XLIII): 
Enero-Abril, 1988. 
GUY, Gregory (1981). Linguistic variation in Brazilian Portuguese: aspects of the phonology, syntax 
and language history. Tese de Doutorado – Universidade da Pensilvânia. Filadélfia: 1981.  
ILARI, R. & BASSO, R. O português da gente: a língua que estudamos: a língua que falamos. São Paulo: 
Contexto, 2006. 
LUCCHESI, D.; BAXTER, A.; RIBEIRO, I. O Português Afro-Brasileiro. Salvador: EDUFBA, 2009.  
LUCCHESI, Dante; BAXTER, Alan; Processos de Crioulização na história sociolinguística do Brasil. In: 
CARDOSO, S. A. M.; MOTA, J. A.; MATOS E SILVA, R. V. (Orgs.). Quinhentos anos de história linguística 
do Brasil. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia, 2006. p. 164-218. 
MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. Ensaios para uma sócio-história do português brasileiro. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2004. 
MELO, G. C. de. A Língua do Brasil. Rio de Janeiro: Agir, 1946. 
MELLO, H. R. de; BAXTER, A. N.; HOLM, J.; MEGENNEY, W. O Português Vernáculo do Brasil. In: PERL, M.; 
SCHWEGLER (Orgs.). América Negra: panorâmica actual de los estudios lingüísticos sobre variedades 
hispanas, portuguesas y criollas. Frankfurt am Main: Vervuert; Madrid: Iberoamericana, 1998. 
NARO, A. J.; SCHERRE, M. M. P. Origens do português brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 
PETTER, M. M. T. A negação em algumas línguas do grupo banto. In: Estudos Lingüísticos XXXIII. 
Campinas: Unicamp e GEL, 2004, p. 268-273. Disponível em: << 
http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/edicoesanteriores/4publica-estudos-2004/4publica-estudos2004-
pdfs-comunics/a_negacao_banto.pdf>>. Acessado em: 20 de nov. de 2015. 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 157 

ROCHA, R. S.. Dupla negação no português paulistano. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-
Graduação em Semiótica e Linguística, Universidade Estadual de São Paulo. São Paulo, 2013. 
RONCARATI, C. A negação no português falado. In: MACEDO, A. T. de; RONCARATI, C.; MOLLICA, M. C. 
Variação e discurso. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. P. 97-111. 
SANTOS, Georgiana Márcia Oliveira. Um Saber Semioticamente Construído: A Visão De Mundo No Léxico 
Do Quilombo Jamary Dos Pretos – Turiaçu/Ma. Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em 
Linguística, Universidade Federal do Ceará. Ceará, 2013. 
SOUZA, Arivaldo Sacramento de. Estruturas de negação em uma comunidade rural afro-brasileira – helvécia-
ba. Hyperion Letras. Nº 7, 2004. Disponível em:< http://www.hyperion.ufba.br/revista_7_04.htm> Acessado 
em: 10 ago. de 2014. 
SCHWEGLER, A. El palenquero. In: PERL, M.; SCHWEGLER, A. (Orgs.). América Negra: panorâmica actual 
de los estudios lingüísticos sobre variedades hispanas, portuguesas y criollas. Frankfurt am Main: Vervuert; 
Madrid: Iberoamericana, 1998. 
 
 
 
 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 158 

Empréstimos Linguísticos em Libras 
 

Francisca Neuza de Almeida Farias1 
Ediane Silva Lima2 

Keity Farias Abi-Ackel3 
 

RESUMO: 

 

O estudo do emprego linguístico é alvo de discussões há bastante tempo, porém em relação à Libras, ainda há muito a se 
pesquisar. Os empréstimos de outras línguas promovem na comunidade surda o biculturalismo (ou multiculturalismo), os 
quais auxiliam no processo de formação lexical. Desse modo, esta pesquisa oportuniza novos debates, uma vez que a 
Libras tem como uma das bases para a sua organização lexical o processo de empréstimos tanto da Língua Portuguesa, 
como de outras línguas de sinais. Fundamentam nossa pesquisa alguns estudos já realizados na área da Libras, tais 
como: Nascimento (2011); Diniz (2012), dentre outros.  
 
Palavras-chave: Libras. Sociolinguística. Empréstimo linguístico. 
 
ABSTRACT: 

 

The study of linguistic employment has been the subject of discussions for a long time, but in relation to Libras, there is 
still much to be researched. Loans from other languages promote biculturalism (or multiculturalism) in the deaf 
community, which aid in the process of lexical training. Thus, this research opens new debates, since Libras has as one of 
the bases for its lexical organization, the loan process of both the Portuguese Language as well as other sign languages. 
We base our research on some studies already carried out in the area of Libras, such as: Nascimento (2011); Diniz 
(2012), among others. 

 
Keywords: Libras. Sociolinguistica. Linguistic loan. 
 

1 Introdução 
Esta pesquisa trata de um estudo sobre empréstimo linguístico na Língua Brasileira de Sinais - Libras. 

O emprego, na língua de uma comunidade, de elementos oriundos de outras línguas, ou simplesmente o uso 
de palavras e expressões estrangeiras é alvo de pesquisas e discussões há bastante tempo, porém em relação 
à Libras, ainda há muito a se pesquisar. Os empréstimos de outras línguas promovem, na comunidade surda, 
o biculturalismo, ou multiculturalismo, os quais ajudam a língua em seu processo de desenvolvimento.  

Desse modo, esta pesquisa oportuniza novos debates, uma vez que essa língua de sinais, de 
expressão visual e espacial, com características gramaticais próprias, nos oferta o estudo de empréstimos do 
tipo lexical, quando utilizamos o alfabeto manual para fazer a soletração digital de nomes próprios ou 
palavras para as quais não encontramos equivalentes em Libras; por inicialização, ao utilizarmos a primeira 
letra de uma palavra em Língua Portuguesa, através do alfabeto manual, para realizar uma configuração e 
um consequente sinal; de outras línguas de sinais, quando utilizamos um sinal da Língua Americana de Sinais 
-ASL, por exemplo, com o mesmo valor semântico que o nosso; e de ordem fonética, quando o surdo 
representa visualmente, o som de uma palavra em língua portuguesa tal como ele a percebe.  

1 Estácio/CEUT (Pólo Teresina). Atua nos departamentos de Direito, Comunicação Social e Serviço Social. Doutoranda em 
Educação (UFPI). E-mail: neuzafarias@yahoo.com.br 
2 Centro Universitário UNINOVAFAPI e Faculdade IESM. Atua nos departamentos de Fonoaudiologia, Enfermagem, 
Administração, Educação Física, Ciências Contábeis, Pedagogia e Letras.  Mestra em Letras (UFPI). E-mail: 
limaedianeblues@yahoo.com.br 
3 Instituto de Ensino Superior Múltiplo (IESM). Especialista em Libras; Graduanda em Letras. E-mail 
keityabiackel@yahoo.com.br 
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Para alcançarmos o objetivo principal de compreender como se dão os empréstimos na Libras, 
levamos em consideração alguns estudos já realizados na área, assim como pesquisas em sociolinguística, 
referentes à língua oral, e também a outras línguas de sinais. Para subsidiar esta pesquisa, tomamos como 
referência, na área da Libras, Quadros (2010), Brito (2010); Nascimento (2011); Diniz (2012) e, na área de 
empréstimo linguístico, Lyons (2009); Borba (2010), dentre outros. 

Como forma de compreender os empréstimos linguísticos na Libras, procuramos demonstrar, por 
meio de alguns exemplos, os tipos de empréstimos que ocorrem nessa língua de sinais, e, assim, apresentar 
a relação entre as línguas de contato através dos sinais identificados. Teceremos, ainda, algumas 
considerações acerca dos estudos sobre empréstimo linguístico e como se dá esse processo de composição 
lexical na Libras.  

 
2 O empréstimo linguístico como prática social da comunidade surda 

As línguas de sinais são línguas naturais de modalidade visual-espacial, nas quais os sinais são 
produzidos “por movimentos das mãos, do corpo e expressões faciais em um espaço em frente ao corpo do 
sinalizador, chamado de espaço de sinalização” (HARRISON, 2014, p 31). A Libras é a língua da comunidade 
surda brasileira, reconhecida como meio legal de comunicação e expressão das comunidades de surdos do 
país (BRASIL, 2002). 

Para Labov (2008, p. 215), “a língua é uma forma de comportamento social [...] ela é usada por seres 
humanos num contexto social, comunicando suas necessidades, ideias e emoções uns aos outros”. Esse autor 
destaca em suas pesquisas a sociologia da linguagem, levando em conta os fatores sociais e a interação 
mútua entre línguas e dialetos. Quando trazemos essa perspectiva de estudo para as línguas de sinais, 
especificamente, para o fato de a Libras ter como traços característicos diretamente relacionados a escrita da 
Língua Portuguesa (alfabeto) e de sinais de outras línguas de sinais, devido mesmo o contato dessa cultura 
ser constante em outras culturas, verificamos que em seu léxico são notórios os traços dessas línguas na 
formação/composição de seu léxico.  

Nessa perspectiva, temos que a Libras “se encontra em pleno uso e em constante desenvolvimento, 
como todas as línguas vivas, e que conhecê-la profundamente exige dedicação e estudos constantes” 
(HARRISON, 2014, p. 35). Sendo assim, buscamos identificar essas particularidades de formação de seu 
léxico, através do estudo do empréstimo linguístico de alguns de seus sinais. 

Comumente, as práticas sociais de surdos constituem-se pelo envolvimento de duas línguas (Oral-
auditiva e Visual-espacial), devido à comunidade minoritária linguística4, que é o caso do surdo brasileiro, 
compartilhar no mesmo espaço-tempo a Libras e a Língua Portuguesa (LODI, BORTOLOTTI e CAVALMORETI, 
2014). Desse modo, a Língua Portuguesa acaba por se constituir como a segunda língua (L2) para os surdos5, 
fazendo parte de seu processo de aprendizagem, especificamente, na modalidade escrita (BRASIL, 2002).  

Trazemos, ainda, para esta discussão, a noção de que o surdo interage/vivencia, ao mesmo tempo, a 
cultura ouvinte e a cultura surda. Assim, esse indivíduo interage nessas duas culturas; e até mesmo o surdo 
que não oraliza, interage nessas duas culturas. E isso acontece tanto diretamente quanto indiretamente, 
quando, por exemplo, o surdo que frequenta a escola regular é exposto a essa língua oral, e esse contato lhe 
possibilita um ‘intercâmbio’, trazendo para sua comunidade traços dessa língua de contato. 

Além disso, as línguas de sinais, devido aos distintos grupos espalhados por diferentes regiões de um 
mesmo país, também têm na própria cultura surda ‘interferência’ na construção de seu léxico de sinais. Ou 
seja, novos sinais se constituem a partir de sinais de uma comunidade em detrimento de outra. Nessa mesma 
perspectiva, temos o contato de outras línguas de sinais de diferentes países, devido mesmo a essas 
comunidades buscarem contato assíduo entre suas culturas. A própria história da origem da Libras aponta a 
sua relação histórica com a Língua de Sinais Francesa-LSF e a Língua de Sinais Americana-ASL (DINIZ, 2012).  

Apresentamos na subseção seguinte como se dá essa noção de empréstimo linguístico na concepção 
da linguística. 

4 Segundo consta na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, toda comunidade que tem uma língua/dialeto própria 
e vive sob a influência de uma comunidade majoritária é uma minoria linguística.  
5 Segundo a Lei 10.436/2002, a Língua Portuguesa para o surdo deverá ser aprendida na modalidade escrita e a Libras 
não poderá substituí-la. 
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2.1 Uma breve discussão sobre a noção de empréstimo linguístico 
Segundo Lyons (2009), qualquer língua possui como aspecto fundamental a utilização de diferentes 

recursos para ampliar e renovar seu léxico. Assim, além do processo de formação de palavras, as línguas, por 
serem inseridas sócio e culturalmente, variam e sofrem interferências de outras línguas. Por isso, o 
empréstimo linguístico é um fenômeno natural que envolve toda e qualquer comunidade de fala. Assim, o 
empréstimo linguístico é uma possibilidade de ampliação e/ou renovação lexical, presente em toda e qualquer 
língua. 

Para Lodi, Bortolotti e Cavalmoreti (2014), esse fenômeno acaba sendo um processo secundário para 
formação/composição de sinais, contudo, não menos importante, visto a intensidade e recorrência de seu uso 
para composição do sinalário nas línguas de sinais, especialmente, quando nos direcionamos para os sinais da 
Libras que apresentam esse recurso. 

Destacamos aqui que, para Lyons (2009), o empréstimo linguístico é uma maneira de ampliar o léxico 
de uma língua, e ao ampliar o sistema linguístico, quando são tomados emprestados lexemas de outras 
línguas, por exemplo, fazemos uma tradução por empréstimos. E sobre isso, teceremos algumas 
considerações na seção de análise e discussão dos dados, a seguir. 

 

3 Os tipos de empréstimos linguísticos na Libras 
 
Como forma de compreender os empréstimos linguísticos na Libras, procuramos demonstrar,  por 

meio de alguns exemplos, os tipos de empréstimos que ocorrem nessa língua de sinais, e assim apresentar a 
relação entre as línguas de contato através dos sinais identificados. 

O empréstimo do tipo lexical ocorre quando utilizamos o alfabeto manual para fazer a soletração 
digital de nomes próprios ou palavras para as quais não encontramos equivalentes em Libras ou ainda para a 
formação de sinais soletrados. Já no processo de inicialização, ao utilizarmos a primeira letra de uma 
palavra em Língua Portuguesa, através do recurso da datilologia (Alfabeto Manual), utilizamos uma ou mais 
de uma configuração de mão que representa um sinal. 

Como vimos, o empréstimo linguístico ocorre também com outras línguas de sinais, quando 
utilizamos um sinal da Língua Americana de Sinais -ASL, por exemplo, com o mesmo valor semântico que o 
nosso. 

Há, ainda, o empréstimo linguístico de ordem fonética, quando o surdo representa visualmente o 
som de uma palavra em Língua Portuguesa, por exemplo, tal como ele a percebe. 

Na subseção seguinte comentaremos sobre cada uma dessas possibilidades com os respectivos 
exemplos na língua sinalizada. 
 

3.1 Empréstimo de ordem lexical 
 
Através do recurso da Datilologia, em Libras são utilizados empréstimos de palavras da Língua 

Portuguesa, quando sinais de nomes são representados pelos sinais das letras do alfabeto (BRITO, 2010), 
como podemos verificar na Figura 1, em que cada Configuração de mão-CM representa o sinal de uma letra 
do alfabeto da Língua Portuguesa. Esse recurso foi criado por educadores de surdos com o propósito de 
alfabetizá-los, sendo que até hoje faz parte do processo de comunicação e interação da comunidade surda. 
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Fonte: 
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDjbupiK7
SAhUCD5AKHZb7CXgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Foficinadelibras.blogspot.com%2F2014%2F03%2Fatividades-com-o-
alfabeto-em-libras.html&psig=AFQjCNFLRf3PZa_FpFXOJIBlQ0iyMtXR-A&ust=1488208890186924  

Figura 1: Datilologia ou Soletração manual 

 

Para Nascimento (2011), isso ocorre devido à influência bilíngue, isto é, ao contato da Língua 
Portuguesa com a Libras, processo no qual é recorrente a atuação dessas duas línguas em contato. Além 
disso, os sinais soletrados surgiram desse processo de soletração, que com o tempo ganharam um 
movimento de mão rápido transformando a forma da CM. 

Assim, alguns sinais na Libras, são denominados de sinais soletrados, como no exemplo a seguir, em 
que a diferença entre a Datilologia e o sinal soletrado se dá pelo movimento rápido da mão: 
 

       
Fonte: 
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDjbupiK7
SAhUCD5AKHZb7CXgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Foficinadelibras.blogspot.com%2F2014%2F03%2Fatividades-com-o-
alfabeto-em-libras.html&psig=AFQjCNFLRf3PZa_FpFXOJIBlQ0iyMtXR-A&ust=1488208890186924  

Figura 2: Datilologia - Bar 

 
Na soletração manual da palavra Bar (Figura 2), cada letra é representa como numa sequência 

horizontal. Já no sinal soletrado (Figura 3), na CM em ‘B’, há um movimento rápido com a orientação da 
palma da mão voltada para trás, em que o pulso é girado para a frente tomando a CM em ‘R’. Assim, apesar 
de muitos sinais da Libras terem como pressuposto a ‘interferência’ da Língua Portuguesa (língua oral), 
verificamos que, com o tempo (evolução), muitos desses sinais se transformam, ‘ganhando’ características 
próprias para a formação do sinalário dessa língua de sinais.  

 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=oH1qGbg9U9k               

Figura 3: Sinal soletrado - Bar 

 

Isso se justifica em Nascimento (2011), quando defende que o empréstimo de palavras em uma 
língua acontece de forma espontânea, porque não havendo uma palavra/sinal equivalente, se verifica na 
língua em contato (língua majoritária) a palavra suficiente em si mesma para a compreensão do sentido. E 
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essa língua majoritária acaba por se ‘impor’ à minoria linguística, devido mesmo ao contato dessas duas 
culturas. 

Desse modo, é possível identificar uma grande variedade de sinais sob essa influência como na 
Datilologia, por meio dos sinais soletrados e, ainda, pelo processo de inicialização. Sobre esse tipo de 
empréstimo teceremos mais comentários na subseção a seguir. 

3.2 Empréstimos por inicialização 
 
Esse processo também se utiliza do alfabeto datilológico da Libras. Contudo, apenas a CM é utilizada 

como referência à palavra da língua oral. Observemos na Figura 5, o sinal de Família.  

             
Fonte: 
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDjbupiK7
SAhUCD5AKHZb7CXgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Foficinadelibras.blogspot.com%2F2014%2F03%2Fatividades-com-o-
alfabeto-em-libras.html&psig=AFQjCNFLRf3PZa_FpFXOJIBlQ0iyMtXR-A&ust=1488208890186924 
Figura 4: Alfabeto Manual da Libras 

 
No sinal Família temos a CM ‘F’ aliado aos demais parâmetros que compõem esse sinal. Notemos 

como o empréstimo de palavras da Língua Portuguesa para a Libras se utiliza desse recurso na formação de 
muitos sinais que compõem o léxico dessa língua. Assim, na Libras, temos vários exemplos desse tipo de 
empréstimo linguístico por inicialização: FLOR; RESPONDER; VERDE; CINZA; ROSA; BEGE; VER; FRASE; 
PROFESSOR; PEDAGOGO etc. 
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Figura 5: Sinal - FAMÍLIA 

 
Como bem salientam Lodi, Bortolotti & Cavalmoreti (2014), isso ocorre devido mesmo ao caráter legal 

que institui a LP como L2. Além disso, é fator preponderante o fato de que essa língua, por ser representante 
de uma comunidade majoritária, acaba por ‘impor’ grande influência na comunidade surda, como mencionado 
anteriormente. No sinal representado acima (Figura 5), a CM é o sinal da letra ‘F’ como característica principal 
da palavra na Língua Portuguesa. 

 

 
Figura 6: Sinal - REUNIÃO 

 

Observemos, ainda, que no sinal REUNIÃO (Figura 6) é articulada a CM ‘R’. Mais uma vez, verificamos 
a influência dessa língua oral na Libras. 

 

3.3 Empréstimos de outras línguas de sinais  
         

Segundo dados históricos, a Libras tem origem da LSF e também possui traços históricos com a ASL: 
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As relações históricas entre as três línguas de sinais surgem a partir da influência da LSF na 
ASL e na Libras [...], graças aos relatos históricos sobre a ida de educadores franceses surdos 
à América: o professor Laurent Clerc para os Estados Unidos, em 1816, e o professor E. Huet 
para o Brasil, em 1855, com o objetivo de expandir a Educação de Surdos. Com estes relatos, 
podemos presumir que a ASL e a Libras são línguas-primas, independentemente da distância 
geográfica (DINIZ, 2012, p. 228). 

 
Na Figura 7, podemos observar a formação do sinal de pronome de terceira pessoa do singular 

(EL@), em LSF, e essa mesma composição lexical, nos sinais da ASL (Figura 8) e da Libras (Figura 9). 
 

 
Figura 7: Pronome Pessoal (EL@)- LSF 

 

 
Figura 8: Pronome Pessoal (EL@)- ASL 
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Figura 9: Pronome Pessoal (EL@)- Libras 

Não podemos esquecer que o empréstimo de palavras em uma língua acontece de forma espontânea, 
porque não havendo uma palavra/sinal equivalente, a palavra é suficiente em si mesma para a compreensão 
do sentido (NASCIMENTO, 2011). 

Desse modo, os empréstimos de outras línguas promovem, na comunidade surda, o biculturalismo ou 
multiculturalismo, os quais ajudam a língua em seu processo de desenvolvimento (NASCIMENTO, 2011). 

Para Lyons (2009, p. 229), “uma outra maneira de ampliar o sistema linguístico em si é tomar 
emprestados lexemas de outras línguas [...] chamada de tradução por empréstimos”. Para esse autor, esse 
tipo de tradução é facilitada pela relação do sentido. Como podemos observar, a noção de significado do sinal 
do verbo Pensar, dado pelos falantes surdos, se justifica pelo ato de apontar na cabeça a ação do verbo. Ou 
como o mesmo autor complementa, a noção de empréstimo surge pelo simples fato de haver um lexema 
equivalente na língua, que é quando a língua de contato atua como um fator cultural, o que contempla todas 
as nossas discussões aqui apontadas, a respeito da noção de empréstimos linguísticos da Libras. 

 
Figura 10: Sinal do Verbo PENSAR - LSF 
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Figura 11: Sinal do Verbo PENSAR – Libras 

Na sequência (Figuras 10 e 11), o sinal do verbo PENSAR em Libras tem como traços característicos 
os parâmetros que compõem esse mesmo sinal na LSF. É consenso geral nos estudos dessas línguas 
sinalizadas, especialmente, quando tratamos desses aspectos da noção de empréstimos, que há uma ‘base 
comum’ na formação da composição lexical do sinalário dessas línguas. Talvez, isso se justifique pelo fato de 
que 

 
Na família das línguas-primas faladas, há evidências sobre a mudança sonora das palavras 
em seus respectivos sistemas fonéticos por várias motivações, dentre elas, as restrições do 
aparelho fonador e o contato com as outras línguas faladas como interferência e empréstimo, 
e, nas sinalizadas, a mudança manual dos sinais no sistema fonológico, por meio dos 
parâmetros das restrições articulatórias e visuais, a interferência e o empréstimo em outras 
línguas (DINIZ 2010 apud DINIZ 2012, p. 229). 

 
Para a autora, o contato entre essas línguas de sinais vai além do espaço geográfico, da mesma 

forma que ocorre o contato entre línguas orais, pelo fator histórico e cultural, o mesmo se dá com essas 
línguas sinalizadas. Desse modo, na Libras “[...] muitos sinais de seu léxico já sofreram alteração de seus 
traços linguísticos, devido à influência direta da LSF, [...]” (DINIZ, 2012, p. 229). 

 

Considerações Finais 
 Desses dados, temos que, da mesma forma que nas línguas orais, as línguas de sinais se utilizam do 

recurso do empréstimo linguístico para compor o seu sinalário. O alfabeto manual atua de forma mais 
específica por estar diretamente relacionado às letras do alfabeto gráfico, configurando os sinais dessas letras 
em possibilidades lexicais distintas, como forma de ampliar a noção e o sentido dessa língua. 

Além disso, a relação entre as línguas de sinais, LSF e ASL, fez parte do processo de formação do 
léxico de sinais da Libras, conforme nossos dados apontam e como muitos dos sinais identificados nessa 
língua sinalizada se apresentam nessas línguas. 

Enfim, a ampliação do léxico da Libras, por meio do recurso do empréstimo linguístico, envolve a 
relação entre a Libras e a sua língua de origem, a relação entre as comunidades surdas, bem como a relação 
com sua língua de contato, a Língua Portuguesa. 
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A etnoterminologia do quilombo Jamary dos Pretos, 
Turiaçu/MA 

 
Georgiana Márcia Oliveira Santos1 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho objetiva identificar e analisar as especificidades denominativas e, principalmente, as especificidades 
semântico-conceptuais existentes no léxico do quilombo Jamary dos Pretos, em Turiaçu/MA, a partir das orientações 
teórico-metodológicas da Etnolinguística e da Etnoterminologia. Para tanto, baseia-se em um corpus oral constituído por 
24 entrevistas e se analisa, mediante uso de fichas etnoterminológicas, diferentes etapas do processo de conceptualização 
lato sensu de cada uma das unidades lexicais identificadas. Como resultado, apresenta-se uma panorâmica da visão de 
mundo específica do quilombo Jamary dos Pretos a qual revela as particulares raízes étnico-culturais, históricas e 
organizacionais dos sistemas de significação desse quilombo. 

 

Palavras-chave: Etnoterminologia. Conceptualização. Quilombo.  

 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to identify and analyze the denominational specificities and, especially, the semantic-conceptual 
specificities existing in the lexicon of Jamary dos Pretos, a quilombo located in Turiaçu, Maranhão, a northeast state of 
Brazil. Therefore, the work is anchored on the theoretical-methodological orientations of Ethnolinguistics and 
Ethnoterminology. The research is based on an oral corpus constituted of 24 interviews, and it is analyzed, through the 
use of ethnoterminological records, the different stages of the process of conceptualization lato sensu of each of the 
identified lexical units. As a result, is presented a panoramic vision of the particular worldview of quilombo Jamary dos 
Pretos, which reveals the unique ethnic-cultural, historical, and organizational roots of the quilombo's meaning systems. 

  

Keywords: Ethnoterminology. Conceptualization. Quilombo. 

 

1 Introdução 
 

Esta pesquisa — de natureza léxico-semântica, empírica, descritiva e qualitativa — se insere em uma 
perspectiva de análise etnolinguística e, no campo da Terminologia, em uma perspectiva etnoterminológica 
que investiga as raízes étnico-culturais que geram particularidades nos léxicos dos grupos humanos, que 
reconhece e valoriza as singularidades linguístico-culturais de um grupo humano a partir de suas 
peculiaridades étnicas, culturais, históricas — no caso dos quilombos ou comunidades quilombolas2 
brasileiras/maranhenses, a partir das suas peculiaridades étnico-culturais e históricas consolidadas em 

1 Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Departamento de Letras. Doutora em Linguística. Email: 
gsantos_23@yahoo.com.br 
2 Neste trabalho — recorte de nossa tese defendida no curso de Doutorado em Linguística/UFC — compreendemos os 
atuais quilombos ou comunidades quilombolas como “grupos etnicorraciais, segundo critérios de autoatribuição, com 
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à pressão histórica sofrida.” (BRASIL, 2003, p. 01). 
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território brasileiro, independentemente da existência, ou não, de resquícios de línguas africanas em seu 
léxico — e que defende que, mesmo tendo pontos comuns com seus pares, cada grupo humano é singular 
em sua forma de conceber o mundo, construir semioticamente seus saberes e representar a realidade 
fenomênica.  

Consequentemente, este estudo, a partir das orientações teórico-metodológicas da Etnolinguística, da 
Semiótica e, principalmente, da Etnoterminologia, objetiva identificar e analisar as especificidades 
denominativas e, sobretudo, as particularidades semântico-conceptuais constitutivas do léxico do quilombo3 
Jamary dos Pretos, localizado no município de Turiaçu, no estado do Maranhão, que revelam a singularidade 
da concepção de mundo semioticamente construída por esse grupo e que, consequentemente, trazem à tona 
sua axiologia, pois os conhecimentos e os valores herdados, transformados e (re)construídos por essa 
comunidade, ao longo de gerações, se materializam linguisticamente em denominações específicas, mas, 
sobretudo, em traços semânticos étnico-culturalmente singulares. 

Analisamos, ainda, mais especificamente — a partir do uso da ficha etnoterminológica — as relações 
léxico-semânticas e, especialmente, as relações semântico-conceptuais estabelecidas nas unidades lexicais4 
de Jamary dos Pretos constitutivas deste estudo, isto é, analisamos tanto as relações estabelecidas entre os 
conceitos e as denominações que os manifestam no léxico de Jamary, quanto, sobretudo, analisamos as 
diferentes etapas do processo de conceptualização das unidades lexicais que constituem vocábulos-termos no 
léxico desse grupo, mais especificamente, os semas universais, biológicos, formadores do conceptus strictu 
sensu, os semas culturais-ideológicos, formadores do metaconceptus, e os semas de natureza modalizante e 
intencional, formadores do metametaconceptus. 

Frente a essas necessidades de investigação, erigimos a hipótese de que as especificidades 
denominativas e conceptuais existentes no léxico do quilombo Jamary dos Pretos para demarcar sua 
concepção de mundo têm, especificamente, raízes na história de formação desse quilombo, na luta desse 
grupo pelo direito legal à posse da terra, no uso comum da terra para a satisfação de necessidades básicas 
de sobrevivência, na singularidade dos sistemas de significação que cultivam, como vestuário, ritos, festas, 
dança, gestos, bem como, nos princípios de organização sociocultural dos grupos afro-brasileiros, tais como, 
cooperativismo, religiosidade, memória, ancestralidade, ludicidade. 

Para tanto, baseamo-nos em um corpus oral constituído por 24 (vinte e quatro) entrevistas, 18 
(dezoito) realizadas com quilombolas e 06 (seis) com não quilombolas, e esmiuçamos, mediante uso de fichas 
etnoterminológicas, as diferentes etapas do processo de conceptualização lato sensu de cada uma das 
unidades lexicais analisadas. Os informantes quilombolas são homens e mulheres nascidos/as no quilombo 
Jamary dos Pretos e integrantes de uma das seguintes faixas etárias: Faixa I – 20 a 40 anos, Faixa II – 41 a 
60 anos e Faixa III – mais de 60 anos. Os informantes não quilombolas são homens e mulheres nascidos no 
estado do Maranhão, residentes, atualmente, na capital São Luís, alguns com vivência e experiências em 
comunidades rurais não quilombolas e com nível de escolaridade, geralmente, superior. 

 

2 O quilombo Jamary dos Pretos 
 

A escolha da comunidade quilombola de Jamary dos Pretos como objeto desta pesquisa, entre tantas 
outras comunidades quilombolas rurais existentes no Maranhão, deu-se em função de essa comunidade estar 
localizada em Turiaçu, município localizado na microrregião de Gurupi, a oeste do Maranhão, e historicamente 
conhecido pela presença de quilombos de grande representatividade na luta da resistência dos negros 
escravizados no Maranhão; ser composta em sua grande maioria por descendentes diretos de escravizados 
africanos; localizar-se em área rural do município, mantendo um certo afastamento da sede do município; ter 
sua identidade quilombola consolidada pelo autorreconhecimento de seus moradores e pela titulação emitida 
pelo Governo do Estado do Maranhão, por meio do Instituto de Terras do Maranhão –– ITERMA, em 2003 e, 

3 É oportuno pontuarmos que ora nos referiremos à Jamary dos Pretos como comunidade quilombola, nomenclatura 
usada em documentos oficiais, ora como quilombo, nomenclatura preferida pelos quilombolas de Jamary: “DOC: Uhn... 
Está certo. Então, eh... a... aqui, Jamary é mais conhecido como quilombo Jamary ou é comunidade quilombola de 
Jamary? Como é que é? Qual o termo que vocês usam mais? INF: Eh... quilombo Jamary dos Pretos.” (R. M. S., FII, F). 
4 As unidades lexicais constitutivas desta pesquisa tanto são constituídas por unidades, entendidas como 01 (uma) única 
palavra, quanto por fraseologias (conjunto de palavras que denotam um único sentido). 
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ainda, em razão da ausência, a despeito de estudos já realizados sobre essa localidade, de um inventário 
linguístico dessa comunidade. 

É oportuno detalharmos que, historicamente, o município de Turiaçu foi a área que mais concentrou 
escravizados negros no Maranhão nos séculos XVII e XVIII, sendo “caracterizado como área de exclusividade 
negra no Maranhão, onde existiu um extraordinário número de quilombos ou mocambos.” (O’DWYER, 2002, 
p. 28-29), datando de 1702 os primeiros indícios da existência de quilombos nessa região. 

 
No município de Turiaçu, Estado do Maranhão, instalou-se uma das mais antigas e 
importantes concentrações de negros fugidos do cativeiro (quilombos). As terras deste 
município, portanto, antes mesmo da chegada dos fundadores da vila, da qual se originou a 
atual cidade de Turiaçu, foram ocupadas por escravos fugidos do cativeiro, os quais 
formaram os inúmeros povoados que existem.  (PROJETO VIDA DE NEGRO, 1998, p. 88).  

 
Pelo exposto, muitos consideram plausíveis as hipóteses existentes de que muitas das comunidades 

quilombolas maranhenses atuais sejam oriundas dos diversos quilombos que se formaram em Turiaçu. 
Nesse contexto, o quilombo Jamary dos Pretos — localizado na Baixada Ocidental Maranhense, 

microrregião de Gurupi, na zona rural do município de Turiaçu — está entre as comunidades quilombolas 
maranhenses atuais que se originaram de quilombos formados no período escravagista em Turiaçu.  

Distante cerca de 465 quilômetros de São Luís, capital do estado do Maranhão, o quilombo Jamary 
dos Pretos se situa numa área rural afastada, aproximadamente, 43 (quarenta e três) quilômetros da sede de 
Turiaçu. É encoberto por densa vegetação que circunda os seus limites, ao sul, com as propriedades de 
Adalto Rabelo e Ribamar Cavalcante, ao norte, com terras devolutas do Estado e com o rio Caxias, a leste, 
com terras devolutas do Estado, com as terras de São Tiago e com a propriedade de Manoel Rabelo e a 
oeste, com terras devolutas do Estado e as propriedades de Nazareno, José Alves e Valdemar Rabelo. 
(PROJETO VIDA DE NEGRO, 1998, p. 97). 

Além da mata circundante, a estrutura física de Jamary conta com uma sede ou núcleo central. “Essa 
parte central do povoado é formada por um círculo de moradias que delimita o espaço comunitário onde se 
encontram edificados a capela, a escola e o barracão em que promovem suas reuniões e festas, além do 
campo de futebol.” (O’DWYER; CARVALHO, 2002, p. 179). 

Tal sede é segmentada em partes menores, espécie de bairros, por nomes Santo Antônio, Campina, 
Arrudá, Grota e Outeiro das Queimadas. Além disso, pertencem a Jamary dos Pretos casas situadas nas 
localidades de Boa Vista e Cajual. Completando a estrutura física de Jamary, além da sede, há uma extensa 
área destinada às atividades agropecuárias, denominada, também, de campos naturais ou centros de roçado. 

A lavoura continua sendo a principal fonte de renda e de alimentação das 276 (duzentas e setenta e 
seis) famílias que vivem atualmente em Jamary. Hoje em dia, cultiva-se, sobretudo, mandioca, milho, arroz, 
abóbora, feijão e algumas frutas. Essas famílias desenvolvem, também, atividades de pesca, caça, criação de 
animais domésticos e gado. 

No dia 31 de dezembro, ocorre o principal festejo da comunidade de Jamary dos Pretos, em 
homenagem à Nossa Senhora das Graças, padroeira desse quilombo. Também ocorre, nesse quilombo, o 
festejo de Santa Maria, no mês de maio, mas, com uma dimensão menor do que o de Nossa Senhora das 
Graças. 

É oportuno explicitarmos que, embora a Constituição Federal de 1988 já assegurasse o direito à 
posse da terra às comunidades quilombolas, somente em 30 de abril de 1997, o povoado de Jamary foi 
identificado como quilombola, através da Portaria nº 14, da Fundação Cultural Palmares, e somente em 2003, 
foi emitido, pelo Governo do Estado do Maranhão, por meio do ITERMA, o título de comunidade quilombola à 
Jamary, conforme Portaria MC nº. 01, de 15 de janeiro de 2003, publicada no DOU de 27/01/2003. 

Segundo documentos, levantados mediante pesquisas realizadas pelo Projeto Vida de Negro e pelo 
Centro de Cultura Negra do Maranhão — o mais antigo, data de 1841 — Jamary dos Pretos completa, em 
2014, 173 anos de fundação. Após a oficialização da titulação das terras, essa comunidade decidiu 
comemorar seu aniversário de fundação na semana da Consciência Negra, próximo ao dia 20 de novembro, 
Dia da Consciência Negra. 
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A escolha do quilombo Jamary dos Pretos, entre tantas outras comunidades quilombolas rurais 
existentes no Maranhão, deu-se em função de essa comunidade estar localizada em Turiaçu, município 
historicamente conhecido pela presença de quilombos de grande representatividade na luta da resistência dos 
negros escravizados no Maranhão; ser composta em sua grande maioria por descendentes diretos de 
escravizados africanos; localizar-se em área rural do município, mantendo um certo afastamento da sede do 
município; ter sua identidade quilombola consolidada pelo autorreconhecimento e pela titulação emitida pelo 
Governo do Estado do Maranhão, por meio do Instituto de Terras do Maranhão – ITERMA, em 2003 e, ainda, 
em razão da ausência, com base em estudos já realizados sobre essa localidade, de um inventário linguístico 
dessa comunidade. 

 

3 Pressupostos teórico-metodológicos 
 

A Etnolinguística, segundo Bernard Pottier, consiste no “estudo das relações entre uma língua e a 
visão de mundo daqueles que a falam” (POTTIER, 1973, p. 124-125), ou ainda, é “o estudo da mensagem 
linguística relacionada com todas as circunstâncias da comunicação.” (POTTIER, 1970, p. 03). 

Em razão dessa complexidade e abragência de domínio do objeto da Etnolinguística, Pottier (1970, p. 
03) afirma que alguns problemas emergem das principais linhas de investigação etnolinguística, a saber, a 
relação entre língua e visão de mundo, a relação entre língua e comunicação e as reflexões sobre a 
linguagem e as línguas. 

O recorte etnolinguístico língua e visão de mundo, especificamente, alicerçado no entendimento de 
que compreender a visão de mundo de um grupo exige conhecimento do seu universo linguístico, bem como 
analisar suas especificidades linguísticas, preconiza o conhecimento da cultura desse grupo. 

Precisamos, então, atentar para o fato de que as conceituações insurgem dos contextos específicos 
de uso, a precisão conceitual de uma unidade lexical só pode ser estabelecida dentro desse contexto, pois são 
os aspectos étnico-culturais de uma comunidade que delineiam o contorno semântico do seu léxico.  

Quanto ao viés etnoterminológico desta pesquisa, é oportuno enfatizarmos que a Etnoterminologia 
estuda a variação cultural do signo linguístico engendrada por uma comunidade em razão de seus saberes, 
valores, modos próprios de viver e de conceber o mundo. Em conformidade com o exposto, Latorre (2011, p. 
72) declara que  
 

A Etnoterminologia está intimamente associada ao sentido de etnia e etnicidade/etnismo na 
formação social e cultural de um grupo, e às interferências históricas e geográficas que 
subordinam o processo de conceptualização dos seus sujeitos. Suas formas para denominar 
portam valor documental, fruto do contato com a realidade e visão de mundo, da axiologia 
que permeia suas relações. Enquanto veículo da herança da cultura popular, amealhada ao 
longo do tempo, refletem valores, usos, costumes, crenças, hábitos de caráter fundamental, 
porém abstratos, e modulam a maneira de pensar, sentir e viver de um grupo.  

 
É pertinente explicitarmos, ainda, que a Etnoterminologia é uma disciplina que estuda, 

particularmente, os discursos etnoliterários, isto é, os discursos “dos sistemas de valores que, por sua vez, 
determinam pensamentos e comportamentos, de formas de ver o mundo, de maneiras de agir, recomendável 
ou condenável, no fazer social, [e] definem, assim, uma axiologia.” (PAIS, 2002, p. 104). 

Para Greimas (2008, p. 449), “os discursos etnoliterários são discursos construídos nas línguas 
naturais e no mundo natural, lugares de manifestação de numerosas semióticas”, por isso, são o aporte para 
a investigação e compreensão do universo semioticamente construído por uma comunidade já que são o 
produto da visão de mundo dessa comunidade. 

Partindo das afirmações de Pais (2002) e de Greimas (2008), Barbosa (2009, p. 03) reitera que os 
discursos etnoliterários 

                        
[...] são discursos com forte marca de axiologia e de conhecimentos da realidade fenomênica 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 172 

muito particulares e característicos de grupos étnicos, tanto no que concerne ao conceito, 
quanto no que tange à representação terminológica.  

 

Mais pontualmente, os discursos etnoliterários são os discursos da literatura oral, literatura popular, 
literatura de cordel, das fábulas, lendas, dos mitos, do folclore e dos discursos das linguagens especiais com 
baixo grau de tecnicidade e de cientificidade, ou seja, das linguagens com baixíssimo grau de densidade 
terminológica. (BARBOSA, 2007, p. 440). 

No caso específico desse tipo de discurso, o vocábulo-termo — unidade mínima de significação desse 
tipo de discurso, por conseguinte, unidade mínima de análise da Etnoterminologia — agrega uma 
multifuncionalidade de papeis configurada pela convergência de funções de vocábulo e de termo que 
acumulam. Desse modo, de acordo com Barbosa (2007, p. 440), “as unidades lexicais do universo do discurso 
etnoliterário têm um estatuto próprio e exclusivo”, pois “essas unidades lexicais combinam qualidades das 
línguas especializadas e da linguagem literária, de modo a preservar valores semânticos, sociais e constituir, 
por outro lado, documentos do processo histórico da cultura”.  

Cada vocábulo-termo é, assim, um repositório dos saberes étnico-socioculturais herdados, construídos 
e compartilhados, logo, guarda em si a singularidade da conceptualização da realidade fenomênica de um 
dado grupo étnico-cultural, testemunhando a axiologia subjacente ao discurso etnoliterário construído por 
esse grupo. 

A formação da conceptualização lato sensu dos vocábulos-termos apresentam a seguinte estrutura: 
 
 

 

 
 
 
                                 
                                                                  
 
 
 
 

 

 

(1) Noemas universais, biológicos  
(2) Noemas ideológicos, culturais  
(3) Noemas ideológicos, intencionais 

 
Figura 1.  Estrutura do conceito lato sensu 
Fonte: Barbosa (2007) 

 

Esses três subconjuntos contêm noemas característicos, assim, 1) o conceptus stricto sensu é 
constituído por noemas universais, biológicos, que garantem a múltipla nomeação e servem à 
conceptualização da semiótica natural; 2) o metaconceptus é composto pelos noemas ideológico-culturais que 
operam os movimentos de redução/ampliação de traços semânticos de acordo com as singulares experiências 
de um grupo étnico-cultural, logo, esses noemas, a partir de um recorte cultural específico, (re)constroem, de 
forma particular, o mundo semioticamente construído por um grupo humano, nas palavras de Barbosa (2001, 
p. 53), o discurso  etnoliterário  “enfatiza  o  metaconceptus,  que  é  o  subconjunto  dos  traços semântico-
conceptuais culturais, produzindo simultaneamente uma modificação do recorte cultural, própria de uma 
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reconstrução particular do mundo semioticamente construído.”; 3) o metametaconceptus é formado por 
noemas ideológicos-intencionais-culturais que configuram os embates. “Neste último, o noema [intenção] é o 
mais importante, por oposição ao [ideológico] do subconjunto anterior, não tão marcado como o 
[intencional].” (BARBOSA, 2004, p. 61). 

 

4 O léxico de Jamary dos Pretos:  representação de sua realidade 
étnico-cultural 
 

Procedemos à análise das relações léxico-semânticas e das relações semântico-conceptuais 
estabelecidas no léxico do quilombo Jamary dos Pretos, em Turiaçu/MA, a fim de, a partir da compreensão da 
complexa relação desse quilombo com as palavras, compreendermos a singularidade étnica e cultural desse 
grupo envoltas na sua particular visão de mundo. 

Em se tratando das relações semântico-conceptuais, no campo semântico territorialidade, o vocábulo-
termo terra comprova o processo de seleção, redução e/ou o acréscimo de semas específicos por parte dos 
quilombolas de Jamary para representar sua visão de mundo.  

Quanto à conceptualização desse vocábulo-termo é indispensável ressaltarmos a vitalidade da 
questão fundiária para as comunidades quilombolas de forma geral. Durante o período escravagista, muitas 
dessas atuais comunidades quilombolas, como Jamary dos Pretos, formaram-se em decorrência da fuga de 
negros escravizados que ocuparam terras devolutas. Pós-Lei Áurea, outras comunidades foram se formando e 
estabelecendo em terras herdadas, doadas, abandonadas, compradas, ou mesmo, devolutas. 
Consequentemente, a relação entre terra e comunidade quilombola é muito forte. 

No caso específico do quilombo Jamary dos Pretos, suas terras motivaram muitas lutas e conflitos, 
tanto em função de pessoas de fora do quilombo — após terem seus pedidos de asilo aceitos pelos 
jamarizeiros e de lá se estabelecerem — porem à venda, passado um tempo, as casas e roças que lá haviam 
conseguido construir, alterando, assim, a relação dos jamarizeiros com a terra e entre si, como, 
principalmente, em razão das famílias Rabelo e Fonseca, ajudadas pelos Alves e Cavalcante, tentarem se 
apossar, judicialmente, das terras de Jamary dos Pretos, uma vez que, somente em 2003, foi emitido, pelo 
Governo do Estado do Maranhão, por meio do ITERMA, o título de comunidade quilombola à Jamary dos 
Pretos assegurando-lhe o direito às suas terras. 

Esses dados são indispensáveis para compreendermos a formação do conceito do vocábulo-termo 
terra em Jamary dos Pretos. 
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Figura 2. Formação do conceito do vocábulo-termo Terra 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
A análise da formação do conceito do vocábulo-termo terra permite-nos identificar, em seu núcleo 

sêmico conceptual stricto sensu, os semas [+solo], [+estrutura], [+ local de habitação]. Também, nos 
possibilita identificar a adição de semas culturais-ideológicos, formadores do metaconceptus, os quais 
sinalizam, sobretudo, a relação de dependência, de sobrevivência que os quilombolas têm com a terra e a 
luta que travaram pelo direito à posse dessa terra, como os semas [+alimento], [+vida], [+uso comum], 
[+trabalho], [+identidade coletiva], [+cultura], [+conflito], [+segurança], [–propriedade].  

Para os quilombolas de Jamary, então, “terra significa que de lá que nós tiramos o alimento, da 
terra... nós precisamo da terra [...] Que sem a terra nós num veve. [...] Aqui, [...] era tudo comum aí. [...] 
O dono, ninguém sabe quem é o dono da terra, que o dono da terra é Deus e ele nunca dá terra pra 
ninguém, ele deixou a terra pro povo trabaiá...” (M.S., FIII, M); “significa, assim, como um filho quando num 
tem mãe. [...] Por causo que quem tem a terra ele tá... ele pode até num ter a mãe dele, mas ele tem a 
terra pra ele trabalhá.” (J. R., FII, F); “Terra é um lugar onde tu pode te firmar teus pés, te segurar e viver 
com tua família. É um lugar que se tu tiveres vai viver confortável, vai ter uma vida, ter onde plantar, onde 
colher, ter... tem como tu te identificar com tua... teu... povo. [...] Assim, terra eu, também, uso como 
cultura, assim, (inint) a cultura que faz a gente também a, querer cuidar, querer preservar nossa terra, [...] 
lutar por ela.” (D.M.S., FI, F); “A terra, pra nós representa... acho que vida, porque ... sem... sem a terra 
ninguém vive, né? Que nós vivemo é em cima dela... e, ao mehmo tempo a terra é um... um... um ato de 
conflito. [...] A terra, no caso, pra eles era... pra gente, é trabalhar em cima dela, plantar, colher, fazer os 
serviço necessário pa sobreviver, sem tá com conflito com... com o... no caso com os irmão, né?” (F. R., FI, 
F). 

E no cenário do embate entre os discursos contra e a favor da conceptualização erigida pelos 
quilombolas de Jamary, ocasionado por questões políticas, históricas, surgem os semas intencionais, 
modalizadores, manipulatórios, que configuram a oposição [+propriedade]/[+uso comum], 
[+conflito]/[+conciliação], formando o metametaconceptus. 

Na conceptualização da unidade lexical terra entrevemos a concepção de mundo desses quilombolas 
quando da percepção das formas de organização social que esse elemento suscita, da ancestralidade e da 
cidadania que evoca, da memória que aciona no cotidiano dos moradores desse quilombo, da importância de 
sua posse renovada de geração a geração. 

Solo. Extensão de terreno. Espaço no qual se
habita.

De onde se tira o alimento. De uso comum. Se
tiver [a terra], tem como tu te identificar com
tua... teu... povo. É trabalhar em cima dela,
plantar, colher, fazer os serviço necessário pa
sobreviver. Presente de Deus. Cultura. Ato de
conflito. Vida. Mãe.

Propriedade. Lugar onde se vive.
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A análise das relações léxico-semânticas estabelecidas, também, entre negro e quilombola instiga-
nos a compreender a complexa e particular concepção de mundo desses quilombolas quando da 
conceptualização desses vocábulos-termos, pois, além de nos remeter à ancestralidade desse grupo, 
apresenta-nos um legado da herança cultural desse grupo que se revela na visão estereotipada que constitui 
o cerne da conceptualização de negro e no apagamento dessa visão quando da conceptualização da unidade 
lexical quilombola, a qual ressalta os enobrecedores aspectos de resistência e de luta, negação à submissão 
de quaisquer naturezas, consciência de direitos, entre outros. 

 

 
 

Figura 3. Relação de oposição de inclusão – Negro/quilombola 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Consideramos, assim, que o vocábulo-termo negro, também denominado preto, contém o vocábulo-
termo quilombola, ou seja, é hiperônimo de quilombola, uma vez que reúne traços semânticos mais gerais 
que este. Segundo os quilombolas de Jamary, o negro “vem duma raça. [...] Antes de... do branco já existia 
também, o negro. [...] É mais forte e firme [que as outras raças]” (J. R., FII, F); “Os preto mehmo, eles 
num tem terra, mehmo, mas, então, quer dizer que os preto ficaro com as posse daqui...” (M.S., FIII, M); 
“Somos [os negros] um povo que viemos de... da África pra cá, fomos trazidos, eh... trazidos escravizados.”  
(D. M. S., FI, F); “A vida do negro, pra mim, pra meu pensamento, a vida... a vida do negro é porque, a 
vida dele é trabalhar, eh... de roça, porque ele não tem, mehmo, muita sabedoria, né, hoje, já tá... os 
negro... já tem muitos negro sabido, mas, quando eu me entendi, os negro era mehmo negro, analfabeto, 
e a vida era só trabalhar de roça, não tinha otra profissão. [...] Agora, já tem uns [negros] que já querem ser 
grande, né, já... porque já sabe mais um pouquinho, já não é mais como era, e já querem se... se... se... 
como é que diz, se ter, assim, que seja grande, né, como os branco, porque os branco são sabido, eles sabe 
de tudo.” (M. T. M, FIII, F). 

Quilombola, por sua vez, “é ter, é ter força de lutar, é ter garra, força de vontade, lutar pelo ideal, 
não só seu, mas da sua comunidade, não só pra você, mas pro seu povo, pela sua comunidade, é... é isso.” 
(D.M.S., FI, F); “ser um quilombola é ser... como é... é valorizar a sua... sua raça, sua cor, a sua 
inteligência.” (R. M. S., FII, F). 

A relação de hiperonímia/hiponímia existente entre negro/preto e quilombola é deflagrada, então, 
pela constação de que o hipônimo quilombola congrega muitos semas atribuídos, em Jamary, a 
negro/preto, uma vez que, desde sua origem escravagista, quilombola, no Brasil, tem a ver, sobretudo, 
com negro: “Eu sou quilombola [...], quilombola é aonde tem negro, é ser negro.” (J. R., FII, F). Ao 
mesmo tempo, o conceito de quilombola construído, em Jamary, apresenta traços semânticos específicos: 
alguém que luta, coletivamente, pelos ideais de sua comunidade; que valoriza sua raça, sua inteligência. 

NEGRO

QUILOMBOLA
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Podemos perceber que o processo de conceptualização do vocábulo-termo quilombola, realizado por 
esse grupo, reflete as bases das atuais políticas públicas brasileiras para os quilombolas, as quais 
estabelecem, como condição primeira para o recebimento de benefícios, que esses grupos, assim, se 
reconheçam: “através dessa denominação quilombo a gente pode ir e reivindicar os nossos direito mais na 
frente.” (R. M. S., FII, F). 

Sintetizando os traços semânticos atribuídos, acrescidos e/ou suprimidos pelos quilombolas de Jamary 
dos Pretos, temos negro = [+raça], [+escravizado], [+africano], [+forte], [+analfabeto], [+trabalho na 
lavoura] e quilombola = [+raça], [+autoreconhecimento], [-escravizado], [-analfabeto], [+luta 
coletivamente pelos ideais do grupo], [+ organização social]. 

A análise léxico-semântica do léxico de Jamary dos Pretos permitiu-nos, ainda, identificar casos de 
relação de oposição transitiva ou relação de sobrejeção (BARBOSA, 2003, p. 81), em que a dois ou mais 
conceitos — com pelo menos um traço semântico comum, isto é, que possuem intersecção semântica — 
corresponde, apenas, uma denominação, ou seja, identificamos casos de polissemia dentro do universo 
linguístico-cultural de Jamary, como o que ocorre com mandioca, por exemplo.  

Para os quilombolas de Jamary dos Pretos, mandioca é o produto maior desde os primórdios até 
hoje, alimento principal, o primeiro pão desde o nascimento até a morte, o pão da vida, o comestível, o pão 
de cada dia do quilombo, rei do trabalho, ramo de vida, fonte de vida, vida, matéria principal da sobrevivência 
de Jamary dos Pretos, tão importante quanto a água, produto do qual depende o futuro da roça, do trabalho, 
das pessoas, é superior. Apodrece no chão, não se soca e nem requisita os procedimentos que o arroz exige, 
tem muita importância, pois sem a mandioca não tem roça, pode se ficar sem tudo, mas, sem ela se passa 
mal. Não estraga, serve para fazer a farinha branca ou seca, farinha de puba ou amarela, tapioca, bolo, usa-
se como ração para aos animais, é, sobretudo, com ela que se faz a roça de ligeiro5, é utilizada para consumo 
próprio e outras pessoas, é compartilhada até o fim da vida, em Jamary dos Pretos, é o que faz esse 
quilombo sobreviver, é vendida para que se possa comprar outras coisas de que os quilombolas necessitam, é 
do que as pessoas vivem em Jamary dos Pretos, por isso, nesse quilombo, nunca se fica sem ela. 

Com base, sobretudo, nessa conceptualização étnico-cultural particular de mandioca realizada pelos 
quilombolas de Jamary, constitutiva do metaconceptus, bem como, nos semas universais constitutivos do 
conceptus e dos semas intencionais, manipulatórios, constitutivos do metametaconceptus, conseguimos 
delinear a relação de oposição transitiva que ocorre entre a denominação mandioca e os vários conceitos 
que ela comporta nesse quilombo. 

 
 

 
  "raiz de que se faz a farinha" 
 

                     
                                                                                                        MANDIOCA 
                           “é vida”                                                    
                        “é o pão da vida” 
                        “é o futuro da roça”                            
                         
                       “é o rei do trabalho” 
                      “é a matéria principal da sobre 
                       vivência do nosso povoado” 
                               
                           “é o pão dos pobres” 

5 Plantio, em geral, de mandioca, feito para uma colheita em um tempo mais curto do que o da roça de tempo, ou seja, 
da roça que requer um tempo maior para que a colheita seja realizada. 
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Figura 4. Relação de oposição transitiva – Mandioca  
Fonte: Elaborada pela autora 

 
Assim, o conceptus de mandioca — raiz usada para a produção de farinha — constitui o marco da 

intersecção semântica, pois a partir dele são erigidos, pelos quilombolas de Jamary dos Pretos, traços 
semânticos étnico-culturais específicos, que compõem o metaconceptus, como “pão da vida” (M.S., FIII, M), 
“rei do trabalho” (D.R., FIII, M), “futuro da roça” (D.R., FIII, M), “vida” (D.R. FI, M), “matéria principal da 
sobrevivência do nosso povoado” (R. M. S., FII, F). Nesse caso, percebemos que há, ainda que tênue, uma 
intersecção semântica entre o conceptus, o metaconceptus, e o metametaconceptus — pão dos pobres — já 
que o conceptus fica, praticamente, subtendido, quando da análise do metaconceptus e o 
metametaconceptus existe virtualmente. 

O contraponto entre os semas do metaconceptus e do metametaconceptus do vocábulo-termo 
mandioca é essencial para ressaltarmos a primazia desse elemento para a vitalidade do quilombo Jamary 
ante a elementária conotação que possui para os não quilombola. 
 

5 CONCLUSÃO 
 

Concebendo a língua, neste trabalho de natureza empírica, descritiva e qualitativa, como uma 
atividade sociocultural marcadamente heterogênea — dada a diversidade de contextos culturais, étnicos, 
sociais, históricos, geográficos, vivenciados pelos seus usuários — consideramos a etnicidade específica dos 
quilombolas de Jamary dos Pretos fator preponderante para balizar a coleta e a análise dos dados desta 
pesquisa, pois, uma vez que o cerne deste trabalho é constituído pelas particularidades denominativas e, 
especialmente, as conceptuais que emergem das experiências de mundo desses quilombolas, é a etnicidade 
desse grupo que imprime nessas particularidades linguísticas as percepções singulares do mundo e, mais 
especificamente, do universo quilombola. 

A relevância desta pesquisa é ratificada pela documentação etnoterminológica, sem antecedentes, 
das particularidades do léxico do quilombo Jamary dos Pretos que oferecemos, particularmente, a esse grupo 
para que constitua fonte essencial de pesquisa sobre sua história, suas singulares étnico-culturais e sua visão 
de mundo impressas em seu léxico, neste momento, bem como, pelo fato deste estudo possibilitar a 
ampliação das relações interculturais entre Jamary dos Pretos e outros grupos étnicos 
brasileiros/maranhenses com características similares ou diferentes às desse quilombo.  

Este estudo, também, poderá fomentar mudanças nas já existentes políticas públicas de ensino de 
língua portuguesa voltadas para comunidades quilombolas brasileiras/maranhenses ao fornecer informações 
sobre particularidades da realidade histórica, étnica, linguística e cultural desses grupos e ao trazer à tona as 
imbricações existentes entre o léxico e axiologia dessas comunidades, colaborando para a atestação da 
heterogeneidade de raiz étnico-cultural no léxico do Português Brasileiro e viabilizando a ampliação da 
compreensão, isenta de preconceitos, da formação sócio-histórica e pluriétnica da realidade linguística 
brasileira/maranhense, o que exige respeito às particularidades linguístico-culturais desses grupos pelo 
Estado.  

 
ABSTRACT 

 

 

The present work aims to identify and analyze the denominational specificities and, especially, the semantic-conceptual 
specificities existing in the lexicon of Jamary dos Pretos, a quilombo located in Turiaçu, Maranhão, a northeast state of 
Brazil. Therefore, the work is anchored on the theoretical-methodological orientations of Ethnolinguistics and 
Ethnoterminology. The research is based on an oral corpus constituted of 24 interviews, and it is analyzed, through the 
use of ethnoterminological records, the different stages of the process of conceptualization lato sensu of each of the 
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identified lexical units. As a result, is presented a panoramic vision of the particular worldview of quilombo Jamary dos 
Pretos, which reveals the unique ethnic-cultural, historical, and organizational roots of the quilombo's meaning systems. 

  

Keywords: Ethnoterminology. Conceptualization. Quilombo. 
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À propos de la prosodie des îles de l’archipel de 
madère : aplication d’un teste 

 
Helena Rebelo1 

À Michel Contini et Lurdes Moutinho 
 

RÉSUMÉ: Avec la méthodologie AMPER, depuis 2007, à l’Archipel de Madère, une recherche sur la prosodie 
est en cours. Madère et Porto Santo ont plusieurs points d’enquête et les enregistrements sont nombreux. Ici, 
l’objectif est de savoir si ces matériaux permettent de distinguer les îles des locuteurs en ne recourant qu’à la 
perception. Un test avec 32 fichiers sonores de quatre femmes, deux de chaque île, à partir de la structure 
BWT (“A música popular fala do fadista.”/ “A música popular fala do fadista?”) a été appliqué à des habitants 
madériens. Les résultats révèlent qu’il n’est pas évident d’identifier les îles des quatre locutrices. 
 
Mots-clés: Archipel de Madère. Île de Madère. Île de Porto Santo. Prosodie. Perception. Test. 

ABSTRACT: With the AMPER methodology, since 2007, in the Madeira Archipelago, research on prosody is 
under way. Madeira and Porto Santo have several points of inquiry and the recordings are numerous. Here, 
the objective is to know if with these materials it is possible to distinguish the islands from the speakers only 
by the perception. A test with 32 sound files of four women, two from each island, using the BWT structure 
("A música popular fala do fadista." / “A música popular fala do fadista?”) was applied to Madeira inhabitants. 
The results reveal that it is not so obvious to identify the islands of the four female speakers. 
 
Keywords: Madeira archipelago. Island of Madeira. Island of Porto Santo. Prosody. Perception. Test. 
 
 

1 Introduction: AMPER et AMPER-POR 
 
Faire de la recherche au sein de l’Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman (AMPER) pour le portugais, 
c’est rendre hommage à Michel Contini, son principal fondateur, mais c’est également rendre hommage à 
Lurdes Moutinho, qui a osé entreprendre les démarches nécessaires pour que le portugais (AMPER-POR2) 
puisse intégrer le projet dès le début. À vrai dire, pour AMPER, presque tout a commencé en décembre 1999, 
avec le portugais, au cours d’une rencontre occasionnelle entre ces deux professeurs, juste après une 
conférence de Michel Contini au Centre de Linguistique de l’Université de Lisbonne: "Conversas à hora 
d'almoço" (conversation à l’heure du déjeuner). L’histoire de AMPER a déjà était écrite (CONTINI : 2007, 
2008) et le DVD conçu par Paolo  (2011) peut aider à comprendre plus profondément ce que la recherche sur 
les Intonations romanes prétend. Ainsi, depuis 1999, le continent portugais, les Açores et le Brésil étaient 
objet d’étude, mais il manquait l’Archipel de Madère, qui n’a commencé à avoir des données que pendant 
l’année 2007.  
Un des principaux objectifs de la recherche dans ce domaine est de distinguer la prosodie de phrases avec les 
mêmes segments lexicaux, mais transmettant différents messages à cause de l’intonation, tout en vérifiant si 
les procédés sont identiques pour toutes les langues romanes et leurs variétés. Le projet veut comprendre 
comment les langues formées à partir du latin font la différence prosodique entre des cas comme « Il a 
mangé le gâteau. » et « Il a mangé le gâteau? ». Ces phrases ne font pas partie du corpus du projet AMPER, 

1 Universidade da Madeira. Faculdade de Artes e Humanidades. Centro de Investigação em Estudos Regionais 
e Locais (CIERL) e Centro de Línguas, Literaturas e Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro, Portugal. 
Doctorat en Linguistique Portugaise. helenreb@uma.pt . 
2 Pour en savoir plus, voir, par exemple, AMPER-POR: http://pfonetica.web.ua.pt/AMPER-POR.htm . 
 

                                                           

mailto:helenreb@uma.pt
http://pfonetica.web.ua.pt/AMPER-POR.htm


V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 180 

mais elles permettent de saisir l’intérêt d’AMPER pour la Linguistique et, dans le fond, d’autres questions s’y 
attachent. Quels éléments de l’intonation sont fondamentaux pour que cette distinction se fasse ? Est-ce que 
cela se maintient pour toutes les langues romanes ? AMPER peut-il aider à expliquer les différences 
prosodiques des territoires où la même langue est parlée, mais avec des variations ? En ce qui concerne le 
portugais, comment cela se passe-t-il ? Est-ce pareil pour toutes ses variétés ? Quant à l’Archipel de Madère, 
qu’est-ce qui est caractéristique, au niveau de la prosodie ? C’est cette dernière question qui nous intéresse 
tout particulièrement puisqu’elle oriente notre recherche.  
 
 

2 L’Archipel de Madère 
 
En ce qui concerne sa localisation géographique, l’archipel portugais nommé Madère se situe en plein océan 
Atlantique, plus près du Maroc que du Portugal. Il est composé par un groupe d’îles (Madeira, Porto Santo, 
Desertas et Selvagens), dont seulement les deux premières, assez près l’une de l’autre, sont habitées. 
L’archipel porte le nom de la plus grande île, qui compte dans les 700 km2 et plus de 250 000 habitants. L’île 
de Porto Santo a un peu plus de 40 km2 et moins de 5 000 habitants. Le bout de mer qui les sépare (carte 1), 
Mar da Travessa, est parfois bien difficile à traverser. Néanmoins, il y a, selon les informations existantes, 
toujours eu des liaisons entre elles, même si plus rares en hiver qu’en été, maintenues par des bateaux 
désignés comme “carreiras”, qui avaient pour équipage des hommes de Porto Santo. Ils transportaient 
nourritures, marchandises et passagers entre les deux îles. Les deux auteurs des premières études 
linguistiques qui font référence à Porto Santo, tant Maria de Lourdes Oliveira Monteiro (1947, 1948, 1949-
1950) que Francis Millet Rogers (1948), racontent l’aventure de traverser cette mer pas toujours calme. 
 

 
Carte 1 Les îles de Madère et Porto Santo (Du livre Guia Madeira e Porto Santo, BODY.MIND.MADEIRA, Direcção 
Regional de Turismo) 

 
Sur le plan historique et culturel, ces territoires insulaires, peuplés au cours du XVème siècle, ont beaucoup de 
spécificités et sont très distincts. Bien qu’éloignés du continent, les deux îles sont proches l’une de l’autre. 
Autrefois, le voyage maritime entre le continent et les îles était une vraie aventure et, aujourd’hui, même si, 
parfois, il continue à l’être, il est devenu plus facile. Ceci est aussi valide quand il faut traverser le bout de mer 
connu comme Travessa, parfois assez agité, car les transports maritimes ont beaucoup évolué. Par le mauvais 
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temps, la séparation entre les îles n’est plus si difficile à vivre, même si pour Porto Santo cela n’est pas 
toujours évident. Cependant, cet isolement n’est que provisoire. La petite île devient très populaire en été, dû 
à une large et longue plage de sable fin. Plusieurs familles madériennes, y ayant une résidence secondaire, 
passent leurs vacances à Porto Santo depuis des décennies. Cette tradition est maintenue au cours des 
générations, ce qui rend Porto Santo bien connu de quelques madériens, même si la plupart ne s’y soit jamais 
rendue. D’ailleurs, les fonctionnaires des madériens qui se rendent à Porto Santo sont des natifs qui, parfois, 
se lient par parrainage.     
Tout compte fait, l’histoire et la géographie peuvent justifier bien des spécificités des parlers des îles, en 
révélant l’influence de ces deux domaines dans les différences linguistes, mais, rien qu’à eux, les faits 
historiques et géographiques n’expliquent pas toutes les particularités linguistiques. Evidemment que d’autres 
facteurs jouent un rôle important, notamment la Sociologie (voir, par exemple, pour l’île de Noirmoutier, 
France, les études dialectales et sociolinguiste de Léonard : 2017). Cependant, à la base, le rôle de l’histoire 
et celui de la géographie sont prépondérants. Cela semble être le cas pour l’Archipel de Madère. Si l’histoire 
est importante, la géographie l’en n’est pas moins car c’est à elle que nous avons recours, quand nous 
établissons les aires dialectales. Malgré leur proximité, la séparation entre les deux îles est évidente. Pour la 
plupart des habitants des deux, les différences linguistiques sont nettes, mais, pour les chercheurs, ce n’est 
pas si clair ni sur le plan intra-île ni inter-île. Que savons-nous à ce propos jusqu’à aujourd’hui ? Est-ce-que la 
variation dialectale existe dans chacune des îles ? Pouvons-nous confirmer une différence dialectale entre les 
deux îles peuplées depuis plus d’un demi-siècle? Quels sont les fondements existants ? 
Au niveau linguistique, selon Vasconcelos (1970 [1901]), qui n’a passé que quelques heures à Madère, 
principalement à Funchal, il n’y a qu’un dialecte pour l’archipel. Cintra (2008 [1990]), qui, apparemment n’y 
s’est jamais rendu, aillant des informations par le biais de recherches d’étudiants, ne faisant aucune référence 
à Porto Santo, finit par en suggérer plusieurs pour l’île de Madère, mais ne définit pas d’isoglosses. En 
acceptant l’idée d’une variation interne pour cette ’île, avant Cintra, Pereira (1951-1952) considère que 
chaque zone administrative (« concelho ») et une « région », mais elle n’indique pas vraiment les traits 
caractéristiques de chacune. Dans sa critique à la thèse de Rogers (1946, 1948), pour le pluriel en « -i », 
Pestana (1970), un avocat et enseignant madérien qui a vécu à Funchal, pendant un certain temps, fait 
constamment l’opposition entre Nord et Sud de l’île de Madère, ce qui correspond grosso modo à la division 
historique promue et établie par D. Henrique au XVe siècle. Cette séparation (historique et géographique) 
entre la partie nord et celle du Sud aurait des reflets linguistiques, comme le suggère Pestana. Quant à nous, 
elle nous paraît très pertinente, raison pour laquelle nous l’avons suivie depuis 2007, dès le début des 
recherches AMPER. Il nous semble aujourd’hui évident d’ajouter la division entre Est et Ouest à celle suggérée 
para Pestana. C’est cette division en quatre zones que nous essayons de tester dans nos études. En plus, en 
considérant certains auteurs (SANTOS, 1937-1938 et MACEDO, 1939), il faut distinguer la prosodie du « bord 
de mer » de celle « éloignée de la mer ». En synthèse, il n’y a pas de consensus sur la variation interne de 
l’’île de Madère, ni pour l’archipel. Par rapport à l’île de Porto Santo, fréquemment oubliée, presque rien n’est 
dit. Rogers (1946, 1948) a fait deux listes de phénomènes phonétiques, une pour chaque île. Monteiro (1947, 
1948, 1949-1950) présente sa propre liste pour Porto Santo et d’autres chercheurs ont fait de même pour 
quelques localités madériennes (NUNES, 1965). 
Il serait important de comprendre pourquoi un territoire si petit ne permet pas l’accord des différents auteurs 
qui lui ont consacré un peu (ou beaucoup) de leur temps de recherche. Puisque les opinions sont si 
divergentes, elles méritent d’être analysées afin de trouver des arguments solides pour construire une thèse 
plus ferme que celles que nous venons d’énoncer. Dès le début de nos travaux, nous avançons 
progressivement et nous n’avons pas encore une opinion complètement définie sur le sujet de la variation à 
l’archipel, bien que les natifs soient convaincus qu’elle est intense et change pour chaque localité (« sítio »). 
Nous voulons trouver de solides arguments, théoriques et pratiques, pour bâtir notre thèse. Parfois, au niveau 
méthodologique, il faut aller dans plusieurs directions, en faisant « marche arrière » bien souvent, mais le 
temps n’est jamais perdu car les « fausses routes » font partie intégrante de la recherche scientifique. Nous 
essayons, donc, dans nos études, de tester une division fondée sur l’observation que nous faisons in loco, à 
l’île de Madère, depuis 1998, et tous les travaux que nous menons au niveau AMPER, mais pas seulement, 
vont dans ce sens.  
Bien qu’il soit difficile d’établir des frontières, pour la plus grande île de l’archipel, nous proposons quatre 
zones, en reprenant l’idée des « concelhos », c’est-à-dire, deux lignes de frontières linguistiques : une 
verticale qui va de Ribeira Brava à São Vicente et une autre horizontale, de Ponta do Pargo à Santa Cruz, 
séparant le territoire nord de celui du Sud (carte 2). Ainsi, Porto Moniz et São Vicente sont au Nord-Ouest ; 
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Santana et Machico au Nord-Est ; Calheta, Ponta do Sol et Ribeira Brava au Sud-Ouest ; Câmara de Lobos, 
Funchal (bien que ce soit la capitale, une ville ayant plusieurs spécificités, raison pour laquelle nous devrions 
la tenir le plus possible à l’écart, puisqu’elle est un cas à part) et Santa Cruz au Sud-Est (tableau 1). Pour 
Porto Santo, un territoire beaucoup plus exigu, nous testons surtout la division Est et Ouest (correspondant 
aussi au Nord et au Sud), en considérant, d’une certaine façon, les deux paroisses existantes : à l’Ouest la 
paroisse de Espírito Santo et à l’Est celle de Nossa Senhora da Piedade (tableau 2). Ainsi, faute de mieux, 
nous pouvons dessiner ces lignes imaginaires selon une division administrative ou religieuse (carte 2), en 
recourant, pour l’instant, à des critères extralinguistiques : géographiques, historiques, administratifs et 
religieux. 
 

 
Carte 2 Une division territoriale et linguistique hypothétique (Adaptation du livre Guia Madeira e Porto Santo, 
BODY.MIND.MADEIRA, Direcção Regional de Turismo) 

 
 
Tableau 1. Division de l’île de Madère 

Nord-Ouest 
Porto Moniz 
São Vicente  

Nord-Est 
Santana 
Machico 

Sud-Ouest 
Calheta 
Ponta do Sol 
Ribeira Brava  

Sud-Est 
Câmara de Lobos 
Funchal 
Santa Cruz 

 
 
Tableau 2. Division de l’île Porto Santo 

Ouest (Sud) 
paroisse de Espírito Santo 

Est (Nord) 
paroisse de Nossa Senhora da Piedade 
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En se concentrant sur la prosodie des langues romanes, le propos du projet AMPER est défini (ROMANO, 
1995, 2007, et CONTINI, 2007, 2008). Pour comparer les langues romanes, AMPER porte aussi un intérêt sur 
les différences entre leurs variétés dialectales. La méthodologie du projet international, quel que soit la langue 
ou le parler, est la même et le corpus a une structure identique. La sélection des locuteurs suit des consignes, 
étant établi qu’il y ait, au moins, un homme et une femme par point d’enquête. Entre autres, il faut 
enregistrer des adultes natifs ayant la scolarité élémentaire. Il a été fait de même à l’archipel. Quant aux 
points d’enquête, ils ont été définis en tenant compte des opposions déjà indiquées. Ainsi, pour l’instant, à 
part Funchal (Sud-Est), la capitale de l’archipel, pour l’île de Madère, des enregistrements ont été effectués à 
São Jorge (Nord-Est) et à Calheta (Sud-Ouest). En ce qui concerne l’île de Porto Santo, au Nord/ Est (paroisse 
de Nossa Senhora da Piedade), les enregistrements ont eu cours à Camacha et, au Sud/ Ouest (paroisse de 
Espírito Santo), ils se sont déroulés à Campo de Baixo (REBELO, 2011b). 
Ceci dit, ici, il nous importe de vérifier s’il existe vraiment une différence prosodique entre les deux îles 
peuplées. Un accord tacite semble avoir lieu entre les madériens comme s’il n’y avait aucun doute : la 
prosodie des habitants des deux îles est complètement différente. C’est une intuition amplement diffusée à 
l’île de Madère, indiquant qu’il est facile de reconnaître les habitants de l’autre île et l’inverse en est de même. 
Selon de nombreux madériens, à Porto Santo, les natifs parlent plus lentement (REBELO, 2011a) et certains 
nous affirment que leurs voisins chantent, quand ils parlent. Cependant, pour Monteiro, c’est le contraire car, 
selon son opinion, ce sont les madériens qui « chantent » en parlant, tout en étant plus rapides que leurs 
confrères de l’île de Porto Santo, puisque ceux-ci parlent plus lentement. D’après Monteiro (1947, 1948, 1949-
1950), il y a, alors, rien qu’à oreille (donc, dû à la perception), une nette différence prosodique entre les deux 
îles:  
Quem, durante algum tempo, habituou o ouvido ao sotaque cantado, apressado e de tonalidades diferentes, 
do falar da Madeira, fica surpreendido ao desembarcar na Vila do Porto Santo. 
 Aqui, fala-se suavemente, sem alteração de gama, numa tendência a tender para o grave, bem condizente, 
por sinal, com a monotonia e pacatez da ilha e com a indolência atávica e climatérica dos seus habitantes.3 
(MONTEIRO, 1949, 119-120) 
Si l’ouïe est déterminante, la perception doit permettre de faire la différence entre ces deux îles. Donc, la 
prosodie joue un rôle pour cette distinction et quelques questions s’imposent. Est-ce vraiment comme cela? 
Ces locuteurs parlent-ils plus lentement ? Les phrases (notamment la durée des voyelles) des natifs de Porto 
Santo sont-elles plus longues qu’à Madère? Les données AMPER peuvent aider à tester s’il existe réellement 
des différences prosodiques entre les deux îles peuplées de cet archipel portugais? Est-ce que, par exemple, 
des madériens reconnaitraient des locuteurs de Porto Santo, rien que par des phrases du corpus AMPER, ainsi 
que leur synthèse par MATLAB, en faisant un test de perception?  
Malgré les résultats qui prouvent la difficulté d’identification, les opinions recueillies pendant un exercice de 
perception (REBELO, 2011a), fondé sur de courts discours, dont la thématique des enregistrements était la 
tradition de « matança do porco4 », révèlent que, en général, pour plusieurs localités de l’archipel, la prosodie 
du discours semble être fondamentale: 
É curioso constatar que as características (…) frequentemente apontadas estão, em larga medida, e numa 
primeira análise, relacionadas com dados supra-segmentais ligados à Prosódia que, pelos vistos, serão mais 
perceptíveis ao ouvido: “cantam quando falam”, “não pronunciam a última sílaba”, “pronúncia arrastada”, 
“prolongam muito a última sílaba”, “prolongamento das vogais ao pronunciá-las”, “tendência para prolongar 

3 Nous traduisons: « Qui, pendant un certain temps, s’est habitué à écouter la prononciation chantée, pressée et de 
différentes tonalités, du parler de Madère, est surpris en mettant pied à terre à la principale localité de Porto Santo: Vila 
Baleira. 
 Ici, les gens parlent suavement, sans changement de gamme, suivant une tendance plutôt vers le grave, ce qui s’accorde 
assez bien, à vrai dire, avec la monotonie et la placidité de l’île et, de surcroit, avec l’indolence atavique et climatique de 
ses habitants. ». 
4 Il s’agit de la tradition de « l’abattage du porc ». La viande servait à nourrir la famille, pendant un certain temps, au long 
de l’année.  
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algumas sílabas”. O adjectivo “arrastado” é, sem sombra de dúvida, o mais empregue para caracterizar a 
pronúncia de diversas localidades.5 (REBELO, 2011a, 155-156) 
Pour Porto Santo, dans cette étude précédente (REBELO, 2011a), ce qui se détache c’est la lenteur du parler 
de la petite île et sa ressemblance avec une localité (Machico) de la zone au Nord-Est de la grande île : « 
pronúncia arrastada/ prolongamento das vogais ao pronunciá-las/ (…)/ tendência para prolongar algumas 
sílabas/ identifica-se facilmente porque é parecida com a de Machico »6.  
Comme beaucoup de madériens pensent que la durée, plus longue (des phrases et des voyelles) est une 
caractéristique des natifs de Porto Santo, nous avons testé cette intuition pour les phrases de la structure 
BWT de AMPER des quatre informatrices (REBELO : 2015). Nous avons vérifié que ce n’est pas le cas, ni pour 
les voyelles, ni pour les phrases. Nous avons constaté qu’il n’y avait pas une grande différence de longueur 
entre elles. Néanmoins, la durée des phrases des informatrices du Sud, près du littoral, (Calheta et Campo de 
Baixo : Sud-Ouest) était un peu plus longues que celles des informatrices du Nord, un peu éloignées du 
littoral (São Jorge et Camacha : Nord-Est). Il faudra, bien évidemment, valider ces résultats par d’autres 
analyses. Ainsi, une différence prosodique possible ne sera pas entre les îles, mais plutôt entre les 
informatrices du Nord et celles du Sud des deux îles.  
 
 

3 Test et résultats 
 
Pour essayer de comprendre à quel point il est possible que les locuteurs madériens identifient les natifs de 
Porto Santo, rien que par la prosodie, nous avons décidé de faire un nouvel exercice7 ayant recours à la 
perception. Celui-ci n’est conçu que par des phrases des fichiers AMPER de la structure préalablement étudiée 
(REBELO, 2015). Pour ce test, nous suivons la division des deux îles (carte 1), en ne tenant pas compte d’une 
éventuelle différence interne, ni à l’île de Madère (carte 2 et tableau 1), ni à l’île de Porto Santo (carte 2 et 
tableau 2). 
L’objectif de ce teste perceptif est double : 

a)  D’une part, pour la prosodie des phrases (correspondant à la finalité AMPER), il s’agit de savoir si 
les participants arrivent à identifier les phrases déclaratives et les phrases interrogatives, en les 
distinguant quant à l’intonation. 

b) D’une autre part, pour la prosodie des îles, le but est de tester les participants quant à 
l’identification des îles dont les locutrices des fichiers écoutés sont originaires, en faisant la 
différence entre les locutrices de Madère et celles de Porto Santo.  

La méthodologie suivie pour des tests perceptifs d’après des enregistrements sonores n’est pas nouvelle, ni 
dans le domaine du Projet AMPER (par exemple, MOUTINHO, COIMBRA et VAZ: 2008), ni dans d’autres 
champs de recherche (par exemple, CANDEIAS et PERDIGÃO : 2007). De tous les matériaux obtenus, pour 
l’actuel test perceptif, nous reprenons les phrases d’une seule structure d’informatrices adultes peu 
scolarisées (REBELO, 2015) : deux femmes de Madère (São Jorge et Calheta) et deux autres de Porto Santo 
(Camacha et Campo de Baixo). Cette structure identifiée comme BWT, équivaut, d’un côté, à BWTA (0, 1, 2, 

5 Nous traduisons: « Il est curieux de constater que les caractéristiques (…) fréquemment indiquées sont, en large 
mesure, et dans une première analyse, en rapports avec les données suprasegmentales liées à la Prosodie qui, au fond, 
seraient plus perceptibles à l’oreille: “ils chantent quand ils parlent”, “ils ne prononcent pas la dernière syllabe”, “une 
prononciation traînée”, “ils prolongent énormément la dernière syllabe”, “un prolongement des voyelles quand elles sont 
prononcées”, “une tendance à prolonger quelques syllabes”. L’adjectif “prolongé” est, sans aucun doute, le plus employé 
pour caractériser la prononciation de diverses localités. ». 
6 Nous traduisons: « prononciation traînée/ prolongement des voyelles quand elles sont prononcées/ (…)/ tendance à 
prolonger quelques syllabes/ identification facile puisqu’elle ressemble à la prononciation de Machico » 
7 Il sera à nouveau testé, par la suite, avec plus d’informateurs, notamment de Porto Santo, ceci n’ont pas été inclus pour 
le moment car cela sera une étude complémentaire, avec le soutien d’un outil et d’une méthode plus élaborés. À 
l’Université de Santiago de Compostela, en Galice (Espagne), après la réalisation de notre test perceptif est apparue une 
application, nommée FOLERPA, qui simplifie le fonctionnement des tests perceptifs. Ultérieurement, nous voulons nous en 
servir. 
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3) qui correspond à la phrase déclarative « A música popular fala do fadista. » et, d’un autre côté, à BWTI (0, 
1, 2, 3) : la phrase interrogative « A música popular fala do fadista? ». Les numéros 1, 2 et 3 sont des 
enregistrements différents de la même structure pour chaque informatrice et le zéro identifie leur 
synthétisation par le programme MATLAB (ROMANO, 1995). En tout, le test se compose par des fichiers WAV 
d’enregistrements de ces femmes de Madère et de Porto Santo, selon une séquence complètement aléatoire8 
de ces fichiers numérotés de 1 à 32. Après avoir préparé le test perceptif (fichiers sonores choisis, renommés 
et renumérotés), une fiche pour noter les résultats et un questionnaire ont été conçus. Le test a été élaboré, 
comme il est requis dans ces cas, pour avoir des réponses simples et efficaces sur une fiche. Le 
questionnaire, personnel, permettait d’avoir des renseignements sur les participants qui étaient tous des 
habitants madériens.  
Le test a été soumis à une supervision, pour garantir son normal déroulement dans des conditions propices : 
salle isolée et sans bruit de fond. Par le bais du test perceptif, les participants ont eu accès aux voix des 
locutrices et aussi aux fichiers TON qui les synthétisent en ne conservant que la mélodie des phrases. 
L’écoute des fichiers sonores s’est effectuée à partir d’un ordinateur et les participants n’avaient, ensuite, qu’à 
choisir la réponse voulue, en cochant des croix sur un tableau de la fiche. Chaque participant avait la 
possibilité d’écouter les 32 segments WAV tant de fois qu’il le voulait. En moyenne, les réponses au test se 
sont déroulées entre 10 à 15 minutes, ce qui suppose que, dans la plupart des cas, les participants n’ont 
écouté qu’une seule fois les fichiers qu’ils avaient à identifier. Les fiches conservent les résultats du test 
perceptif. Les réponses au questionnaire permettent de connaître le profil de chaque participant (âge, lieu de 
naissance, etc.). Au total, il y a eu 34 participants de l’île de Madère et 89% a moins de 34 ans. Cet univers 
est composé par 94% de femmes9 avec une scolarité de niveau supérieur, puisque 88% des participants sont 
étudiants universitaires.  
Avant le test, la grande majorité (96%) considérait que la distinction prosodique entre les îles de Madère et 
de Porto Santo était évidente. Ce fait confirme l’idée intuitive et diffusée au sein de la communauté 
madérienne en général. Pour eux aussi, il n’y avait aucun doute : une nette distinction mélodique entre les 
natifs des deux îles serait évidente à l’ouïe. Les résultats de cette expérience de laboratoire pour étudier la 
prosodie des îles de l’archipel, en cherchant à savoir, par ce bref test, si cette intuition se confirmait ou pas, 
nous révèlent qu’il n’a pas été si évident qu’il le semblait. Il importe, donc, de savoir à quel point les 34 
participants testés identifient l’origine géographique des quatre informatrices, d’après les 32 phrases 
écoutées. Qu’ont-ils perçu? Ont-ils identifié, pour les quatre, l’île dont elles sont originaires? Est-ce que la 
distinction entre phrases a été plus facile que celle des îles ? 
Quant à la distinction entre phrases déclaratives et phrases interrogatives, nous constatons que cette 
différence est presque toujours évidente, comme le révèlent les pourcentages du graphique 1. Globalement, 
de l’analyse des 1088 réponses à cette question, nous concluons que les réponses correctes sont en nombre 
considérable. Les fichiers 1, 9, 16, 23 et 26 ont été les plus problématiques et pas toujours identifiés, mais 
ont obtenus dans les 85% de réponses correctes. Il est important de savoir que 1, 9 et 26 sont des fichiers 
synthétisés et que ce genre de séquence prosodique n’est pas habituel pour les locuteurs. Ceci a pu 
compliquer un peu la perception des phrases, mais le processus correspond à ce que le Projet prétend. 
AMPER veut soustraire tous les éléments segmentaux pour ne garder que les suprasegmentaux et cet 
exercice permet de tester la fiabilité des données. Nous soulignons que les résultats de l’identification 
adéquate sont très élevés (graphique 1). Ainsi, les participants testés identifient, tout en reconnaissant et en 
distinguant, très bien les phrases déclaratives des interrogatives du test perceptif car, en général, ils font la 
différence prosodique entre les deux pour les 32 fichiers WAV testés. Comme le graphique 1 le confirme, les 
fichiers ont été identifiés à 88%. À peine 12% des phrases n’ont pas été convenablement identifiés. Il est 
évident que, dans presque tous les tests, la perception a permis de faire la différence entre les phrases 
déclaratives et interrogatives de la structure BWT.  
 

8 Pour AMPER, chacun des fichiers sonores WAV a un code avec un numéro précis qui l’identifie. Cela a été changé pour 
ce test. 
9 Le fait que les quatre informatrices soient des femmes et que la plupart des participants soumis au test perceptif le soit 
aussi est une coïncidence et fait penser à l’opinion de Nunes (1965) qui a considéré que c’est essentiellement le parler 
féminin qui est caractéristique.  
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Graphique 1. Résultats quant à l’identification prosodique des phrases 

 
En ce qui concerne les îles (Madère et Porto Santo), nous avons observé une dispersion des 1088 réponses. 
L’identification des fichiers des informatrices de Madère et de ceux de Porto Santo ne s’est pas faite aussi 
facilement que pour les phrases. D’après les matériaux utilisés, il y a eu une considérable difficulté de 
distinction prosodique, quand il s’agissait de distinguer les deux îles. Malgré cela, les résultats du graphique 2 
montrent que l’identification s’est faite à 50%. Les résultats pour l’identification des îles (graphique 2) 
contrastent avec ceux des phrases (graphique 1) et l’analyse est surprenante. Vu que la grande majorité des 
participants était convaincue de faire une nette différence prosodique entre les îles, nous nous attendions à 
des résultats qui iraient dans ce sens, même si, nous le savions, cette évidence était surtout fondée sur une 
intuition. Puisque la moitié des fichiers a été identifiée, le graphique 2 révèle qu’il peut y avoir du vrai dans 
cette intuition. Cependant, l’analyse a montré que la plupart des fichiers des informatrices de Porto Santo a 
été considérée comme appartenant à des informatrices de l’île de Madère. Voilà pourquoi il est clair que, rien 
que par la perception, la distinction, assez facile pour les phases, se complique un peu si nous voulons 
identifier l’origine insulaire des informatrices. En comparant les tests, les plus grands doutes surgissent par 
rapport à l’origine géographique des informatrices de Porto Santo.  

 

88%

12%

phrases

identifiées non identifiées
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Graphique 2. Résultats quant à l’identification prosodique des îles 

 
Ainsi, les deux graphiques avec les résultats du test ne laissent aucun doute, les fichiers du corpus AMPER 
permettent aussi bien de tester l’identification des phrases que celle des îles. Cependant, les 1088 réponses 
pour chacune des deux questions qui étaient l’objet de ce test perception (32 fichiers x 34 participants x 2 
questions) sont plus correctes quand il s’agit de reconnaitre les phrases que les îles.  
 

4 Quelques conclusions 
 
Avant le test, des 34 participants, 96% considéraient qu’il y avait des différences prosodiques entre les deux 
îles. En plus, presque tous pensaient que distinguer la prosodie de phrases déclaratives et interrogatives était 
évident. Les résultats révèlent que, pour le paramètre Phrase Déclarative/Phrase Interrogative (graphique 1), 
les participants ont effectivement fait la différence puisque 88% des réponses sont correctes. En ce qui 
concerne la question de l’origine insulaire (Madère/Porto Santo, graphique 2), même s’il y a une grande 
dispersion, 50% des réponses sont valides. Les phrases des locutrices de Madère ont été plus correctement 
identifiées que celles de Porto Santo, considérées, pour la plupart, comme étant de Madère. Les participants 
ont eu plus de mal à identifier les phrases des locutrices de Porto Santo que celles de Madère, car ils les ont 
surtout considérées comme étant madériennes. Il semble, donc, être plus difficile de faire la distinction 
prosodique pour les deux îles que pour les phrases. En les identifiant comme madériennes, ils n’ont pas 
vraiment fait la différence. Cependant, les 50% obtenus sont considérables. En tenant compte de ces 
résultats, quelques conclusions s’imposent :  
 

1) Ce test, qui constitue juste un échantillon, révèle qu’il est plus facile de distinguer, 
mélodiquement, le type de phrase que l’origine géographique des locuteurs. 

 
2) Les énoncés testés ne sont pas de longs discours, mais des phrases ayant une structure assez 

brève: “A MÚSICA POPULAR FALA DO FADISTA”. Malgré tout, ayant peu d’unités linguistiques qui 
fonctionnent ensemble, ces énoncés contiennent suffisamment d’informations pour la finalité 
prétendue et peuvent continuer à servir pour d’autres tests. 

 
3) Quant à la différence entre les types de phrase, les participants sont arrivés à reconnaître, pour 

presque tous les fichiers, la prosodie des phrases, en distinguant les déclaratives des 
correspondantes interrogatives. 

 

50%50%
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4) Même si, au départ, intuitivement, 96% disaient reconnaître aisément les différences prosodiques 
entre Madère et Porto Santo, à peine une partie identifie, par les phrases WAV du test, la 
« prosodie de Porto Santo » (admettant qu’elle existe), la confondant souvent avec « celle de 
Madère ». 

 
5) Les participants (tous habitants à Madère) ont identifié assez bien les fichiers des locutrices de 

Madère et moins bien ceux de Porto Santo. 
 

6) Nous soulignons les 50% de réponses valides quant à la reconnaissance de l’origine insulaire des 
informatrices, ce qui est, malgré tout, considérable et confère une certaine véracité à l’intuition 
des locuteurs, c’est-à-dire, l’existence possible d’une différence prosodique entre les deux îles, 
mais ne la confirme pas à intégralement.  

 
Ainsi, les tests aident à combattre les fausses intuitions, qui se fondent, normalement, sur des jugements 
extralinguistiques et beaucoup de préjugés. Cela serait le cas ici, comme «Porto Santo est une île propice au 
repos, les locuteurs seraient lents par nature, notamment quand ils parlent.». La recherche linguistique, 
notamment par l’application de tests en laboratoire, avec des matériaux sonores recueillis in loco et traités 
séparément d’abord, puis comparativement après, révèlent que la variation de la variété madérienne existe, 
mais qu’il n’est pas si évident que cela de la reconnaître, pour la définir et la décrire, comme il semble à 
certains locuteurs. C’est pourquoi nous avons ce propos dès de début de cette étude, qui a débuté en 2007 et 
qui continue en cours, pour comprendre, dans le domaine de la Géoprosodie, les similitudes et les 
dissimilitudes entre, d’une part, les locuteurs madériens et, d’autre part, ceux de Porto Santo. Il nous faut, 
comme nous le disons fréquemment, approfondir les recherches pour avoir des conclusions plus 
convaincantes et pour savoir à quel point une phrase courte est suffisante pour effectuer les distinctions 
prosodiques fondées sur la géographie, notamment des îles. 
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Os fenômenos linguísticos e o ensino na educação de 
jovens e adultos em Mato Grosso/Brasil  

 
Helenice Joviano Roque-Faria Universidade de Brasília – UnB1 

 
RESUMO: Este trabalho propõe, a partir da Sociolinguística Variacionista investigar os traços de oralidade que se 
apresentam na escrita de alunos da Educação de Jovens e Adultos e o fenômeno a ser observado é a ocorrência do uso 
da monotongação de ditongos, tendo como variável extralinguística motivadora o fator tempo em que os/as participantes 
estiveram fora da sala de aula. Pelo viés teórico- metodológico de William Labov, William Brigth, Gumperz, Dell Hymes, 
dentre outros refletiremos em que situação de uso da língua e /ou com que frequência, o fenômeno visualiza-se nas 
produções escritas em contexto de aulas de Língua Portuguesa.  

Palavras-chave: Sociolinguística. Ensino. EJA. 

 

ABSTRACT: This work aims, from the Variationist Sociolinguistics investigate the orality traits that are presented in the 
writing of Education for Young and Adults (EJA) students and the phenomenon to be observed is the occurrence of the 
use of monophthongization of diphthongs, having as a motivating variable extralinguistic the factor time in which the 
participants were out of school. Through the theorectical-methodological bias of William Labov, William Brigth, Gumperz, 
Dell Hymes, among others, we will think in which situation of language use and/or how often, the phenomenon can be 
seen in the written activities in the context of Portuguese Language classes. 

Key-words: Sociolinguistics. Teaching. Education for Young and Adults. 

 

1. Introdução 
 
A diversidade linguística é fato em Sala de Aula, pois os falantes que se constituem neste/para este 

espaço, organizam-se em sociedade e utilizam-se de um sistema de comunicação, a língua, seja oral ou 
escrita. 

Pautados neste pressuposto e filiados à Sociolinguística, este trabalho investiga os traços de oralidade 
apresentados em textos produzidos por alunos de uma escola pública de Mato Grosso, modalidade da 
Educação de Jovens e Adultos, por considerar que a variável extralinguística em estudo, torna-se ponto 
essencial, e que nos permitirá compreender em qual (s) situação (s) tal aspecto influência nas relações de 
produção linguística no uso real da escrita do informante.  

Após observação de aulas de Língua Portuguesa, conversa com 02(duas) professoras da escola 
pesquisada, algumas perguntas nortearam esta pesquisa: a) O fator tempo - período de não escolarização - 
interfere na prática escrita? b) Que outra variável influencia a variável em estudo? c) Que outros 
condicionantes contribuem para o fenômeno apresentado? Certamente que as questões levantadas exigem 
considerar as diversas razões que interferem e influenciam os falantes deste contexto, pois língua e sociedade 
estão intrinsecamente interligados.  

A coleta de dados se deu a partir de textos produzidos pelos alunos de duas turmas de Ensino Médio, 
sendo a primeira, uma turma do período matutino, e a segunda, do período noturno e tanto os alunos do 
período matutino quanto do noturno são colaboradores que atendem a idades diferenciadas, pois estão na 

Doutoranda em Linguística pela Universidade de Brasília (UnB), Mestre em Linguística pela Universidade do 
Estado de Mato Grosso (UNEMAT-Cáceres), Especialista em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais. Graduada em Letras pela Universidade do Vale do Rio Doce em Língua 
Portuguesa/Inglesa (1998) e Universidade do Federal de Mato Grosso -Língua Espanhola (2011). É membro 
do Grupo de “Estudos Críticos e Avançados em Linguagem” certificado pelo CNPq/UnB. 
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faixa etária que compreende dos 16 anos aos 70 anos, trabalhadores/trabalhadoras que por motivo ou outro 
retornam à EJA em busca de qualificação profissional. 

Os textos produzidos resultam de atividades aplicadas pelas professoras “A” e “B” que selecionaram, 
inicialmente e aleatoriamente, 30(trinta) palavras classificadas como ditongo para um trabalho ortográfico, e 
posteriormente utilizadas na construção de textos. 

O fenômeno em estudo buscou refletir de que forma a oralidade repete nas práticas escritas, 
considerando que qualquer interação verbal nas diversas comunidades linguísticas visualiza traços comuns 
dos usos que as pessoas fazem da língua. 

E embora o evento linguístico parece comum, é ponto de estudo, a partir de um contexto social, o 
ensino de Língua Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos e o corpus selecionado, fragmentos das 
produções textuais, servirão para um rápido exercício de compreensão e análise. 

 

A Sociolinguística e o trabalho em sala de aula 
 
A relação da linguagem e sociedade, de fato, é inquestionável. Este pressuposto marca a preocupação 

em relacionar a estrutura, os aspectos sociais e culturais da produção humana, estudo que se firmou nos 
Estados Unidos, na década de 1960, com os trabalhos de William Labov, William Brigth, Gumperz, Dell 
Hymes, dentre outros. 

Como aponta Camacho (2003, p.50) “ [...] a variação na fala não é um resultado aleatório de um uso 
arbitrário e inconsequente dos falantes, mas um uso sistemático e regular de uma propriedade inerente aos 
sistemas linguísticos, que é a possibilidade de variação”.  

Neste caso, a Sociolinguística é um empreendimento teórico que abre caminhos marcados pelo 
formalismo, mas que avança para conhecer a língua em uso e os fenômenos linguísticos orais. Alkimim (2003, 
p.30) também observa que a Sociolinguística “reuniu e agregou, no seu início, pesquisadores marcados pela 
formação acadêmica em diferentes campos do saber, e pela preocupação com as implicações teóricas e 
práticas do fenômeno linguístico na sociedade norte-americana. ” 

Cesário e Votre (p.141, 142) especificam a Sociolinguística como aquela que tem sua metodologia 
delimitada e fornece aos pesquisadores “ferramentas para estabelecer variáveis, para coleta e codificação dos 
dados, bem como instrumentos computacionais para definir e analisar o fenômeno variável que se quer 
estudar ”. 

Nesta esteira, a base teórica e metodológica que adotamos “vê” a língua em sua situação real de uso, 
bem como as variações produzidas por seus falantes. 

 

2. O espaço linguístico pesquisado 
 

Nenhum lugar é privilegiado, nenhum melhor do que o outro, como também a partir de nenhum lugar o 
horizonte é mais próximo do que de qualquer outro.  

(BAUMAN, 1999, p.18) 
 
É comum em qualquer sociedade/comunidade de falantes a interação e a troca de experiências 

linguísticas. Logo, os interlocutores em suas reais necessidades de comunicação produzem diversidade na 
língua. 

Interessante é observar que ao falante é natural a produção oral, e quando se parte para a 
formalização da oralidade, estabelece-se aí confrontos e embates de processos que se apresentam, 
extremamente, dissociáveis.  

As estatísticas brasileiras, no que se refere à educação linguística, mostram que o analfabetismo 
funcional tem sido um dos maiores problemas sociais que o país tem enfrentado.  
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As agendas públicas governamentais trazem, como pauta central, através dos documentos 
orientativos - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), e especificamente, os Documentos 
Orientativos - OCs de Mato Grosso (2009), propostas de diálogos que perspectivam ultrapassar a teoria, à 
espera de que ações sejam firmadas e contribuam para minimizar “problemas”. 

Assim, a política educacional ao aplicar vários instrumentos avaliativos como as Provas de Língua 
Portuguesa, as Olimpíadas e outros indicadores, visa medir o desenvolvimento linguístico do aluno.  

E embora todos esses dispositivos, Bortoni-Ricardo (2006), salienta que a escola não tem propiciado 
aos alunos efetivo acesso à cultura letrada, o que pode ser sentido nos resultados das avaliações 
governamentais. 

O debate não é recente, mas ainda carece de posicionamentos e incursões que convoque 
pesquisadores de diversas áreas e perspectivas teóricas, no sentido de minimizar o Analfabetismo funcional. 
Alerta-nos Bortoni-Ricardo (2006, p.2004), que “Ler e escrever são processos complexos – o segundo mais complexo 
que o primeiro -, que exigem conhecimentos de natureza sintática, semântica e pragmática-cultural, que o leitor vai 
adquirindo à medida que amplia o seu léxico ortográfico, os estágios subsequentes à fase de alfabetização”. Neste caso, 
esse processo complexo depende de ações que propiciem a formação crítica-reflexiva, desde a educação de 
base até a formação cidadã do aluno. 

E quando referimo-nos à EJA o olhar é mais criterioso, tendo em vista a realidade do(a)s aluno(a)s 
que se revela diferente de outros modos de fazer Educação. São sujeitos sociais que lutam para tornarem 
visíveis e que mesmo à margem da sociedade, “excluídos”, voltam ao espaço escolar na tentativa de atender 
a demanda do mercado de trabalho. E, queiramos ou não, este é um lugar social onde as vozes emergem na 
tentativa de (re) inscrever suas histórias, pois é um espaço de construção e empreendimento(s) de 
múltiplo(s) de saberes. 

No que se refere ao processo de letramento(s), especificamente as habilidades de leitura e escrita, 
converge-se esforços para transcender os modos já estabelecidos, já postos, e criar possibilidades que 
atendam às necessidades locais. 

Para nós, formar sujeitos leitores da maneira em que se é impelido pelos órgãos governamentais, 
contraria a proposta de uma educação que vise a cidadania, pois o aluno vivencia a área de Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias em um trimestre, aligeiramento que compromete o processo de aprendizagem.  

Pactuamos com Nunes (1994, p. 16 grifo nosso) de que “leitura é em si é um acontecimento em que 
a língua se transforma: as significações são abaladas; as relações entre as palavras, entre as frases, se 
modificam; os mesmos segmentos lidos novamente trazem novos sentidos. ” 

Mas, ressaltamos que esta não é uma prática exclusivamente escolar: qualquer pessoa aprende a ler 
e escrever de diversas maneiras, em diversos contextos e desenvolve, em muitos casos, essas habilidades 
fora da ambiência escolar. Assim, esse continuum envolve questões muito mais complexas e muito além 
daquilo que apresenta, diríamos, um caminho a ser percorrido ao longo da caminhada. 

É Soares (2010) quem afirma que 
 

As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não necessariamente 
incorporam a prática de leitura e da escrita, não necessariamente adquirem a competência 
para usar a leitura e a escrita, para envolver-se com as práticas sociais de escrita: não lêem 
livros, jornais, revistas, não sabem redigir um ofício, um requerimento, uma declaração, não 
sabem preencher um formulário, sentem dificuldade para escrever um simples telegrama, 
uma carta, não conseguem encontrar informações num catálogo telefônico, num contrato de 
trabalho, numa conta de luz, numa bula de remédio... (2010, p. 45,46). 

 

Neste sentido, instigar o aluno a incorporar essas práticas tem sido o grande desafio. Para Rojo 
(2009) estabelecer diálogos através das práticas sociais pode promover reflexões marcadas por conflitos 
polifônicos, gestos que encaminhem cidadãos à prática de democracia, e principalmente, que o empenhe a 
ser protagonista de suas práticas linguísticas. Sendo assim, sugere 
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[...] potencializar o diálogo multicultural trazendo para dentro de seus muros não 
somente a cultura valorizada, dominante, canônica, mas também as culturas locais e 
populares e a cultura de massa, para torná-la vozes de um diálogo, objetos de 
estudos e de crítica. Para tal, é preciso que a escola se interesse por e admita as culturas 
locais de alunos e professores. (2009, p.115, grifos nossos). 

 

Esta é a questão imperativa no espaço situado: potencializar o diálogo para que os participantes 
sejam VOZES no exercício do “direito” pleno de se expressar, independentemente se estão ou não em espaço 
periférico, reconhecendo que em nenhum lugar o horizonte é mais próximo do que de qualquer outro, mas, a 
maneira como o indivíduo pode ser encaminhado a posicionar-se para ver o horizonte, gera diferença, se o 
fizermos pelos conhecimentos linguísticos. 

Portanto, utilizar-se da sociolinguística para o trabalho em sala de aula é fundamental, pois o 
professor ao valorizar a diversidade linguística abre possibilidades para que o aluno entenda o funcionamento 
da língua.  

Diante disso, continuamos nossa indagação: Se os alunos/as fazem escolhas linguísticas (saberes da 
oralidade) como aproveitar este capital simbólico para as práticas de escrita? 

 

Monotongação dos ditongos na escrita 
 
Na atualidade, encontramos muitas pesquisas na área da Sociolinguística de linha variacionista 

laboviana, mas muito pouco, no que se refere à aplicação em sala de aula. Lemle (1978) já alertava para um 
interesse além do teórico. Para a autora, o interesse prático pode estabelecer pontos problemáticos no 
processo de alfabetização, visíveis na ortografia distanciada da real produção fonética dos aprendizes.  

Qualquer falante escolarizado, ao ouvir referências sobre os ditongos, rememora a definição dada 
pela gramática: encontro de vogais na mesma sílaba que pode classificado em crescente e decrescente.  

A definição dada em Sacconi (2012, p. 23) é que “ ditongo é crescente, - quando a semivogal vem 
antes da vogal: água, série, história, mágoa, lábio, quase, etc. O ditongo é decrescente, - quando a semivogal 
aparece depois da vogal: aula, dinheiro, baixo, couro, boi, sauna, etc.” 

Esses vocábulos variáveis, na oralidade, são facilmente monotongados por determinados falantes, 
acontecimento linguístico que tem despertado muitos pesquisadores em todo o território brasileiro na ótica da 
Sociolinguística Variacionista. 

Segundo Câmara Jr. (1970, p.55), os ditongos apresentam o padrão silábico VV. E para melhor 
demonstração, tomaremos a palavra azeite: 

  
/a.zei.te/ 

Sílaba1 Sílaba2 Sílaba 3 
V C VV C V 

AZEITE 
 

1 - Representação Silábica da Palavra “azeite”. 
 

Na oralidade, dificilmente encontraremos um falante pronunciar /azete/, mas poderemos encontrar, 
facilmente, em outras palavras a omissão do som da vogal /i/ reduzindo o ditongo para monotongo, como no 
exemplo: 
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[ej] > [e] : engenheira > engenhera 
[ow] > [o]: trabalhou > trabalhô 

 
2- Representação de Ditongação para Monotongação. 

 
Ditongo é um termo que se utiliza na classificação de sons vocálicos com base em seu modo de 

articulação. Composto por dois elementos articulatórios contíguos, modificam a ordem conforme o tipo. Por 
exemplo, uma vogal e uma semivogal ou uma semiconsoante podem ser chamadas também de glide.   

Gonçalves (1997) ao investigar essa regra variável de supressão das semivogais [y] e [w] nos 
ditongos decrescentes, tomou como referencial teórico os trabalhos de Mollica (1993,1995), e observou haver 
“ um hiato muito grande entre a pesquisa teórica realizada nos centros acadêmicos e a prática pedagógica do 
professor de língua na escola”, criticando assim as práticas educacionais.  

Considera o autor que a Sociolinguística Variacionista pode contribuir para o ensino da Língua 
Portuguesa ao fornecer subsídios na formação do professor e aplicabilidade de material didático mais 
apropriado, propiciando ao aluno a valorização da realidade linguística.  

Como observamos, as pesquisas sobre variação e ensino ainda são incipientes, mas há trabalhos de 
sociovariacionistas como os de Bortoni (2004), Mollica (2015),  dentre outros, que colocam em pauta a 
dicotomia Variação e Ensino ressaltando que a variedade linguística constitui ponto de tensão para o ensino 
da língua. 

Sem olhar,  especificamente à questão fonética/fonológica, observamos que este é um fenômeno 
linguístico, comum na oralidade e muitas vezes repetível nas produções escritas.  

Por isso, optamos por apresentar uma pequena amostra com alunos de duas turmas do Ensino Médio 
da EJA, e por ora, entender que nossa análise se inscreve nas atribuições ortográficas, embora reconheçamos 
que este é um fenômeno extralinguístico que permite aprofundamento, e a investigação abre caminhos para 
diversas perspectivas teóricas. 

 

Da amostra ao exercício de análise 
 
A mudança linguística é um dos fatores essenciais para a sociolinguista, pois a língua em sua 

variação, seja em pequeno ou em um grupo maior, produz propriedades que resultam em fenômenos 
investigativos. É a variação que pressupõe existir variantes, configurando assim um fenômeno variável. 

Para Mollica,  
 

No conjunto de variáveis internas encontram-se fatores de natureza fono-morfo-sintáticos, os 
semânticos, os discursivos e os lexicais. Eles dizem respeito a características da língua em 
várias dimensões, levando-se em conta o nível do significante e do significado, bem como os 
diversos subsistemas de uma língua. No conjunto das variáveis externas à língua, reúnem-se 
os fatores inerentes ao indivíduo (como etnia e sexo) os propriamente sociais (como 
escolarização, nível de renda, profissão e classe social) e os contextuais (como grau de 
formalidade e tensão discursiva). Os do primeiro tipo referem-se a traços próprios aos 
falantes, enquanto os demais as características circunstanciais que ora envolvem o 
falante, ora o evento de fala. (2015, p.11) 

 

Com Marcuschi (2008, p.16) frisamos que a determinação da variação linguística “em todas as suas 
manifestações são os usos que fazemos da língua. São as formas que se adequam ao uso e não o inverso. ” 

Estamos cientes de que a variável em estudo traz à luz a compreensão de que estas práticas têm 
características comuns e nos encaminham a adotar novas posturas para o ensino, que vise a dinamicidade 
linguística e a proximidade do aluno com as práticas de linguagem. 
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De maneira geral, as produções atenderam à atividade sugerida, pois recebemos textos coerentes e 
coesos, mas também observamos outras, que não puderam ser aproveitadas, devido as diversas dificuldades. 
Interessante, que mesmo de posse dos vocábulos grafados, os erros foram visíveis na ortografia, e o que 
chamou mais a atenção é que, como as palavras estavam visualizadas, partimos da hipótese de que o 
pesquisado cuidaria para evitar, principalmente o erro ortográfico, o que não ocorreu. 

Se é bem verdade que a EJA atende diversidade de alunos, o gráfico nos mostra que no período 
noturno os adultos predominam e os participantes estão acima de 35 anos. Não obstante, isso comprova que 
o aluno noturno é aquele que investe no que o mercado de trabalho exige: pessoas de cultura letrada. Neste 
sentido representamos nos gráficos:  

 

 
Gráfico 1 – Representação da Faixa Etária 

 
Quanto ao sexo dos participantes, as mulheres predominam. Isto equivale dizer que, 

significativamente elas buscam a escolaridade tendo em vista as “facilidades” de deixarem seus afazeres 
domésticos e se prepararem para as oportunidades de emprego.  

 

 
Gráfico 2 – variável sexo 
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A variável extralinguística - tempo em que o pesquisado esteve fora de aula – mostra-nos a 
discrepância entre homens e mulheres. Os homens ficaram, relativamente, pouco tempo afastado do espaço 
escolar, enquanto as mulheres, 34% estiveram fora da escola por mais de 20 anos. 

Considerando que o papel da mulher, ainda na sociedade moderna, centra-se na família, como 
responsável pelos afazeres domésticos, especialmente a classe mais desfavorecida, este é o grande motivador 
para mantê-las afastadas da escola. 

Estes dados apontam a permanência feminina, principalmente pela persistência e busca de vida 
melhor. Ou seja, muitas são trabalhadoras e galgam um posto melhor. 

 

 
Gráfico 3 – variável extralinguística(masculino) 

 

 
Gráfico 4 - variável extralinguística (feminino) 

 
No Ensino Médio matutino, tivemos 16 pesquisados. O público também variava entre jovens e 

adultos, e nenhum participante tinha menos de 20 anos, e dos 16, apenas 2 eram do gênero masculino, 
conforme apresenta a tabela e gráfico. 
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Gráfico 5 – Faixa Etária 

 

 
Gráfico 6 – Variável sexo 

 
Se observarmos a variante extralinguística “Tempo em que ficou afastado da escola” somente um 

aluno afastou-se por mais tempo. 

 
 
No que se refere ao gênero feminino, das 14 pesquisadas, 43% estiveram fora da escola por mais de 

5 anos, e 36% mais que 20 anos. É notável lembrar que muitas destas pesquisadas renunciam seus afazeres 
pela manhã (filhos, serviço doméstico, dentre outros) e outras vêm direto do trabalho para a sala de aula.  
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Após quantificação dos dados, expomos 6 trechos dos textos produzidos pelos alunos, os quais foram 

selecionados de cada turma, tendo sempre a variante tempo como ponto de atenção. Evitando visualizar o 
período em que esses alunos estudam, optamos por apresentar como grupo A e B. 

Assim, apresentamos inicialmente informações relativas ao grupo A.  
O pesquisado 1 é do sexo masculino. Afirmou ter se afastado da escola por um período de 34 anos e 

é de Terra Roxa (Paraná). No título de seu texto, escreveu: 
(01) O roxinol e a natureza. E prosseguiu: 

Rouxinol pássaro bonito, bem brasileiro que encanta o ano inteiro. (...) a natureza também tem 
coisas importante, as árvores de aonde tiramos as madera de aonde faz a cadera com jeito sai 
sua caixa. 

O pesquisado 2 é do sexo feminino. Ficou afastado da escola 20 anos e é do Mato Grosso do Sul. Sua 
escrita revela bastante cuidado, especialmente no início e no meio do texto, passada a tensão da atividade, 
grafou: 

(02) (...) passei no caixa uma lixeira e um peito de frango. (...) Chegando pedi para sentar na 
cadeira comecemos a conversar a mulher mandou eu deixar a troxa de roupa... 

O participante 3, é do sexo feminino e há vinte anos esteve fora do espaço escolar. É da cidade de 
Araputanga/MT. Ao construir seu texto, narrou: 

(03) Na fazenda da minha vovó. Havia muitas vacas de leite. Então ela usava o leite para fazer 
queijo e também tinha muitos rochinol. (...) ela tinha uma lixera resicravel (...) 

O participante 4 tem 18 anos. É da cidade de Matupá/MT, do sexo masculino e não revelou quanto 
tempo ficou afastado da escola. Seu texto repete, curiosamente, o vocábulo rouxinol várias vezes: 

(04) (...) uma menina tinha um rolchenol... 
(...) a pobre menina não gostava de alimentar o rochenol...  
(...) e o pobre do rolchenol ficou muito triste com o parceiro dele. 
 
Nota-se que o pesquisado preferiu não contar com a informação grafada e repetiu de maneira oral o 

ditongo /rouxinol/.  
Esta é uma situação que, de fato, não prevíamos. O primeiro exercício executado em sala foi a 

ortografia. Esperávamos que as palavras fossem fixadas e que a grafia pudesse responder aos estímulos 
dados. 

Pressupomos, neste caso, ser o falante de uma classe social inferior e embora faça parte do grupo 

43%

7%14%

36%

Tempo em que ficou afastado da 
escola (Feminino)

Até 05 anos

Mais que 05 até 10 anos

Mais que 10 até 20 anos

Mais que 20 anos



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 199 

jovem, dá-nos a sensação de distanciamento do espaço escolar mais prolongado.  
O participante 5 é do sexo feminino e ficou dezoito anos fora da ambiência escolar. As ocorrências 

linguísticas que nos chamaram a atenção referem-se principalmente à questão ortográfica, que ora nos 
remete à falta de atenção (quando grafa palavras corretas), ora denota dificuldade relevantes na questão 
ortográfica, embora este não seja o nosso foco. 

 
(05) (...) tinha muita paixão pela embaixada ...  
(...) na frente da enbachada tinha uma lixeira... 
(...) o rouxinol e um monte de madeira pra fazer uma caixa... 
(...) tinha uma madeicha e um pé enfachado. 
 
O participante 6 é do sexo masculino, de Concórdia- Santa Catarina. Ausentou-se nove anos da escola 

e como se estivesse sido convocado a escrever o gênero carta, grafou: 
 

(06) Venho por meio desta paixão ter uma froucha desepção...Naquele momento observei na 
embachada uma pessoa que vinha a encachar...como era alguém que a gente não sabia o nome 
coloquei um apelido de roxinol,mas essa pessoa não gostou e me chamou de troucha comedor de 
ameixa e queijo estragado. 
 
Por vezes, o participante esmera-se por evitar a monotongação , mas visualiza o fenômeno pela 

palavra /roxinol/. 
 
Nesta seção apresentamos os fragmentos do Grupo B. Da mesma forma, informaremos sobre o 

participante e a seguir a análise. 
A participante 1, deste grupo, é de Curitiba/PR. Ficou afastada da escola por 24 anos e iniciou seu 

texto com todo cuidado, esforçando-se para evitar erros.  
 

(01) Semana passada precisei ir a Caixa Econômica quando cheguei lá a trouxa da atendente pediu para 
eu me sentar na cadeira e pediu que eu pegase minha carteira de identidade dei logo um jeito de 
pegar pois ela queria referência de minha pessoa.... quando ela foi abaixar pra pegar a lixeira eu 
percebi que estava com as causas meio froxa... 
 
Percebemos somente na palavra /froxa/ a monotongação. Talvez, o cuidado pelo que estava 

visualizado exigiu do aluno a atenção maior na hora de grafar as palavras. 
O participante 2 é do sexo masculino de Ivaiporã/PR. Esteve distante da escola por 20 anos e 

começou bem o texto, procurando melhor aplicabilidade dos vocábulos: 
 

(02) Eu comprei um rouxinol para ouvi-lo cantar. Aí que eu fui ver o probrema que arrumei, tive que ir na 
embaixada para pedir licença do pássaro.  
 
Inicialmente o aluno estava atento à lista de palavras, mas depois sua escolha linguística voltou-se à 

escolha usual e expressou: [...] fomos a costureira pedir para ela fazer umas camisetas com o nome do 
roxinou.. uma troxa de pano com a referência dele... 

Em cada um destes contextos, a ênfase dada no início do texto /rouxinol/ é devido a atenção que o 
aluno teve ao que já tinha em mãos, mas nas palavras seguintes /roxinou/ e /troxa/, ele evoca o sentido da 
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oralidade mostrada em sua escrita. 
Isto nos encaminha a pensar com Labov(1972) apud Monteiro (2000, p.70) que “não existem falantes 

de estilo único. Há informantes que apresentam um campo de alternâncias estilísticas mais amplos do que 
outros, mas todos demonstram modificação de algumas variáveis à medida que mudam o contexto social e o 
tema.” 

O participante 3 pertence ao sexo masculino. Distanciou-se da escola por 3 anos e é de Itaúba/MT. 
Apresentou grande dificuldade em produzir um texto coeso e coerente. Em sua elaboração textual, visualizou: 

 
(03) ...por desleixo froxa acabou a paixão... 

 
Devido as dificuldades de escrita do participante só recortamos este pequeno fragmento deste 

pesquisado, e ressaltamos a oralidade através do vocábulo /froxa/. 
 
A informante 4, não identificou quanto tempo esteve fora da escola e tem 63 anos de idade. Foi a que 

mais apresentou dificuldades gráficas. Ao atender a atividade proposta apontou: 
 

(04) O roxinol e pasario que canta muto bei que mexi com o coração dos apaxonados. 
 
 A informante 5 é da cidade de Sinop/MT. Ela começou sua narrativa assim: 
 

(05) Construí uma casa de madeira...e coloquei em sima de uma cadeira de madera ... fiz um belo bolo 
de queijo com recheio de amexa... 
 
Há neste trecho a evidência de um sujeito que em sua oralidade monotonga os ditongos. 
 
A informante 6 ficou 2 anos ausentes da escola, é de Cláudia/MT. Percebemos todo o seu cuidado de 

construção e atenção pelo que já tinha feito ortograficamente, embora apresenta significativas dificuldades 
coesivas. 

(06) Sábado acordei bem cedo com uma enorme vontade de pescar arrumei minha casa já que tinha ido 
ao supermercado compra umas amexa, queijo e não as guardei em seguida fui as pressas arrumar 
minhas tralha de pesca. 
 

De volta ao começo:(in) conclusões 
 
Apontamos, inicialmente, que a leitura e a escrita são processos que se desenvolvem ao longo das 

necessidades humanas e indissociáveis. Reconhecemos que existem outras variáveis de ordem social que 
influenciam na variável extralinguística em estudo, como por exemplo, a forma que é apresentada ao 
participante a língua e sua compreensão sobre a língua(gem).  

Sob o ponto de vista de que a língua vernácula deve ser respeitada e a língua normativa ensinada 
entendemos necessário criar mecanismos que despertem no aluno a valorização por aquilo que ele já possui e 
domina: a Língua Portuguesa. 

Salientamos, que quanto mais tempo se tem fora dos bancos escolares muito mais visíveis são as 
dificuldades do aluno, como por exemplo, o desencantamento pela leitura e escrita de textos. 

Logo, ler e escrever, atividades desenvolvidas, muitas vezes, no espaço escolar deve ser estimulado 
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para além deste espaço, crucial para o/a aluno/a que retorna às práticas sociais e culturais escolarizadas e 
que envolvem o uso da língua padronizada. 

O que alguns atribuem como “falta de comprometimento” do aluno com o gramatical, refletido na 
oralidade, revela que muitos outros condicionantes contribuem para o fenômeno apresentado. No caso 
específico da EJA, o aligeiramento no ensino - três meses - é insuficiente para trabalhar com aluno e 
conscientizá-lo da profundidade e as particularidades da língua. 

Por isso nossa afirmação de que a modalidade em estudo tem o fator tempo preponderante para o 
ensino/aprendizado, pois tanto o Ensino Fundamental quanto o Médio compreende dois trimestres (1º e 2º 
anos).  

Dos 40 aluno/a (s) pesquisado/a (s) o fator “tempo fora da escola” confirma a hipótese inicial de que 
a monotongação dos ditongos apresentados na escrita dos informantes reflete que quanto mais afastado da 
escola as dificuldades de escritas acentuam-se.  

Finalmente, embora vivamos em um século em que, ser letrado, perpassa pelo domínio das 
habilidades de leitura e escrita, usufruir destas habilidades para interpretar o mundo que nos cerca e dar ao 
falante possibilidade de conhecer as diferenças linguísticas, pode contribuir para uma educação linguística em 
que o aluno seja capaz de reconhecer-se participante das variáveis e multiformes semioses que o mundo 
oferece.  
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Vocabulário dialetal baiano: mais algumas questões 
de método 

 
Isamar Neiva1  

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir as estratégias metodológicas para a documentação lexicográfica de 
usos não canônicos, sob uma perspectiva do aporte teórico-metodológico da Dialetologia, da Lexicografia Variacional e da 
Lexicultura. Para tanto, buscou-se verificar se e como as variantes são registradas em quatro dicionários brasileiros, 
destinados a um vasto público e aprovados pelo PNLD-2012: Dicionários, ressaltando equívocos estruturais detectados. 
Demonstra-se, ainda, a partir da amostra de verbetes, estratégias que possam viabilizar a difusão expressiva da variação 
lexical que tem sido adotadas pelo Vocabulário Dialetal Baiano, conforme as bases metodológicas do Projeto Dicionário 
Dialetal Brasileiro (DDB), em construção. 

Palavras-chave: Vocabulário Dialetal Baiano. Lexicografia. Dialetologia. Variação lexical. 

 
 
Resumé: Il s’agit dans ce travail d’une discussion sur les stratégies méthodologiques visant la documentation 
lexicographique des usages non canoniques, et cela, sous une perspective de l’apport théorique-méthodologique de la 
Dialectologie, de la Lexicographie Variationnelle et de la Lexiculture. Pour cet effet, les recherches ont été établies à partir 
de « si et comment » les variantes sont enregistrées dans quatre dictionnaires brésiliens qui sont destinés à un vaste 
public et approuvés par le PNLD-2012: Dictionnaires, en relevant les équivoques structurelles détectées. On démontre 
également à partir d’un échantillon de notes (verbetes), les stratégies qui permettent une viabilité  de la diffusion 
expressive de la variation lexicale qui  sont adoptées par le Vocabulaire Dialectal Bahianais, selon les bases 
méthodologiques  du Projet  Dictionnaire Dialectal Brésilien  (DDB), en construction. 

Mots-Clés: Vocabulaire Dialectal Bahianais.  Lexicographie.  Dialectologie. Variation lexicale. 

 
1 Introdução 
 

De tanto leva “frechada” do teu olhar 
Meu peito até parece sabe o quê? 

“Táubua” de tiro ao Álvaro 
Não tem mais onde "furá" 

Teu olhar mata mais do que bala de carabina 
Que veneno estriquinina 
Que peixeira de baiano 

Teu olhar mata mais que atropelamento de “automóver” 
Mata mais que bala de “revórver”  
(BARBOSA; MOLES, 1975 [1960])  

 

O excerto da música, aqui epigrafada, é uma das muitas composições de Adoniran Barbosa (19602), 
imbuídas de críticas sociais e que propicia discussão acerca dos estereótipos sociolinguísticos. Afinal, quantos 
não são os Álvaros, os Joãos, os Josés e todas as Marias o alvo dos olhares de puristas, ao falarem 
“frechada”, “táubua”, “automóver” e “revórver”?  

Aliás, é válido ressaltar que, de acordo com um documento oficial da época3, esta música de Adoniran 
Barbosa e Osvaldo Moles foi vetada pela censura do governo ditatorial, em 1973, por alegada "falta de 

1 Universidade Federal da Bahia (UFBA). Doutoranda em Letras, pelo Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da 
Universidade Federal da Bahia. Mestre em Letras, pelo Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade 
Federal da Bahia. E-mail: isa.neiva.letras@gmail.com 
2 A música foi gravada em 1960 e vetada pela censura em 1973.  
3 O documento citado está disponível em: http://www.documentosrevelados.com.br/repressao/documento-mostra-censura-da-letra-de-
tiro-ao-alvaro-de-adoniram-barbosa/ 
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gosto". O responsável pela análise atesta que "a falta de gosto impede a liberação da letra", destacando que 
três palavras (táubua, automóver e revórver) não deveriam estar presentes na música por não respeitar a 
forma gráfica correta. Por sorte, a “frechada” passou despercebida.  

Ou seja, o fato dos compositores não usarem a norma dita culta foi o bastante para os fiscais 
proibirem a belíssima canção.  

Infelizmente, isto não acontece só em ditaduras oficiais ou institucionalizadas. Acontece 
cotidianamente e em espaços ditos democráticos. Aconteceu, inclusive, com Fernão de Oliveira. Em sua 
Gramática da Linguagem Portuguesa, publicada em 1536, ao falar sobre os verbos, mais especificamente, 
sobre a primeira pessoa do verbo ser, o autor denuncia também ter sido, “quando moço pequeno”, alvo de 
“flechadas de olhares”, alvo de zombaria dos nativos de São Domingos D’Évora, onde foi criado, por 
pronunciar o que aprendera em Beira, como se observa: 

 
o verbo substantivo, o qual pronunçiam em om, como som e outros que eu mais favoreço, 
em o pequeno, como so. No pareçer da primeira pronunciação com o e m, que diz som, é o 
mui nobre João de Barros; e a razão que dá por si é esta: que de som mais perto vem a 
formação de seu plural somos. Contudo, sendo eu moço pequeno, fui criado em São 
Domingos d’Évora, onde faziam zombaria de mim os da terra, porque o assi pronunciava 
segundo o que aprendera na Beira (OLIVEIRA, 1536, p. 71 e 72) 

 
Nesse caso, é possível perceber que o estigma é também diatópico. E é interessante perceber, ainda, 

que, séculos mais tarde, a primeira pessoa do verbo seer passa a ser sou, esta mais próxima da antes 
estigmatizada so do que da forma de prestígio som. 

Inversamente, no Flos Santorum (MACHADO FILHO, 2009, p.118), “havia muytas frores de boo 
odor”, as quais, portanto, eram legítimas e legitimadas. Hoje, em contrapartida, as "frores" perderam seu 
aroma, para alguns puristas, tornando-se estigmatizadas, assim como a “frechada”. 

Os elementos citados que são considerados “erro” por uma parcela da sociedade são, de fato, 
transformações fonéticas chamadas de metaplasmos, que fazem parte do processo sócio-histórico da 
constituição do português, os quais aconteceram também no latim. Observe-se, um quadro de alguns dos 
fenômenos citados. 

 
Quadro 1. Alguns metaplasmos na história da língua portuguesa presentes no Português Brasileiro 

METAPLASMOS PORTUGUÊS BRASILEIRO LATIM > PORTUGUÊS 

ROTACISMO 
Flechada > frechada; Automóvel > 
automóver; Revólver > revórver; 
Bloco > broco 

pallidum > pallido > palido > paldo > pardo. 

HIPÉRTESE Tábua > táuba / táubua capio > caibo 
rabiam > rabia > ravia > raiva. 

EPÊNTESE Alvo > Álvaro stella > estrela 
 Fonte: Quadro produzido pela autora deste texto. 

 
Todos esses exemplos respaldam uma primeira reflexão possível: a necessidade de difusão do 

conhecimento da dinâmica da língua em seus processos sócio-históricos para o entendimento ou 
reconhecimento e legitimação das normas sociolinguísticas.  

Ora, se para a história da língua, mais especificamente do léxico, as alterações fônicas são de suma 
importância, por que, em perspectiva sincrônica, não se registram dados que as reflitam e que se configuram 
léxico de dada comunidade?  

A não incorporação desses itens tem sido recorrente em gramáticas normativas e também em 
dicionários, sobretudo com a noção de ortoépia. E é sobre eles, os dicionários, que nos debruçaremos a partir 
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de agora, não apenas como consulente, mas, e sobretudo, como pesquisador consciente da emergente 
necessidade de difusão da realidade sociolinguística brasileira. 

Ora, se os “dicionários são monumentos do mais valioso patrimônio de uma comunidade, são um 
testemunho privilegiado da memória” (VERDELHO, 2003, p. 413) sócio-histórica e linguístico-cultural, e 
refletem “o conjunto dos usos sociais da língua”, torna-se inadmissível aceitar que insiram em seus verbetes 
preconceitos sociais, inclusive no que tange à variação linguística. 

Diante do que se apresenta, pois, e partindo do pressuposto – mais do que óbvio – de que o léxico de 
determinada língua reflete a cultura de uma sociedade e, admitindo ser impossível ignorar a nítida diversidade 
sociolinguística e cultural do Brasil, justificável por seu processo histórico, propõe-se verificar a dimensão da 
inserção da variação linguística nos dicionários e discutir acerca do registro dos usos não canônicos do 
português brasileiro em obra lexicográfica, com ênfase nos registros fônicos. 

Para tanto, buscou-se analisar se e como são lematizados e documentados, nos quatro dicionários 
aprovados pelo PNLD-2012: Dicionários– Bechara (2011), Borba (2011), Aulete (2011) e Houaiss (2011) – 
itens lexicais obtidos em inquéritos do Projeto ALiB realizados no estado da Bahia, concernentes a cada uma 
das 14 áreas conceituais – Acidentes geográficos; Fenômenos atmosféricos; Astros e tempo; Atividades 
agropastoris; Fauna; Corpo humano; Ciclos da vida; Convívio e comportamento social; Religião e crenças; 
Jogos e diversões infantis; Habitação; Alimentação e cozinha; Vestuário e acessórios e Vida urbana – do 
Questionário Semântico-Lexical – QSL –, parte que integra o Questionário ALiB 20014. 

Para este trabalho foram selecionadas as seguintes questões:  
Quadro 2. Questões do QSL ALiB usadas como corpus para este trabalho, por área temática 

ÁREA TEMÁTICA Questões selecionadas / Formulação da pergunta  
Acidentes geográficos QSL 002 Como se chama um tronco, pedaço de pau ou tábua que serve para passar por cima 

de um _____ (cf. item 1)? 
Atividades agropastoris QSL 039 Como se chamam as frutas menores que a laranja, que se descascam com a mão, e 

normalmente, deixam cheiro na mão? 
QSL 050 Como se chama aquela raiz branca por dentro, coberta por uma casca marrom, que 

se cozinha para comer? 
QSL 051 Como se chama uma raiz parecida com ______ (cf. item 50) que não serve para 

comer e se rala para fazer farinha (polvilho, goma)? 
Fauna QSL 080 Em que parte da vaca fica o leite? 
Corpo humano QSL 107 Como se chama a pessoa que tem um calombo grande nas costas? 
Ciclos da vida QSL 131 Como se chama o filho que nasceu por último? 
Convívio e comportamento 
social 

QSL 138 Como se chama a pessoa que não gosta de gastar seu dinheiro e, às vezes, até passa 
dificuldades para não gastar? 

Religião e crenças QSL 147 Deus está no céu e no inferno está _____? 
Jogos e diversões infantis QSL 157 Como se chama o brinquedo feito de uma forquilha e duas tiras de borracha, que os 

meninos usam para brincar? 
Habitação QSL 169 Quando uma janela tem duas partes, como se chama a parte de fora que é formada 

de tirinhas horizontais que permitem a ventilação e a claridade? 
Alimentação e cozinha QSL 182 Como se chama a bebida alcoólica feita de cana-de-açúcar? 

Vestuário e acessórios QSL 191 Como se chama aquilo que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para 
ficarem mais rosadas? 

Vida urbana QSL 194 Na cidade, o que costuma ter em cruzamentos movimentados, com luz vermelha, 
verde e amarela? 

Fonte: Quadro elaborado pela autora deste texto. 

 
A partir dessas questões, foram obtidas 134 lexias, as quais foram analisadas sob a perspectiva do 

conceito de variante lexical de Machado Filho de que são 
 

4 O Questionário ALiB 2001, além de um texto para leitura, constitui-se de perguntas onomasiológicas e semasiológicas que contemplam: 
i) os níveis da língua em três questionários distintos – o Fonético-Fonológico (QFF), o  Semântico-Lexical (QSL) e o Morfossintático (QMS) 
–, além das Questões de Prosódia; ii) as relações pragmático-discursivas; iii) a interação mais espontânea, a partir de temas 
semidirigidos e; iv) a concepção do falante a respeito da língua. Dentre os questionários que contemplam os níveis da língua, o QSL 
consta de 202 questões divididas em 14 áreas temáticas, com as quais se tem trabalhado. 
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[...] cada forma diferente de se representar, em um mesmo contexto, um mesmo valor 
significativo ou funcional, independentemente de as alterações na forma terem origem 
fonética, fonológica, morfológica, sintática ou discursiva (MACHADO FILHO, 2014, p.273) 

 
A análise dos dados buscou averiguar a dimensão da variação lexical nos dicionários antes citados, 

ressaltando possíveis equívocos estruturais nas obras lexicográficas analisadas.  
 

 
2 A dimensão da inserção da variação lexical nos dicionários 

No que tange à dimensão da inserção da diversidade linguística nos dicionários, os dados revelaram 
que a inserção da variação lexical ainda é frágil e de pouca visibilidade. Das 134 lexias analisadas e 
computadas, 57 são dicionarizadas, 22 dicionarizadas com outro sentido e 55 não estão dicionarizadas.   

Observou-se, ainda, que enquanto Bechara (2011) e Borba (2011) registram menor número de 
variantes, apenas cinco e sete das 14 formas documentadas, o Aulete (2008) e o Houaiss (2009) se 
caracterizam como mais completos, por registrarem 9 das 10 lexias, respectivamente. E vale ressaltar, ainda, 
que o Houaiss (2009) apresenta uma série de outras variantes.  

Ressalta-se, aqui, o fato de que algumas formas, embora estejam dicionarizadas, não o são com a 
acepção para o referente proposto. É o que ocorre, por exemplo, com “derradeiro” e “contrapeso”, que são 
dicionarizadas sem a acepção para “caçula”. Essa não dicionarização de uma acepção da variante pode 
pressupor certo desconhecimento ou desprestígio de dada forma variante e, por conseguinte, da dinâmica da 
língua, dos seus usos. 

Citem-se, aqui, como forma de elucidação, respostas a duas questões constantes de duas áreas 
temáticas Ciclos da vida e Convívio e comportamento social, respectivamente, as questões QSL 131 e QSL 
138. 

Como respostas à questão QSL 131: “[...] o filho que nasceu por último”, constante da área temática 
Ciclos da vida do QSL ALiB, foram registradas nove lexias, das quais apenas a forma canônica “caçula” está 
dicionarizada nas obras analisadas. Observou-se, ainda, que as formas “derradeiro” e “contrapeso” apenas se 
registram com outro sentido, ou seja, em termos lexicográficos, dicionarizados com acepção distinta. As 
demais lexias (“caçulo”, “mais novo", “ponta de raiz”, “rapa do caco”, “resto de parição” e “resto do tacho” 
não estão dicionarizadas. O quadro, a seguir, elucida os resultados supracitados. 

 

Quadro 3. Dicionarização das variantes usadas para designar “o filho que nasceu por último”  

DICIONÁRIOS 
Variantes  AULETE (2011) BECHARA (2011) BORBA (2011) HOUAISS (2011) 

caçula D D D D 
caçulo  ND ND ND D 
contrapeso *D ND *D *D 
derradêro *D *D *D *D 
mais novo   ND ND ND ND 
ponta de raiz ND ND ND ND 
rapa do caco ND ND ND ND 
resto de parição ND ND ND ND 
resto do tacho ND ND ND ND 
Legenda: D = Dicionarizada ND = Não Dicionarizada *D = Dicionarizada mas com acepção distinta 
Fonte: Quadro elaborado pela autora deste texto. 

 
Para a questão 138 do QSL “[...] a pessoa que não gosta de gastar seu dinheiro e, às vezes, até 

passa dificuldades para não gastar?”, foram documentadas 14 lexias. Destas, apenas “mão de vaca”, “pão 
duro”, “sovina” e “usurável” encontram-se documentadas nos quatro dicionários analisados. As variantes 
“mão de figa” e “num dá água a pinto” não se encontram dicionarizadas. Observe-se, mais claramente, o 
quadro a seguir: 
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Quadro 4. Dicionarização das variantes usadas para designar “a pessoa que não gosta de gastar seu dinheiro e, às 
vezes, até passa dificuldades para não gastar” 

DICIONÁRIOS  
Variantes 

AULETE (2011) BECHARA (2011) BORBA (2011) HOUAISS (2011) 

agarrado  ND D D* D 
canguinha  D ND ND D 
casquinha  D D* D* D* 
cauíla D ND D D 
econômico  D* D* D* D* 
mão de figa ND ND ND ND 
mão de vaca D D D D 
murrinha D D* D* D 
num dá água a pinto ND ND ND ND 
pão-duro  D D D D 
ridículo D* D* D D 
seguro  D D* D D 
sovina  D D D D 
usurável (usurário) D D D D 
Legenda: D = Dicionarizada ND = Não Dicionarizada *D = Dicionarizada mas com acepção distinta 

Fonte: Quadro elaborado pela autora deste texto. 

 
Diante do exposto, tornou-se relevante para a análise, a observação da dimensão da inserção da 

variação lexical nos dicionários em três aspectos: i) quanto ao tipo de variante, ii) quanto ao tipo de lexia, iii) 
quanto ao tipo de marca linguística. 
 

2.1 Quanto ao tipo de variante 

As variantes documentadas no corpus de análise utilizado na pesquisa de doutoramento foram 
categorizadas como: i) principal ou canônica, quando se trata de forma mais difundida e aceita pelos 
dicionários; ii) variantes vocabulares, quando seu o étimo distingue da principal e iii) variantes da forma 
principal cujas alterações sejam quanto ao seu registro fônico. 

Observando as características das lexias dicionarizadas e das não-dicionarizadas, por tipo de variante, 
notou-se que todas as 14 lexias que se enquadram como principal estão dicionarizadas. Já no que tange às 
variantes vocabulares, vê-se que a dicionarização e não dicionarização ocorre de maneira equiparada (33 
dicionarizadas e 35 não dicionarizadas). 

 
Quadro 5. Dicionarização por tipo de variante 

TIPO DE VARIANTE 
Dicionarização PRINCIPAL REGISTRO FÔNICO VARIANTE 

VOCABULAR TOTAL 

Dicionarizada 14/14 9/32 33/88 56/134 
Não dicionarizada --- 21/32 35/88 56/134 
Acepção distinta --- 2/32 20/88 22/134 

TOTAL 14 32 88 134 
Fonte: Quadro elaborado pela autora deste texto. 

 
Nota-se, ainda, um índice considerável de dicionarização da lexia com outro sentido, com outra 

acepção, 22 lexias. E esse fato pode pressupor certo desconhecimento ou desprestígio de dada forma 
variante e, por conseguinte, da dinâmica da língua, dos seus usos.  

Quando se observa a dicionarização das variantes lexicais caracterizadas pela alteração no registro 
fônico do item lexical, nota-se que o índice de não-dicionarizadas mais que duplica, indo de 9 para 21.   
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Quadro 6. Dicionarização das variantes lexicais de alteração fônica 
CONCEITO FORMA GRÁFICA 

CANÔNICA 
VARIANTES 

dicionarizada não-dicionarizada 
parte da vaca fica o leite úbere ubre Ubro 
frutas menores que a laranja, que se 
descascam e, normalmente, deixam 
cheiro na mão 

tangerina tangirina --- 
mexerica --- mixirica 

a pessoa que tem um calombo 
grande nas costas 

corcunda cacunda corcundo, cocundo, corcundo, 
cocunda, caucunda 

o brinquedo feito de uma forquilha e 
duas tiras de borracha, usado, 
também para caçar passarinho 

bodoque badoque badogue, badoco, badoca 
estilingue --- ichilingue, istilinga, istilingue, 

estilingo 
raiz, comestível, de cor branca por 
dentro, coberta por uma casca 
marrom 

aipim aimpim impim 
macaxeira macaxêra --- 

Filho mais novo caçula --- caçulo 
instrumento rústico, feito de 
madeira, usado para que pessoas 
passem por cima de um riacho. 

passagem --- passadia 
pontilhão pontião puntião 
pontezinha --- pontinha 

pessoa que não gosta de gastar seu 
dinheiro e, às vezes, até passa 
dificuldades para não gastar? 

usurário --- usurável 

pó ou pasta, de tonalidade entre o 
rosa e o vermelho, que se espalha 
nas maçãs do rosto 

rouge ruge --- 

aparelho de sinalização urbana, que 
orienta o tráfego por meio de luzes 
coloridas. 

sinaleira sinaleiro --- 

Algumas inquietações se tornam emergentes. Quais os critérios utilizados pelos dicionários para 
inserir em sua nomenclatura “ubre” e não “ubro”; “tangirina” e não “mixirica” se o fenômeno (o alteamento 
da vogal média anterior em posição pretônica) é o mesmo; “cacunda” e não “cocundo”, “corcundo”, 
“cocunda” e “caucunda”; “badoque” e não “badogue” nem “badoco” ou “badoca”? 

Seriam alguns metaplasmos mais estigmatizados e ou estigmatizantes do que outros, a ponto de 
influenciar e interferir na dicionarização? A dicionarização dos usos linguísticos consistiria, então, na 
legitimação? Qual conceito de “legitimidade” se está apropriando? Consistiria na norma? Qual norma? 

O que fica evidente é a incoerência científica constante em dicionários de língua. 
 

2.2 Quanto ao tipo de lexia 

Quanto ao tipo de lexia, simples ou complexa (incluindo compostos e fraseologismos) notam-se 
cenários distintos.  

Das 20 lexias complexas, apenas 4 são dicionarizadas em pelo menos 1 dos dicionários: “laranja-
cravo” variante de “tangerina”; “mandioca-mansa” para “aipim”; “mão de vaca” e “pão-duro” para “avarento”.  

Em contrapartida, as demais variantes não estão dicionarizadas:  
 
Quadro 7. Distribuição das lexias complexas ou freseológicas não dicionarizadas 

CONCEITO FORMA 
CANÔNICA 

LEXIAS COMPLEXAS OU FRASEOLÓGICAS 
NÃO DICIONARIZADAS 

entidade que opõe a Deus Diabo trem ruim, bicho ruim, lá ele, colchão de galinha 
choca 

filho que nasceu por último Caçula ponta de raiz, rapa do caco, resto de parição, 
resto do tacho, mais novo 

bebida alcoólica feita de cana-de-açúcar Cachaça bufu-bufu, caninha da roça, incha pé 
raiz, comestível, de cor branca por dentro, coberta 
por uma casca marrom Aipim mandioca doce 

pessoa que não gosta de gastar seu dinheiro e, às 
vezes, até passa dificuldades para não gastar Avarento mão de figa, num dá água a pinto. 

parte de fora de uma janela que tem duas partes, 
formada de tirinhas horizontais que permitem a 
ventilação e a claridade 

Veneziana janela do vigia 
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Fonte: Quadro elaborado pela autora deste texto. 
 
As inquietações se multiplicam. Que razões teria um dicionarista para registrar “mandioca-mansa”, e 

ignorar “mandioca doce” como sinônimos (variantes) de “aipim” e, de igual forma, inserir a lexia no dicionário 
“mão de vaca” e “pão-duro” e não registrar “mão de figa” e “num dá água a pinto”? 

Observando os textos pré-dicionarísticos das obras lexicográficas analisadas, os dicionaristas alegam 
o critério da frequência nos corpora. No entanto, é válido ressaltar que, em geral, os corpora utilizados são de 
escrita e não de fala. 

Mais uma vez, nota-se a incoerência científica no tratamento da descrição lexicográfica.  
 

2.3 Quanto ao tipo de registro ou marca linguística 

Todos os quatro dicionários analisados alegam registrar regionalismos e estrangeirismos mas não os 
explicam nem os especificam em seus verbetes. “Macaxeira” e “caçula”, por exemplos, são caracterizados 
como regionalismo e como brasileirismo, respectivamente. Em ambos os registros, porém, não há 
especificação da região do Brasil. Talvez seja esse um dos problemas mais graves presente em todos os 
dicionários analisados. 

Assim, embora não seja possível demarcar, com precisão, a dimensão da inserção da variação 
dialetal, com os dados analisados, notou-se certo descuido com a descrição diatópica. 

 

3 Equívocos estruturais  
Para além da questão da dimensão da inserção da variação linguística nos dicionários, foram 

observados alguns problemas estruturais que dizem respeito à remissão e ao registro etimológico. 
 
3.1 O problema da remissão 

Com vistas à observação das relações semânticas antonímia e sinonímia, foram analisadas, 
concomitantemente, as variantes para aipim e para mandioca, referentes mais prototípicos das questões 50 e 
51 do QSL: “Como se chama aquela raiz branca por dentro, coberta por uma casca marrom, que se cozinha 
para comer?” e “Como se chama uma raiz parecida com ______ (cf. item 50) que não serve para comer e se 
rala para fazer farinha (polvilho, goma)?” 

Observou-se que os registros fônicos (“aimpim”, “impim”, “macaxera”) não são documentados pelos 
dicionários.   

No verbete “aipim”, em Bechara, mencionam-se variantes sem a devida remissão, ou seja, as tais 
lexias citadas, que se configuram como variantes, não são inseridas como entrada. Nesse caso, não se trata 
de um desconhecimento do uso mas de um critério de não inclusão ou mesmo um equívoco estrutural. O 
autor não estabelece verbete próprio para mandioca-brava e comete um lapso ao não fazer a mesma 
observação em “mandioca”. 

 

3.2 Problemas quanto ao registro etimológico 

Tem-se, aqui, um dos equívocos mais graves e não raros cometidos pelos dicionaristas: a 
generalização dos itens de base etimológica de língua africana ser tratada como africanismo. O fato instiga a 
uma investigação criteriosa que atenda à necessidade de maior respeito acerca das referências às influências 
africanas e indígenas para a constituição do léxico do português brasileiro, “vozes” quase sempre 
amordaçadas pela história, em sua integridade, conquanto mais evidentes no léxico nacional. 

No texto pré-dicionarístico do Dicionário Unesp do português contemporâneo, é dito que: 
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[...] se indica a procedência não duvidosa de palavras tomadas por empréstimo a várias 
línguas, principalmente o francês e o inglês. As palavras provenientes do tupi também são 
rotuladas e as provenientes das diversas línguas africanas se rotulam simplesmente como 
Africanismo <Afr> (BORBA, 2011, Introdução X) 
 

É consabido que “caçula” e “cacunda”, por exemplo, são provenientes do quimbundo, língua 
relevante no processo de constituição histórica do português brasileiro. E, no entanto, os dicionários relegam 
e renegam essa rica informação histórica. 

 

4 A proposta do DDB 

Com vistas a não cometer os mesmos equívocos estruturais os quais impossibilitem o imediato 
reconhecimento, por parte do consulente, da lexia e de suas variantes, segundo Machado Filho, 

 
[...] o DDB deve privilegiar um sistema de remissão bastante eficiente e complexo, capaz de 
dar conta de todas as co-referências possíveis, incluindo-se aí o sistema de identificação 
isoglóssica da unidade lexical [...] Note-se que possíveis realizações variacionais do tipo 
<abroba> ou <abobra>, relacionadas ao padrão abóbora, independentemente de não serem 
ortograficamente reconhecidas, devem ocupar sua posição alfabética nessa lista de palavras. 
(MACHADO FILHO, 2010, p. 62)  

 

Associado a esse projeto, o Vocabulário Dialetal Baiano obedece, pois, às mesmas bases 
metodológicas. Com ênfase na remissão exaustiva dos dados, são elaborados verbetes de todas as formas 
documentadas, independentemente do reconhecimento ortográfico e sobretudo dos possíveis estigmas 
sociolinguísticos que possuam.  

Considerando que um dicionário dialetal deva abarcar toda a variação documentada, a fim de 
legitimar usos e não apenas de o registro das formas já legitimadas, têm-se elaborado tipos de verbetes que 
especificam as lexias. 

Considerando o caráter sociodialetal, tornou-se necessária a inserção de itens na nomenclatura do 
verbete que reforçassem a descrição da realidade plurilinguística brasileira, mais especificamente, a baiana. 
Para tanto, a legenda geolinguística se caracterizou como item de suma importância. 

Para o DDB, desde 2010, tem-se adotado a seguinte legenda que leva em consideração as regiões 
administrativas. 

 

 
Figura 1. Legenda geolinguística do DDB 
Fonte: MACHADO FILHO; NEIVA, 2015, p. 328 
 

Para o Vocabulário Dialetal Baiano, elaborou-se a legenda contemplando as 22 localidades que 
constituem o corpus, distribuindo-as conforme as mesorregiões da Bahia, como ilustrada a seguir. 
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Figura 2. Etapas para elaboração da legenda geolinguística do Vocabulário Dialetal Baiano 
Fonte: Diagrama elaborado pela autora deste texto. 
 

Com ênfase na remissão exaustiva dos dados, a lematização das lexias documentadas foi realizada 
visando a permitir, quando possível, a inserção, no verbete pleno – constituído pelo lema principal –, de 
lemas secundários5, lemas múltiplos6, variantes vocabulares7 e remissões semânticas, os quais possuem 
entrada própria e remissiva ao lema principal e se caracterizam como variantes lexicais. 

Como critério para a seleção do lema principal, com o qual se constitui a entrada do verbete pleno, 
admitiu-se, a priori, a dicionarização da lexia, ou seja, sua forma padrão e, considerando a possibilidade de 
não identificação do dado, no corpus, optou-se pelo critério da frequência. Observem-se, a seguir, dois 
verbetes que ilustram os critérios de seleção.   
 

 
Figura 3. Modelo de verbete cujo lema principal foi eleito por critério de dicionarização 
Fonte: Elaborado pela autora deste texto. 

5 Por lema secundário entende-se, aqui, toda variante lexical que se caracterize como registro gráfico-fônico do lema principal. Aimpim e 
impim, por exemplo, se configuram, lexicograficamente, como lemas secundários da variante principal aipim. 
6 Lemas múltiplos são “particularidades de flexão ou derivação que porventura provoquem alomorfia lexemática” (PNLD Dicionários, 
2012) ou particularidades que denunciam alguma modificação de natureza mórfica. 
7 Designam-se variantes vocabulares as lexias formadas por radicais distintos ao lema principal ou cuja base lexical difere do lema 
principal.  
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Figura 4. Modelo de verbete cujo lema principal eleito por frequência 
Fonte: Elaborado pela autora deste texto. 

 
Em ambos os verbetes, adotam-se os mesmos indicadores tipográficos: redondo, letra minúscula, 

negrito. Entretanto, em razão de não ter sido documentada a forma “avarento” – em tese, a mais canônica –, 
seguindo o critério de frequência para a eleição do lema principal, optou-se por “pão-duro”. 

Os lemas secundários e múltiplos, para além de serem apresentados como variantes no verbete 
principal, possuem entrada própria e são apresentados em verbete-remissivo – microestruturalmente 
esvaziado –, em que se registram para além da entrada, a remissão ao lema principal e a legenda 
geolinguística correspondente a seu emprego espacial e social. Observe-se o modelo, a seguir: 

 

 
Figura 5. Modelo de verbete-remissivo cuja entrada corresponde a um lema secundário 
Fonte: Elaborado pela autora deste texto. 

 
Considerando a relevância da informação de cunho etimológico às variantes vocabulares, optou-se 

por inserir o item nos verbetes cujas entradas se constituam de lexias desse grupo de variantes. 
 

 
Figura 6. Modelo de verbete-remissivo cuja entrada corresponde a uma variante vocabular 
Fonte: Elaborado pela autora deste texto. 

O sistema remissivo opera também na perspectiva de indicar possíveis relações entre a entrada e 
outras lexias que possuam relações semânticas existentes no corpus. No verbete pleno, são os últimos itens 
apresentados, antes da legenda geolinguística, e aparecem precedidos do sinal → , em minúscula, em 
redondo quando a forma for dicionarizada e em itálico quando for variante não dicionarizada, encerradas por 
ponto. 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 213 

Ainda em relação às entradas, mais especificamente no que tange à relação entrada-acepção – aqui 
considerados como homonímia –, foram feitos outros testes com base no corpus.  

Em uma amostra constituída por dados obtidos como respostas à questão 39 do QSL, em que se 
buscam as variantes para as “[...] frutas menores que a laranja, que se descascam com a mão, e 
normalmente, deixam cheiro na mão?”, constantes da área temática Atividades agropastoris, obteve-se, 
dentre outras, a realização de “pocã” como sinônimo ou variante de tangerina e, também, com traços que 
distinguem da “tangerina” quanto ao tamanho e quanto à textura da casca.  

Esse fato promoveu a consideração, em perspectiva lexicográfica, dessa lexia, não como uma 
variante, mas como elemento homônimo, merecendo, portanto, tratamento diferenciado, ou seja, indicações 
sobrescritas – “pocã¹” : “pocã²” –, no caso de elaboração de vocabulários, glossários ou dicionários, como se 
prevê o DDB e por conseguinte, o vocabulário proposto. 

Tendo sido eleita a variante tangerina como lema principal pelos critérios já comentados, na 
macroestrutura do Vocabulário, o item pocã¹ é remissivo a tangerina configurando-se variante – possuem 
os mesmos traços – e outro – pocã² – é lema principal, cujos traços, para dado informante, distinguem essa 
fruta da tangerina. 

Para esses casos, optou-se pela inserção na nomenclatura de maneira que o lema principal se 
apresenta em redondo, letra minúscula, negrito, com algarismos arábicos sobrescritos. Em casos como o de 
pocã², a abonação, acompanhada da identificação sociodialetal – registro da fala do informante – se mostra 
imprescindível para a construção do vocabulário proposto, sobretudo por se se considerar o fator 
sociocultural. 

Observem-se, a seguir, modelos de verbetes inclusos à microestrutura do Vocabulário.  
 

 
Figura 7. Modelo de verbete-remissivo cuja entrada corresponde a uma variante vocabular 
Fonte: Elaborado pela autora deste texto. 
 

 
Figura 8. Modelo de verbete-remissivo cuja entrada corresponde a um homônimo  
Fonte: Elaborado pela autora deste texto. 
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Considerações finais 

Muito embora, se evidencie, atualmente, um certo aprimoramento na produção dos dicionários 
brasileiros seja quanto ao método e à aplicação de tecnologias, as obras ainda apresentam muitas 
deficiências estruturais, por vezes, se mostram preconceituosos e a questão da diversidade linguística parece 
não ter sido trabalhada na mesma dimensão com que se tem evidenciado na linguística contemporânea. 
Ressalva-se, entretanto, a compreensão da impossibilidade de abarcar todas as palavras que compõem o 
léxico de uma língua em uma obra lexicográfica. O inadmissível é que seja o preconceito sociolinguístico o 
critério para a seleção dos itens lexicais nos verbetes.  

Os resultados preliminares da investigação denunciaram: i) a marcação regionalismo sem 
especificação diatópica e a não-dicionarização de itens que se caracterizam como usos dialetais a exemplo 
das variantes mão de figa e não dá água a pinto para avarento; ii) a não-inclusão de formas que evidenciam 
tabuísmo como lá ele – variante para diabo; iii) a exclusão de formas que possam configurar estigmas sociais 
– como “ubro”, “caucunda”. 

A fim de solucionar esses equívocos, ressalta-se a importância do registro lexicográfico de usos 
lexicais, em perspectiva sociodialtal, que hoje são consideradas “erros” ou até mesmo os que possuem pouca 
expressividade quanto à veiculação, sobretudo, as alterações de caráter fônico no português brasileiro 
contemporâneo, identificando-as, sistematicamente, e relacionando-as aos processos históricos de mudança 
ocorridos na língua portuguesa no seu processo formativo. Acredita-se, pois, que dicionarizar um uso que é 
estigmatizado possa ser um grande avanço para a diminuição dos estigmas e preconceitos sociolinguísticos. 

A Lexicografia Contemporânea tem optado por restringir documentar apenas o que é ou se tornou, 
por influência impositiva da norma, prestigiado. Propõe-se, pois, o inverso. Propõe-se dicionarizar, 
concomitantemente ao “mais normal”, ao padrão e, inclusive, ao erudito, caso ocorra no corpus, o que não é 
prestigiado, o estigmatizado, a fim de que "flores" e "frores" sejam reconhecidas como igualmente legitimas e 
exalem o perfume da última Flor do Lácio que brotou no Brasil, cuja beleza exuberante se revela na 
diversidade.  
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Aspectos da regência gramatical no vernáculo de 
habitantes de zona rural frente aos falares urbanos 

 
 Iveuta de Abreu Lopes¹ 

 Rute Aragão Furtado² 
 
RESUMO: O objetivo deste estudo é investigar como os falantes escolarizados e os não escolarizados numa comunidade 
rural elaboram suas construções gramaticais de regência nominal e verbal. Ancora-se na tradição dos estudos 
variacionistas e foi conduzido a partir de  pesquisa realizada em ambiente   rural, município de Teresina-Piauí (Brasil), 
com três grupos: idosos, adultos e jovens. Os traços de regência  encontrados são similares à variedade popular usada 
próximo aos centros urbanos, para o grupo de escolarizados, com pouca ou nula influência de traços descontínuos 
presentes na fala dos habitantes idosos comparando-se com a fala dos mais jovens.  

PALAVRAS-CHAVE: Variação. Regência. Traços graduais e descontínuos. 
 
 
ABSTRACT: The aim of this study is investigate the form as speakers who have  school  instruction elaborate their 
gramatical constructions of nominal and verbal regency. This study supports itself on tradiction of variacionist studies and 
had been developted throuth research  in rural enviroment, in Teresina-Piauí (Brasil), with three group of informants: olds 
, adults and young persons, adopting social and geographic variables. The regency marks found are similars to the 
popular variety used in urban centre, in the  group who has scholar instruction, with litlle or nothing influency of sharp 
marks  in current speak of persons who has more age comparing with young and adults speakrs.  
 
Keywords: Variation. Regency. Gradiente and sharp marks.. 

 
1 Introdução 
 

Os falantes escolarizados que aprendem uma variedade de prestígio em situação formal de 
aprendizagem tendem a substituir normalmente o seu vernáculo pela norma-padrão, tal como vemos 
enfatizado em algumas discussões acadêmicas? Posicionamo-nos no sentido de que essa visão pode ser 
problematizada, pois não se pode desconsiderar que o ensino de língua na escola produz saberes e crenças 
que podem não estar associados diretamente a um efetivo aprendizado dessa norma e, ainda, que as 
diferentes circunstâncias de comunicação requerem do usuário um desempenho em diferentes variedades de 
língua em conformidade com os recursos de que ele já dispõe em sua competência comunicativa. A discussão 
que propomos nesse artigo, insere-se no esforço de conhecer um pouco mais sobre a situação real de uso 
das variedades do português. 

 Considerando-se  as discussões em torno da relação verificada  entre linguagem e sociedade, este 
estudo insere-se em uma perspectiva sociolinguística de investigação do uso e conservação do vernáculo na 
fala de habitantes de uma comunidade rural particular, frente à cultura urbana letrada, levando em conta 
algumas questões relacionadas às dimensões geográfica e social. Mais especificamente, propõe os seguintes 
objetivos: investigar a maneira como, correntemente,  os falantes escolarizados e os não escolarizados de 
uma comunidade rural elaboram, ao falar, as suas construções gramaticais de regência verbal; e proceder a 
uma comparação entre esses dois grupos de falantes, no que se refere à maneira como elaboram suas 
construções gramaticais envolvendo esse aspecto.    

Ao falarmos de usos da língua e linguagem, não podemos deixar de considerar que sociedades como 
a nossa são dominadas por crenças, ideologias e mitos de que existe uma única norma linguística correta. 
Não obstante isso, temos que levar em conta algumas distorções, tais como, a legitimação de um padrão 
único de língua, o que acaba por excluir todas as demais variedades de que fazem uso os seus falantes, 
relegadas assim, ao terreno do erro, da agramaticalidade; a confusão que se faz entre língua e gramática; e 
que há uma língua que preexiste à atividade linguística dos falantes, que é idealizada.  

Revendo essas distorções, ter-se-ia que colocar esses fatos sob a seguinte ótica:  
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 a) Toda língua abriga uma diversidade de normas e nenhuma delas se sobressai sobre as demais por algum 
critério que não seja estritamente de ordem linguística; b) Língua e gramática são coisas distintas; e c) 
Nenhuma língua preexiste à atividade de seus usuários.  

Assim sendo, uma gramática que se disponha a descrever uma norma de prestígio teria que partir de 
uma das variedades de prestígio existentes em uma sociedade que, por questões de convenção, poderia vir a 
se tornar a norma-padrão. Não compete ao gramático sancionar ou mesmo criar regras de bom uso da língua 
que não encontrem respaldo nas produções linguageiras tidas como formais, criando ou preservando um 
estado de língua sem contraparte alguma na prática. Os usuários da língua elegem, conforme sua 
competência comunicativa, as variantes adequadas e aceitas por seus pares, em contextos específicos. 

Concebendo dessa forma os usos da língua, assentamos as bases do presente estudo nos 
pressupostos da Sociolinguística, abaixo delineados. 

 

2 Variação e norma linguística   
Como princípio de delimitação, reconhece-se que a Sociolinguística trata das relações entre linguagem 

e sociedade e, com esse posicionamento, apresenta-se uma dimensão de estudo da língua que se põe em 
contraste com o tratamento estritamente formal que se fazia do sistema como entidade abstrata, recorte a 
que se impunham todos aqueles que optavam por seguir o programa saussuriano. Assim, a revisão de alguns 
conceitos que tentam dar conta do conteúdo da Sociolinguística pode ser de ajuda para se alcançar alguma 
precisão dos limites dessa disciplina. A seguir, traremos alguns desses conceitos e posicionamentos.  

Mollica (2004, p. 09) considera que a Sociolinguística é “uma das subáreas da linguística e estuda a 
língua em uso no seio das comunidades de fala, voltando a atenção para um tipo de investigação que 
correlaciona aspectos linguísticos e sociais.” Essa definição assume o pressuposto básico e situa o locus da 
pesquisa sociolinguística, tomada por convenção como ponto de partida, a saber, a comunidade de fala. 
Paralelamente posiciona a disciplina como subárea da Linguística e é possível que essa leitura esteja presente 
em diferentes autores, não obstante a divergência de Labov (2008) a esse respeito.  

Para Camacho (2001, p. 49) “dizer que a Sociolinguística trata da relação entre língua e sociedade é 
fazer uma afirmação correta, mas, ao mesmo tempo, excessivamente simplificadora”. Sobre isso há uma 
extensa gama de assuntos que se agrupam sob esse rótulo resultante do crescente interesse despertado pelo 
tema das relações entre língua e sociedade. Nesse sentido, também concorda Tarallo (1989) ao qualificar a 
Sociolinguística como “rótulo genérico”, ao discorrer na apresentação de Fotografias sociolinguísticas sobre os 
trabalhos que, no Brasil, se inscrevem naquela tradição de estudos. O mesmo tom generalizante é encontrado 
em Calvet (2002) sobre o que ele considera como objeto da Linguística, termo que ele faz equivaler à 
Sociolinguística: “o objeto de estudo da linguística não é apenas a língua ou as línguas, mas a comunidade 
social em seu aspecto linguístico” (p. 121).  

No âmbito da discussão aqui focalizada, são relevantes alguns conceitos e pressupostos 
sociolinguísticos em se tratando de investigar a maneira como, correntemente,  os falantes escolarizados e os 
não escolarizados de uma comunidade rural elaboram, ao falar, as suas construções gramaticais de regência 
verbal. 

 

2.1 Variação linguística 
 
A variação é um fenômeno amplamente verificado em toda as línguas naturais conhecidas. É tão 

evidente que não pode ser considerado simplesmente um fato periférico ou uma anomalia e o que faz com 
que as línguas sejam diversificadas é seu caráter histórico, pois a língua é também instituição social e sobre 
ela atua a atividade de indivíduos, sujeitos igualmente instáveis e heterogêneos. Está condicionado por 
fatores tanto internos quanto externos à língua. São precisamente esses fatores que pressionam os usos 
linguísticos que tornam a variação previsível e sistemática. Essa dimensão da língua onde se verificam 
processos de variação é o domínio onde atuam as regras variáveis, que, segundo Monteiro (2000, p. 58) 
“aplicam-se sempre quando duas ou mais formas estão em concorrência num mesmo contexto e a escolha de 
uma depende de uma série de fatores, tanto de ordem interna ou estrutural quanto de ordem externa ou 
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social”.  Por outro lado, existe, também, na língua, um conjunto de regras que não podem ser infringidas, 
responsáveis pela unidade do idioma, são regras gramaticais definidas como categóricas ou invariantes. 

Mas, talvez mais do que uma formulação conceitual para que se conheça com relativa precisão 
teórica essa tradição de estudos de linguagem, será útil e significativo deter a atenção sobre alguns dos seus 
pressupostos teóricos básicos:  
1. A variação é inerente ao sistema.  

Não obstante seja o primeiro reconhecimento a ser feito sobre o fenômeno da variação, quase 
sempre é relegado à instância dos usos, ao que é externo ao sistema e até mesmo encarado como uma 
anomalia. A variação é, de fato, verificável em todas as línguas do mundo, seja numa perspectiva sincrônica, 
das variantes que convivem em um mesmo estágio histórico de uma língua, ou numa perspectiva diacrônica 
ou histórica.  

A variação é uma consequência da realidade heterogênea das línguas naturais e da atividade social 
dos falantes que interagem por meio de atos de linguagem. Também a língua é uma instituição social e todas 
as instituições humanas estão sujeitas a processos de mudança. Porém, é antes de tudo a interação entre os 
agentes sociais que faz com que inovações na língua ocorram, criando formas alternativas de expressar o 
mesmo conceito ou ideia.  
2. A variação é sistemática e a estrutura social se reflete na língua  

A variação é um fenômeno fundamental na língua e não ocorre de forma caótica e irracional, nem é 
disfuncional à comunicação humana. Também não ocorre de forma arbitrária, porque os processos de 
variação podem ser explicados em função das pressões sociais que incidem sobre os usos linguísticos. Assim, 
o que parece ser à primeira vista aleatório na língua, ganha sistematicidade quando correlacionado a fatores 
externos, também chamados de variáveis. 

Igualmente, não se deve incorrer no erro da generalização e concluir que tudo no sistema linguístico 
esteja suscetível ao processo variacionista. As línguas também possuem sua contraparte fixa e há fonemas, 
como a pronúncia do fonema consonantal /f/, que não se realizam diferentemente entre as múltiplas 
variedades regionais e sociais. Em outras palavras, há certas regras gramaticais e fatos na língua que não se 
podem transgredir, sob pena de se formar enunciados agramaticais e ininteligíveis, consequentemente, não 
aceitos pela comunidade de fala. A essas regras invariantes dá-se o nome de regras categóricas, que 
coexistem com outro grupo de regras, as variáveis. São precisamente as regras categóricas que limitam a 
total liberdade do sujeito falante ante o sistema da língua.  

 

  2.2 Norma linguística  
 

Os processos normativos, que se fazem presentes em todos os aspectos da vida social, estendem-se 
também ao campo da língua na medida em que a realidade linguística concreta, que é diversificada, demanda 
do Estado ou poder público que se tomem medidas para administrar e atenuar as tensões que emanam dessa 
realidade. Uma consequência básica dessa postura é que, em todas as línguas, a regulação linguística põe à 
frente uma norma dominante, em torno da qual gravitam as variedades e as atitudes dos falantes para com 
sua própria variedade e para com a variedade dominante. A maneira de viver essa relação já é um traço de 
cultura. (CORBEIL,  2001, p. 201)  

Em relação, especificamente, à norma linguística existe uma profusão de termos que são utilizados 
para fazer referência à norma-padrão, que é a norma linguística que ora estamos a considerar. Encontram-se 
como termos equivalentes: língua padrão, língua culta, norma culta, variedade padrão, dialeto padrão, etc. 
Esses termos, apesar de fazerem referência a um mesmo objeto, devem ser reexaminados, pois há nuanças 
de sentido significativas que não permitem alocá-los exatamente como sinônimos. Sobre isso, pode ser de 
interesse esta distinção feita por Bagno (2001) entre duas concepções de norma, quando estendidas ao 
campo linguístico: a primeira a que ele chama de tradicional, do senso comum ou ideológica, e a segunda 
como aquela que se identifica com o falar dos segmentos socialmente favorecidos, desde que seja visto como 
prática social efetiva.  

A primeira noção que o termo norma culta recobre, correspondente à tradicional, do senso comum ou 
ideológica, faz alusão a um ideal de língua que consiste em uma representação presente no imaginário 
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coletivo de que existe uma língua ou modo de falar correto, e este ideal  encontra-se representado pela 
gramática tradicional. Nesse contexto, cabe à gramática tradicional o papel de preservar a língua de 
influências corrompendoras, garantido, assim, a “pureza” do idioma. Os valores que incidem sobre a norma 
culta são de ótima avaliação social e se podem citar como alguns desses juízos de valor o de correção, 
beleza, bom uso e elegância. Além da prescrição dos compêndios gramaticais, a norma culta tende também a 
ser identificada e endossada pela escrita tal como usada ao longo de uma determinada tradição literária e 
pelos meios de comunicação.  

O segundo uso do termo norma culta diz respeito à linguagem resultante da fala de grupos sociais 
que representam a elite de uma sociedade, ou seja, entre os diversos falares decorrentes da estratificação 
social, o que se irá nomear como “culto” é aquele de que fazem uso os falantes dos estratos socialmente 
favorecidos. Sob esse novo enfoque, já não é mais conveniente que se empregue o termo “norma”, conforme 
o próprio autor sugere, mas que se o substitua por “variedade culta”, ao levar em conta o uso amplamente 
consagrado na literatura sociolinguística dessa expressão e, ainda, por variedade supor um uso linguístico 
concreto, reservando assim a expressão norma-padrão “ao conjunto de prescrições tradicionais veiculadas 
pelas gramáticas normativas, pela prática pedagógica conservadora e pelos empreendimentos puristas da 
mídia.” (BAGNO, 2001, p. 11). O autor aponta, ainda, a razão de não opor variedade culta e variedade-
padrão por considerar que o segundo termo desse sintagma é paradoxal, devido ao fato já mencionado de 
que o conceito de variedade supõe uso efetivo e concreto da língua, ao passo que o termo padrão trata de 
algo que é convencionado e estabelecido com vistas a uma uniformização. Nesse sentido, não existiria uma 
“variedade padrão”, adotando-se, então, para se referir à língua abstraída de seu contexto, o termo norma-
padrão. O uso de outras expressões como língua-padrão e dialeto-padrão ficariam por esse mesmo 
argumento invalidadas, por estar aí presente o mesmo tipo de paradoxo: língua e dialeto preexistem a 
quaisquer empreendimento padronizador, o mesmo pensamento não se poderia aplicar à expressão “língua 
culta”, pois já aí se faria alusão à língua do falante culto ou de classe social abastada.  

Leite (2005, p.118) enuncia como norma “aquilo que já se realizou e, teoricamente, sempre se 
realizará no grupo social, é a tradição a qual todos estão submetidos e obedecem, sem sentir”. Destaca a 
índole consultiva na norma em termos de ISTO e NÃO AQUILO, “o que se disse e tradicionalmente se diz 
numa comunidade”, e, nesse sentido, entende-se que todas as realizações linguísticas estão submetidas a 
uma norma, portanto, tudo é normativo. Não se deve, no entanto, confundir essa índole normativa das 
expressões linguísticas, considerada no geral, com os ditames impostos pela gramática normativa. Esta 
concepção de norma dista da primeira por supor que existe uma norma “mais perfeita” que as demais, 
colocando-se em uma posição hierárquica superior às outras, tal norma só podendo ser obtida a partir da 
descrição das fontes de prestígio da cultura letrada.  
             Norma, então, pode se referir tanto ao que é normal, de uso corrente, correspondente a uma 
situação objetiva, quanto à elaboração de um sistema de valores que são preceitos e ideais de língua, este 
aspecto da acepção de norma devendo ser identificado como normativo. A primeira assume uma orientação 
descritivista dos falares cultos de pessoas com alta escolarização e vivência urbana, enquanto a segunda tem 
uma orientação voltada para a prescrição. Por fim, a primeira concepção de norma pauta-se por um critério 
de cientificidade enquanto a segunda tem um valor essencialmente doutrinário. É, ainda, de importância 
salientar que, de acordo com a primeira concepção, existem várias normas e, nesse sentido, norma se 
aproxima do conceito de variedade linguística, visto que é possível constatar em situações de uso real da 
língua diferentes normas regulando esses usos, então, a norma de grupos elitizados, que corresponderia a 
uma norma culta, seria apenas uma dentre essa diversidade de normas. 

O termo norma, portanto, carrega uma duplicidade de sentidos e desfazer essa ambiguidade situando 
devidamente os fenômenos aos quais se faz referência. Para isso, foi proposto que, para se referir 
estritamente ao ideal de língua preconizado pelas gramáticas normativas, que constituem um conjunto de 
normas ou prescrições para o “bom uso” da língua, e não propriamente uma língua, se reservasse o nome 
norma-padrão, descartando-se como inapropriados os rótulos “língua-padrão”, “dialeto-padrão” e “variedade-
padrão”. O conceito de norma-padrão recobre, portanto, todas as noções associadas a um ideal de língua, 
nunca alcançadas concretamente, mas almejadas.  

Neste estudo, o termo utilizado para referir à norma de prestígio social a partir de uma tradição 
gramatical segue a noção discutida acima e será também considerado e denominado norma-padrão.  

 O processo de normatização ou standardização linguística é um fenômeno que ocorre em todas as 
grandes línguas de cultura e o português encaixa-se como uma dessas línguas. Por normatização entende-se 
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um processo pelo qual a língua é uniformizada ou “o fato de que a língua assume a mesma forma para a 
maioria dos usuários e passa a obedecer a modelos definidos.” (ILARI & BASSO, 2006, p. 198).  
 

2.3 Acerca da(s) noção(ões) de gramática 
 
Falar em gramática requer, logo de saída, que se posicione a concepção a que se faz remissão com o 

uso do termo. Este é, de fato, assim como o conceito de norma, um daqueles termos polissêmicos, embora 
exista uma ilusão generalizada de que o termo remeta sempre a um mesmo tipo de saber.  

Cada uma das concepções de gramática corresponde também a um tipo de gramática e uma visão de 
língua: 

1 . Visão ancorada na tradição de valores consolidados pela Gramática Tradicional.  Funciona como 
um manual de regras para o bom uso da língua, avaliado a partir de um padrão de correção estabelecido por 
critérios extralinguísticos. Travaglia (2003, p. 25, 26) aduz a alguns dos argumentos que são mobilizados para 
cristalizar uma visão de norma culta e é com base nessa visão que esse tipo de gramática fundamenta e 
exerce seu papel prescritivo. São esses argumentos de natureza estética, elitista, política, comunicacional e 
histórica.  

Fazendo-se com que esses argumentos intervenham sobre a forma de julgar os usos que os falantes 
fazem da língua, vai-se aos poucos formatando uma concepção de língua revestida de um caráter apriorístico, 
de validade inquestionável, e que representaria um único modo correto de se expressar. Gramatical, portanto, 
seriam as frases ou construções frasais que estivessem em conformidade com esses paradigmas 
prescritivistas, dentro do maniqueísmo gramatical constituído pelas dualidades de certo/errado, bom uso/ 
mau uso, enquanto agramatical é, por oposição, tudo aquilo que não se harmoniza com aquele conjunto de 
regras para o bom uso e expressão linguísticas. O tipo de gramática que representa essa tradição é 
denominada “gramática normativa”, ou ainda, “gramática prescritiva”, derivando seu nome do método que 
aplica ao tratamento dos fatos da língua.  

2 . Visão baseada na observação e descrição das regras que governam a construção real dos 
enunciados, por isso, chamada de gramática descritiva. A gramática que se pauta pela descrição dos fatos 
observáveis na língua (categorias, construções possíveis, função e condição de uso dos elementos 
linguísticos) é resultado do trabalho do linguista, que procede a esse levantamento a partir da observação do 
que é efetivamente produzido na língua, tanto em sua modalidade oral quanto escrita.  

Pode ser objeto de descrição linguística qualquer variedade da língua, não apenas a variedade culta. 
Assim, as gramáticas descritivas serão tantas quanto as variedades que se propuserem a descrever, e 
gramatical são todas as realizações que se harmonizam com as regras de funcionamento da língua de acordo 
com determinada variedade. Limita-se, no entanto, essa descrição, ao eixo sincrônico e o que de fato o 
gramático descritivo registra é a variedade em dado momento de sua existência. Essa   gramática reconhece 
a variabilidade inerente à língua e não elege ou recomenda nenhuma das variedades que descreve como 
sendo o uso correto da língua. Gramáticas descritivas são construídas dentro de perspectivas de estudo dos 
fatos da língua consagrados em diferentes correntes linguísticas.                                                                            

3.Visão que envolve o conhecimento linguístico que todo falante adquire desde que é exposto a uma 
determinada língua, e, nesse sentido, é o conjunto de regras que o falante domina e que lhe facultam o uso 
da língua. Além disso, essa concepção também leva em conta a competência textual e discursiva do falante 
(cf. TRAVAGLIA, p. 30).  

Seria o conhecimento que o falante tem de sua própria língua, demonstrado pelo fato mesmo de ele 
saber expressar-se em seu idioma, independe de qualquer processo sistemático de ensino-aprendizado de 
língua promovido pela instituição escolar. Tal gramática não existe, pois, senão na forma de conhecimento 
internalizado, motivo por que é chamada de gramática internalizada. Nesse sentido, todo falante de uma 
determinada língua sabe gramática e é, deveras, uma obviedade que não existe língua sem gramática.  

A gramática tradicional (GT), primeiro tipo arrolado acima,  consubstancia para Bagno (2000) uma 
ideologia e, enquanto gramáticas normativas,  são um exemplário dessa ideologia. Quando se situa a GT 
como ideologia, e ideologia no que tange à língua, é no sentido de visão de mundo dominante em uma 
sociedade ou conjunto de ideias pré-concebidas sobre a língua. Trata-se de uma herança cultural que se 
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demonstrou mais bem sucedida em resistir a todas as transformações ocorridas no campo do conhecimento 
humano e mesmo a despeito do advento da ciência linguística. Na contramão da história, permanece 
incólume ostentando o seu status já referido e sua função dogmática.  

Vejamos, ainda, algumas considerações sobre o construto gramatical regência nominal e regência 
verbal. 

 No contexto da sistematização e estruturação da gramática da língua, a sintaxe é responsável pelo 
estudo do estabelecimento das relações na cadeia sintagmática da língua. Tradicionalmente, seguindo a 
acepção aqui definida, o tópico reconhecido como regência nominal e verbal situa-se na estrutura da sintaxe 
da língua, assim como o são os tópicos de concordância e de colocação. Os compêndios de gramática (GT) 
elencam uma série de possibilidades e restrições quanto às combinações, exigências e permissões de 
combinações entre termos e palavras. Para Neto e Infante (2004, p. 189), a regência se ocupa de “como 
estabelecer relações entre palavras, para criar frases que não sejam ambíguas, que expressem efetivamente 
o sentido desejado, que sejam corretas e claras.” Para os gramáticos, um exemplo de frase sintaticamente 
bem formada, quanto à regência do verbo ir é “Fui ao cinema”. Os termos (nomes e verbos) que pedem 
complemento são chamados de termos regentes ao passo que o complemento é o termo que é regido. Assim 
como as regras de concordância, essas regras também incidem sobre um tipo de relação de dependência que 
existe entre as palavras visando a esclarecer sobre o que é correto e aceitável dentro da organização frasal 
ou não. 

Nesta seção trouxemos à discussão algumas noções que fundamentam o estudo em pauta:  variação 
linguística, norma linguística e gramática. Assim, admitimos que o fenômeno em foco: o uso da regência 
nominal e da regência verbal na fala de um grupo específico de pessoas pode apresentar maneiras diferentes 
de realização, consideradas a partir de diferentes variáveis, quer diatópicas, quer diastrática. Nesse contexto, 
a noção de norma oferece uma compreensão mais precisa sobre o tópico em questão, considerando-se que 
essa norma constitui-se de maneira perfeitamente admissível ao sistema linguístico. Ainda o termo gramática 
é discutido no sentido de situarmos o nosso objeto de estudo, que é tomado para análise tendo como 
parâmetro a acepção considerada pela tradição escolar.  

Passemos, a seguir, a apresentar os procedimentos adotados para a coleta de dados deste estudo. 

   

3 A pesquisa 
 

Seguindo o delineamento traçado para a presente investigação, recorremos aos procedimentos de 
coleta de dados seguindo inspiração etnográfica, numa comunidade que se inscreve dentre aquelas que 
apresentam características rurais, quanto ao desenvolvimento de atividades agrícolas, dispersão populacional, 
dentre outros fatores que delimitam um perfil de espaço ruralizado - a comunidade “Soinho”, situada na zona 
rural do município de Teresina-PI-Brasil, povoado habitado por vários núcleos familiares. O povoado conta 
com duas escolas: a escola “Soinho”, que funciona da alfabetização ao quarto ano; e a Escola Agrícola Família 
do Povoado Soinho, que funciona com o Ensino Médio, forma técnicos em agricultura e administra as hortas 
hiônicas. É, portanto, uma comunidade de contornos rurais ou que preserva algo do que se costuma ser 
atribuído como próprio aos espaços que estão em oposição ao urbano. Contudo, como é sabido que a 
modernização tornou fluida a fronteira entre rural e urbano, principalmente com o descentramento do modo 
de vida rural, percebeu-se também na comunidade uma notável influência da modernização como a   
presença de certos elementos de urbanização que acabam por imprimir um novo ritmo de vida aos membros 
da comunidade. Os valores ideológicos do espaço urbano também não ficaram à margem desse processo. Os 
meios de comunicação levam a cultura das cidades para o ambiente rural, há uma maior inserção da política 
e dos valores a ela arraigados. Tal faceta de urbanização se verifica pela própria organização do grupo de 
moradores, havendo um conselho comunitário que se posiciona como atuante e com um alto grau de 
politização de seus membros. Isso se torna visível nas ações desenvolvidas em torno do esporte, lazer e 
educação.  

Os colaboradores da pesquisa foram selecionados dentre os moradores da comunidade levando em 
conta variáveis independentes como idade, grau de escolaridade e localidade (lugar de origem e residência). 
Foram gravadas as falas de três grupos de colaboradores, considerando a variável idade: idosos, adultos e 
jovens, cada qual com cinco membros, totalizando 8 horas (480 min.) de gravação em áudio.  
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O primeiro grupo é composto apenas por colaboradores idosos, com idade igual ou superior a 60 
anos, residentes há um bom tempo na comunidade. Nesse grupo, o grau de escolaridade é 
predominantemente baixo (fixada até a 4ª série), no entanto, dois colaboradores se encontravam avançados 
no processo de escolarização: um possui o ensino fundamental e outro, o médio, porém, optou-se por incluí-
los neste grupo por atenderem aos outros critérios (nascidos ou residentes de longa data na comunidade) e 
também se considerou que seria interessante observar o seu comportamento linguístico após vários anos 
ausente do convívio escolar, tempo considerável para estar exposto a outra variedade de língua e, 
conseguintemente, ser influenciado por ela. A expectativa seria que o corpus obtido a partir da fala desses 
moradores mostrasse alguns traços dialetais próprios da comunidade, por se tratar de moradores mais velhos 
com suposta pouca intervenção da variável escolaridade. Assim sendo, esse corpus, obtido da fala dos mais 
idosos selecionados entre os habitantes antigos, serviu como referência por conter características do 
repertório linguístico da comunidade estudada. Essas características, por sua vez, poderiam integrar, ou não, 
o repertório dos falantes escolarizados mais jovens e adultos pertencentes ao povoado.  

O segundo grupo é formado por pessoas adultas na faixa etária entre 35 e 45 anos pertencente ao 
núcleo familiar dos idosos e também residentes no povoado. A escolaridade predominante entre os membros 
desse grupo é de Ensino Médio completo. O objetivo, ao coletar a fala desse grupo, foi o de verificar se sua 
fala sofria influência da fala dos mais idosos, tido como o corpus de referência por supostamente conter 
marcas dialetais.  
Por fim, o terceiro grupo é composto apenas de falantes escolarizados, cursando ou concluindo no mínimo o 
Ensino Médio, na faixa etária entre 16 e 20 anos. A escolha desse nível de ensino pautou-se no pressuposto 
de que, nessa etapa, os falantes possuem já um grande histórico de contato com o ensino da variedade de 
prestígio da língua materna.  

A coleta de dados foi efetivada por meio de entrevistas semiestruturadas com os colaboradores da 
pesquisa, previamente agendadas e gravadas em áudio, com o consentimento dessas pessoas. 
 

3.1 O Modelo adotado para análise  
 

Neste estudo, adotamos a  Teoria dos contínuos,  proposta por Bortoni-Ricardo (2004), como modelo 
para a caracterização do perfil sociolinguístico dos um falantes. Esse modelo, considerando a realidade das 
fronteiras fluidas entre estilos e variedades linguísticas,  propõe um conjunto de três contínua para a análise 
do português brasileiro, assim sistematizado:  
a) O contínuo de urbanização: é o eixo das variedades geográficas ou diatópicas, estabelecidas a partir da 
oposição rural/urbano. Enquanto as variedades que se encontram mais próximas do polo urbano se 
aproximam da linguagem comum, as variedades que se aproximam do dialeto rural são conservadoras dos 
traços identificadores, porém, tendem a desaparecer em contato com a cultura urbana.  
b) O contínuo de monitoração estilística: é o eixo das interações que podem ser, quanto ao grau de atenção e 
planejamento, mais monitoradas ou menos monitoradas, (neste caso, a atenção mínima faria aproximar o 
estilo do vernáculo).  
c) O contínuo de oralidade-letramento: é o eixo sobre o qual se distribuem os eventos de letramento e os 
eventos de oralidade, conforme sejam permeados pela maior ou menor interveniência da escrita.  

Esse modelo reconhece que não existe, à priori, uma compartimentação entre as variedades e 
diferentes estilos de fala que se encontrariam, assim, dispostos em um contínuo, ora se aproximando do mais 
formal, ora do menos formal, ora mais próximo das variedades rurais isoladas, ora mais próximo das 
variedades urbanas, ou ainda, no intermédio (rurbano), etc.  
Para a caracterização desse perfil, cumpre salientar a importância de variáveis como perfil social do falante, 
escolaridade, localização geográfica ou lugar de origem, fatores aqui considerados, uma vez que influências 
do meio também interferem sobre o modo de apreensão das variedades de um língua. Essa coleção de 
fatores que demarcam os antecedentes dos colaboradores e seus atributos são levados em consideração ao 
posicioná-los no eixo rural-urbano.  

Na análise dos falares do contínuo de urbanização, Bortoni-Ricardo denomina de “traços 
descontínuos” aqueles típicos dos falares situados no polo rural, que, à medida que se aproximam do polo 
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urbano, tendem a desaparecer. Já os “traços graduais” são aqueles que se distribuem ao longo do contínuo e 
estão presentes no falar de praticamente todos os brasileiros. Na análise se procedeu à cisão entre esses 
traços descontínuos e traços graduais em cada um dos grupos pesquisados. A categoria linguística sobre a 
qual incidiu mormente a análise foi a morfossintática, circunscrita à sintaxe de regência e concordância, sob a 
justificativa de ser a mais sensível à observação, em especial por ser no nível morfossintático a incidência 
maior das regras gramaticais de “como se deve dizer” por oposição ao uso “incorreto” e o foco no léxico por 
considerar-se que as variantes vocabulares seriam mais representativas da variação dialetal.  

Com relação ao contínuo de monitoração estilística, considerou-se a situação comunicativa em que as 
produções se situam, pretendendo-se que estivessem mais próximas ao menos formal (- monitoramento). 

Passemos, então, à apresentação e análises das construções gramaticais focalizando a regência 
nominal e a regência verbal. 
 

4 REGÊNCIA NAS CONSTRUÇÕES GRAMATICAIS  
 

Nesta seção apresentamos a análise dos dados obtidos a partir das falas dos colaboradores da 
pesquisa, habitantes de uma comunidade de zona rural, do município de Teresina, capital do estado do Piauí 
(Brasil).  Seguindo o que propomos nesta investigação, o nosso foco incidirá nas construções gramaticais que 
envolvem relações de regência verbal. Os exemplos referentes a essa análise encontram-se enumerados e 
destacam os fatos que caracterizam um falar próximo do vernáculo e que se situam dentro da norma 
linguística dos membros da comunidade. Cumpre salientar que, ao analisar as construções que seguem, todos 
os enunciados foram considerados gramaticais, na medida em que são perfeitamente inteligíveis pelos 
falantes da língua e, quando, nos comentários, as regras da gramática padrão são reportadas, é apenas para 
ressaltar a diferença entre normas e, especialmente nos grupos 02 e 03, a comparação com a GT se faz mais 
presente para se saber a norma da qual a fala dos grupos escolarizados mais se aproxima. Ao final de cada 
seção de análise dos fatos gramaticais de regência, foi inserido um recurso que objetiva separar os traços 
segundo o critério de sua distribuição, resumidos na tabela dos traços graduais, segmentados em 
padrão/não-padrão, e descontínuos. Por fim, procedeu-se à localização de cada grupo nos três contínua. 

Grupo 01 (G01) 

Os dados a seguir foram extraídos da fala de colaboradores que pertencem ao grupo dos habitantes 
mais antigos da comunidade. Os segmentos 1) e 2) tratam de construções em orações relativas, enquanto as 
ocorrências de 3) e 4) ilustram realizações da regência dos verbos chegar, entrar e ir, aos quais se 
acrescentaram outros casos. 
I – Construções em orações relativas: 
C. 04: o rapais disse, lá o rapais qui eu comprei na loja “no dia qui você quizé mandá montá a antena cê 
pode mi ligá qui eu mando a pessoa montá”.  

1)  C. 05: muiito pôco. Foi a coisa qui eu mais mi arripindi.  
 II – Realizações com os verbos chegar, entrar e ir.  

3) C. 05: Eu cheguei pra lá cum catoze ano, dalí vim pra cá.  
4) C. 05: Aí ...tinha um bananal, entrava pro bananal, muitas veis nem ia na iscola.  

III – Outros casos:  
5) C. 01: Um salário pra quem é duas, três pessoa é..., como a história, só dá mesmo pro grosso e a 

gente não precisa só de cumer, precisa do remédio, precisa de muita coisa.  
6) C. 02: eu até tive bem, mas depois eu fui dando pra idade, aí num vivo bem não, vivo ruim;  
7) C. 02:...mar num ficou bom não caí ele foi pro interior e pegou a trabaiá de inxada, de tudo, aí 

ele morreu prejudicou ele...  
8) C. 05: Eu sô franco a dizê, purquê eu digo é purqui sô dos mais vei qui mora aqui, num tinha era 

nada.  
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 Nas ocorrências acima, verificam-se realizações muito comuns na fala dos brasileiros de forma geral e 
bastante produtivas. São, portanto, traços graduais, conforme se pode observar no emprego do relativo 
universal ou “pronome lembrete” (cf. SILVA, 2004) visualizados nos exemplos (1-2), em que a preposição 
regida pelo verbo é apagada em favor de uma construção mais sintética. A mesma categorização pode ser 
estendida ao exemplo (4) em que as realizações de regência dos verbos entrar e ir também são comuns no 
estilo mais informal. Em todos esses casos são traços graduais não-padrão. 

Já as regências dos exemplos (3) e (5-8) acima, mostram algo em certa escala um pouco mais 
ressaltante. Em (5), tem-se por complemento do verbo precisar um verbo no infinitivo: comer. A regência é 
aqui feita com preposição de por analogia a precisa do remédio, precisa de muita coisa que aparecem na 
mesma cadeia de fala e formam um contexto imediato. Porém, nestas construções que sucedem a primeira, o 
complemento é um nome ou um SN, e é neste caso que a GT prevê o uso de preposição depois do verbo 
excluindo desta regra os complementos cujo verbo é um infinitivo. Já com respeito aos exemplos (6) e (7), o 
que os torna mais acentuados são os complementos atribuídos aos verbos dar e pegar, o que modifica o 
sentido dos verbos na acepção mais geral de uso, pois o sentido de “doar algo” cede lugar a “chegar à 
(idade)”, e “pegar” presume no contexto de (7) o início de uma ação, “pegou a trabalhar de enxada”, ou seja, 
“começou a trabalhar de enxada”. A variação da regência do nome franco no exemplo (8) se deve ao 
emprego da preposição a, quando, segundo a GT, o termo regente pediria a preposição em antes do 
complemento. 

 A sequência de 5-8, portanto, caracteriza-se por apresentar traços descontínuos, pois mesmo na fala 
geral popular, não são muito comuns. Considerou-se a ocorrência de (03) como exemplo de traço 
descontínuo tendo como base os estudos de Bagno (2001), ao levar em conta que, no português brasileiro, 
só figuram duas variantes para a regência do verbo chegar com ideia de destino: a e em.  

Fazendo, então, a distribuição desses traços, têm-se a predominância de traços descontínuos. 
Tabela 01. Traços do Grupo 1(G01) 

 

TRAÇOS/EXEMPLOS 01 02 03 04 05 06 07 08 
GRADUAL PADRÃO         
GRADUAL NÃO 
PADRÃO 

X X  X     

DESCONTÍNUO   X  X X X X 
 

 GRUPO 
02 (G02) 

Este segundo grupo é formado por pessoas adultas na faixa etária entre 35 e 45 anos pertencente ao 
núcleo familiar dos idosos e também residentes no povoado. A escolaridade predominante entre os membros 
desse grupo é de Ensino Médio completoe o objetivo, ao coletar a fala desse grupo, foi o de verificar se sua 
fala sofria influência da fala dos mais idosos, tido como o corpus de referência por supostamente conter 
marcas dialetais. 

Consideremos, agora, os seguintes enunciados: 
9) C. 01: Purisso qui chama médio e superiô purquê ele dava o o médio, o insino médio, dando direito o 
certificado de insino médio e o superiô.  
10) C. 03: o jornal, eu gosto de assistir o jornal, e...algua novela, maais eu num tenhu MUITO tempo pra 
mi assisti televisão mermo. Num tenhu muito tempo.  
11) C. 05: aí eu gosto mais de assisti sóo a novela das oito...aí às veis de dia quan‟eu vô almuçá o horário qui 
eu vô almuçá é a hora do vídio xôu, eu gosto de assisti o vídio xôu.  
12) C. 05: Aí eu disse pra ela (...) 
13) C . 04: praticamente eu mi criei mais ele né?  
14) C.  01: as pessoas qui eu tenho mais o contato, só aa, eh a mias colega aqui da creche né, e e o 
pessual, a minha família qui mora mais próximo de mim, purquê até pur causa do tempo.  
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Os exemplos (9-11) ilustram a aplicação da regra mediante a qual o uso da preposição entre o termo 
regente e o termo regido é praticamente dispensado. Note-se que esse tipo de regência ocorre apenas com 
verbos e nomes que têm tradição de serem realizados dessa forma, não sendo uma regra generalizada, pois 
há verbos que simplesmente não são encontrados à parte da preposição como “gostar” que também aparece 
nos exemplos acima. 

Às vezes, a regência é feita de forma indireta. O que varia, nesses casos, é o uso da preposição, 
operando-se a seleção de uma forma diferente daquela reconhecida como de uso tradicional. A regência do 
verbo dizer (12) é aqui realizada com a preposição pra em vez de a, sendo aquela variante um traço mais 
comum do que a prescrita pela norma-padrão. 

No exemplo (13), considere-se a ocorrência em que um adjunto adverbial mais ele é justaposto ao 
verbo, uma variação à forma “com ele”. É um traço que, embora não tenha sido realçado, também se 
apresenta na fala no grupo 01. Em (14), a frase é simplificada dispensando o uso de “com quem” em prol da 
forma mais simples e econômica do pronome relativo que. 

Na maioria das sentenças observadas predomina a regência direta. Até aqui se viu que os traços de 
regência encontrados são graduais não-padrão, uma vez que ainda não refletem traços identificadores de 
variedade dialetal, e também são encontrados na fala comum. São traços que indiciam uma aproximação do 
vernáculo ou estilo de fala distenso.  
Tabela 02. Traços do Grupo 2 (G02) 

TRAÇOS/EXEMPLOS 09 10 11 12 13 14 
GRADUAL PADRÃO       
GRADUAL NÃO 
PADRÃO 

X X X X X X 

DESCONTÍNUO       
 

GRUPO 
03 (G03) 

O terceiro grupo é composto apenas de falantes escolarizados, cursando ou concluindo no mínimo o 
Ensino Médio, na faixa etária entre 16 e 20 anos. A escolha desse nível de ensino pautou-se no pressuposto 
de que, nessa etapa, os falantes possuem já um grande histórico de contato com o ensino da variedade de 
prestígio da língua materna 

Para esta análise, considere-se a seguinte sequência:  
15) C.01: não, eu fui...pra Boa Vista em dois mil e trêis, em dois mil e sete eu vim pra cá dinovo.  
16) C.02: tem aqui a biblioteca da iscola qui eu ia, mais, agora eu tô indo lá na Abdias, lá no centro.  
17) C.02: nãao, é leitura memo quieu eu ia na biblioteca, pegava algum livro, eu achava interessante e lia.  
18) C.03: ele tá pu serviçu. (retomando) aí de lá pra cá eu num fiz (fala interrompida) .  
19) C 01: assisto ao Jornal Hoje.  
20) C.05: aqui precisa...aqui precisa do lugá pra esse campo de futibol, eles queriam fazê uma quadra, 
precisa uma quadra pus jovens, melhó, qui eles fizeru essa daí mais num ficô muito (barulho forte 
interrompe a fala), uma praça né?  

A construção em (15) admite fui pra, em vez da variante canônica “fui a” antes do advérbio de lugar, 
bem como no exemplo (16) em que a sintaxe de regência se faz de maneira simplificada dispensando, por 
exemplo, o uso prescrito pela norma-padrão do “para onde” pedido pelo verbo regente. 

Em (17), ocorre novamente o verbo ir e sua regência é feita com a preposição na, em vez de “a”, 
entendendo-se como argumento a favor deste último emprego a ideia transmitida pelo verbo de “locomoção”, 
de deslocamento de um ponto a outro. Não obstante, o emprego destacado é o mais comum na fala popular. 
No exemplo (18), preferiu-se o emprego da preposição pru (contração de para+o) antes do termo regido, em 
vez da preposição “na” regida pelo verbo. 
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Em (19) há a presença de um traço padrão. Nota-se que a regência do verbo assistir é feita da forma 
canônica, ou conforme prescreve a norma-padrão.  

No enunciado de (20), observam-se duas ocorrências de regência do verbo precisar, a primeira de 
forma indireta e a segunda de forma direta. Esta segunda regência é provavelmente menos frequente, pois a 
regência do verbo precisar, no sentido de necessitar de algo, é bem conhecida e difundida e não fornece 
dificuldade de assimilação pelos extratos mais baixos da população. 

Pelos exemplos acima, a regência dos verbos segue a norma que é comum ao português falado pela 
maioria das pessoas. Seguem predominando os traços graduais não-padrão e a ocorrência de alguns traços 
graduais padrão. 
Tabela 03. Traços do grupo 03 (G03) 

TRAÇOS/EXEMPLOS 15 16 17 18 19 20/1 20/2 
GRADUAL PADRÃO     X X  
GRADUAL NÃO 
PADRÃO 

X X X X   X 

DESCONTÍNUO        
 

4.1 
Localização das ocorrências nos contínuos  
 

Na figura a seguir, visualiza-se a inserção do grupo 01 no contínuo de urbanização, estando o mesmo 
mais próximo ao polo rural, porém não tão isolado a ponto de configurar uma focalização dialetal, nem tão 
distante do polo urbano considerando que é grande a presença de traços graduais não-padrão, que são 
também encontrados nos falares mais próximos ao outro extremo do contínuo. Acompanham-no os contínuos 
de oralidade e letramento, e de monitoração estilística, o primeiro indicando que a interação se deu em um 
contexto de oralidade (fato constante para todos os grupos); e, o segundo, que a atenção ao discurso era 
mínima por parte dos colaboradores: 

 
 
O grupo 02 foi localizado como relativamente próximo ao rural. Observe-se, também, quanto ao grau 

de planejamento da fala, que esse grupo apresentou alguma monitoração, representado pelo contínuo de 
monitoração estilística: 
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Os fatos da regência, afora os já conhecidos sobre a realidade da comunidade, levaram ao 
posicionamento do grupo 03 no intermédio entre o rural e o urbano (rurbano). Notou-se que as produções 
verbais dos colaboradores jovens mostraram um estilo mais monitorado, o que pode ser atribuído às 
características da situação de fala - a interação com uma pessoa estranha e a presença de um instrumento de 
gravação, às quais os colaboradores jovens certamente estiveram mais atentos do que os membros de outras 
faixas etárias, esse dado representado no terceiro contínuo: 

 
Os contínuos de urbanização ilustrados acima mostraram que, à medida que se transita entre as 

faixas etárias, do grupo mais idoso ao grupo mais jovem, maior é a aproximação ao polo das variedades 
urbanas. Nesse movimento de aproximação, foi possível verificar a crescente introdução tanto de traços 
graduais não-padrão (que compõem a maioria dos exemplos) quanto de alguns traços graduais padrão, 
enquanto os traços descontínuos desapareceram. 
 

5 Considerações finais 
 

Diante do que foi exposto com esta análise, registram-se aqui algumas considerações. 
Os traços de regência avaliados como descontínuos se fizeram presentes, em sua maioria, na fala do 

grupo 01 e exerceram pouca ou nenhuma influência sobre a fala dos demais grupos, visto que não se 
observou sua recorrência.  Mesmo que se tenha verificado esses traços na fala desse primeiro grupo, não 
são, com efeito, traços reveladores de um suposto dialeto. 

Com respeito aos grupos escolarizados, os traços de regência detectados são praticamente similares à 
variedade popular em uso próximo aos centros urbanos, portanto, não se configuram como uma amostra de 
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um suposto vernáculo, ou falar próprio da comunidade. Por outro lado, a expressiva ocorrência de traços 
graduais não-padrão indiciam que, relativamente à variedade padrão, o comportamento dos sujeitos de 
pesquisa não é de resistência, mas também não é de total adesão pois aí também se encontra o uso da 
norma, na perspectiva de Leite (2005) p.118) “aquilo que já se realizou e, teoricamente, sempre se realizará 
no grupo social, é a tradição a qual todos estão submetidos e obedecem, sem sentir”. 

Assim, não se pode afirmar a existência de uma variedade dialetal que permeie a fala de todos os 
grupos da comunidade, exceto alguns traços identificadores na fala dos habitantes mais antigos, 
conseguintemente, não há um fenômeno de supressão ou substituição de um suposto vernáculo pela norma 
superestruturada. O que existem são fatores que exercem maior pressão sobre alguns grupos, sensibilizando-
os para a adoção de uma norma mais próxima ao padrão, a qual, todavia, não é empreendida de forma 
fidedigna, mas apenas aproximativa. 
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Using warm-up activities to teach linguistic 
variation for the “languages without borders” 
students at UFPA 

 
Ivo Antonio de Matos Cruz146 

Rosana Assef Faciola147 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to identify the contributions of continuous use of warm-up activities 
focusing in the linguistic variations of English Language. The first step of this project involved 
elaborating activities to be taught during the course “Academic Presentations in English” at the 
Federal University of Pará (UFPA). By the end of the course, students have answered a 
questionnaire about the relevance of the activities for their learning. The findings show that students 
have become aware of the variation in English, besides revealing interest in learn more about it 
autonomously. 
 
Keywords :Language Without Borders. Linguistic Variation. Sociolinguistics. 
 
RESUMO 
O objetivo desse estudo é identificar as contribuições do contínuo uso de atividades com foco nas 
variações linguísticas da Língua Inglesa. O primeiro procedimento do projeto envolveu a elaboração 
de atividades a serem aplicadas durante o curso “ Apresentações Acadêmicas em Inglês” na 
Universidade Federal do Pará (UFPA). Ao fim do curso, alunos responderam um questionário acerca 
da relevância das atividades para o seu aprendizado. O resultados mostram que os estudantes 
ficaram mais atentos à variação linguística da língua inglesa além de revelar o interesse de continuar 
aprendendo sobre variação de forma autônoma. 
 
Palavras-chave: Idioma sem Fronteiras. Variação Linguística. Sociolinguística. 
 

1 INTRODUCTION 
           The contributions of the Variationist Sociolinguistics for education have been considered an 
important issue to be studied by the language research field concerned with teaching. However, when 
it comes to foreign language teaching, we see that certain variations are more valued than others. As 
an example, Rajagopalan (2015 apud SILVA 2014) concludes that there is a focus on the standard 
American variation of English besides USA culture in the educational context in Brazil. According to the 
same author, this fact is explained by the political and economical hegemony of the USA. 
 
         Concerned with the language variation in the educational context, this paper presents the 
results found during a course of academic presentations in English in which warm-up activities were 
applied in the beginning of eight of the sixteen classes taught. This course took place at the Federal 
University of Pará (UFPA) inside the federal program English Without Borders. This program aims at 
providing students with opportunities to join in higher education courses abroad through the Science 
Without Borders Program or other exchange programs. 
 
         According to the information available on the Languages Without Borders’ Website, its actions 
attend the academic comunity in Brazil who, besides sending students to other countries, receives a 
large number of foreigner teachers and researchers. To have a broader idea of how the language 
issue matters in this context, a quick search on the Science Without Borders’ web page show us a 
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total number of thirty partner countries of Brazil in the exchange of students. Among those thirty 
partners, eight (Australia, Canadá, Singapore, USA, India, Ireland, New Zeeland, United Kingdom) 
use English as their mother tongue or one of the official languages. Furthermore, many of the 
nonnative English speaking countries’ universities offer classes in English. 
In this context of cultural and linguistic diversity that Brazilian students are supposed to find, 
preparing them with just gramatical and invariable aspect of the language they will use might affect 
an important part of their linguistic competency. Based on that issue, this paper seeks for answering 
the questions ‘’How was the language variation being aproached in previous classes that the 
participating students had taken before the course Academic Presentations in English’’ , ‘’How did 
the activities contributed for the students’ learning of English ?’’ and ‘’Did the students become 
aware of the sociolinguistic variariation? ‘’. 
 
The purpose of this study is to identify the contributions of continuous use of warm-up activities 
focusing in the linguistic variations of American and British English. To achieve this goal, concepts of 
linguist variation theory are presented and, later, associated to the second language learning and 
teaching. 
 

2 THEORETICAL FRAMEWORK 
The theory of linguistic variation and change – also known as Quantitative Sociolinguistics or 
Labovian Sociolinguistics – arose from the publication of Weinreich, Labov e Herzog (2006 apud 
SILVA 2014)148. According to Labov (2008 apud SILVA 2014)149 the heterogeneity of language is 
inherent to all languages. This heterogeneity is studied by the sociolinguistic branch called 
variationist sociolinguistics which according to Camacho (2012) deals with the examination of 
language inside the social context as a solution for problems of the language theory itself. 

Coan and Freitag (2010) affirm that heterogeneity for Labov means the variation that can be 
systematically explained. In addition, Mollica (2013 apud SILVA 2014)150 clarifies that the variation 
happens in the lexical, syntactic, morphosyntatic, phonetic-phonologic and in pragmatic domains. 

Two important concepts in varationist sociolinguistics are the ones of variants and linguistic variable. 
The first one, as stated by Labov (1978 apud CAMACHO, 2012)151 is the phenomenon that happens 
when two enunciations refer to the same state of things with the same value of truth. In this case, 
they constitute themselves as two variants of the same variable. 

To illustrate that, it will be taken as an example of variation the situation given by Labov (1966, p. 
44 -57) who studied the variants of the linguistic variable (r) in New York City. He found the 
occurrence of both variants /r/ and its omission /∅/ in words like fourth. This case of  variation 
represent an alternative way of saying the same thing in the same context. In this sense, (r) is a 
linguistic variable and the possible ways of pronouncing it are its variants. 

148 WEINREICH, Uriel; LABOV, William; HERZOG, Marvin.Fundamentos Empíricos para uma 
Teoria da Mudança Linguística. Tradução: Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2006 
[1968]. 
149 LABOV, William.Language in the Inner City. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
1972. 
150 MOLLICA, Maria Cecília. Fundamentação Teórica: Conceituação e Delimitação. In: MOLLICA, 
Maria Cecília; BRAGA, Maria Luiza (Orgs.) Introdução à Sociolinguística: O Tratamento da 
Variação.ed. 1São Paulo: Editora Contexto, 2013, cap. 1, p. 9-14. 
151 CAMACHO, R. G. Sociolinguística Parte II. In: MUSSALIN, Fernanda; BENTES, Anna Christina.  
(Orgs.) Introdução à Linguística: Domínios e Fronteiras.ed. 1São Paulo: Cortez, 2012. v. 1, 
cap. 1. 
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2.1 Types of Linguistic Variations 

Alkmin (2012) divides the linguistic variations in two categories: diachronic and synchronic. The first 
category – diachronic variation –concerns the natural changes in a language through history that, 
according to the author, result from other sorts of variations. The synchronic category can be 
divided in other three subcategories: diatopic, diastratic and diaphasic. 

The diatopic variation concerns the geographic variation. This variation relates to linguistic 
differences observed among speakers of the same language who do not live in the same geographic 
region. Some examples of diatopic variation are the differences between Brazilian and European 
Portuguese and the ones found among Brazilians from different regions of this country (ALKMIN, 
2012). 

The second subcategory – diastratic variation -relates to the speaker’s identity and his speech 
community’s organization. This social variation deals with the following factors: a) Social class: the 
variants used by people according to their place in the social scale (e.g. the way that people with 
low educational level speak); b) Age: use of particular slangs, words or even phonemes of 
determined age group; c) Sex: variations concerning phonemes and lexicon found in several 
languages. One example is in Zuñi language when women use the phonemes [ty] and [z] to replace 
[ky] characteristic of masculine speech (ALKMIN, 2012, p. 36-38) 

The third subcategory is known as diaphasic or stylistic variation. It is related to the adjustments 
that speakers make in their speech according to the social occasion (formal, informal, colloquial, 
familiar, and personal). 

Another category – related to differences between written and spoken language and the means 
used for the communication – is added by Franggioti (2014). This category called diamnesic 
variation has a close relationship with the concepts of textual genres. 

Linguistic variation happens in different domains of language (lexical, syntactic, morphosyntatic, 
phonetic-phonologic and pragmatic), and depends on many different aspects (time, geographic 
region, social class, age, sex, social occasion, means of communication). These aspects have been 
taken into consideration in education, as students need to take charge of the changes they have to 
make in their speech according to the context they are immersed in. We may conclude that 
sociolinguistic approach has been included in education to contemplate this heterogeneity of 
language. 

 

2.2 Sociolinguistics in Education 

The interface’s history of Variational Sociolinguistics and education as Silberstein (2001) affirms can 
be remounted to the juridical episode known as “Case Ann Arbor” or “Case King” that happened in 
1979 when parents in Ann Arbor (USA) pointed the school’s ignorance toward the English spoken by 
Afro American students as guilty for their kid’s failure. In this episode, as the author reported, the 
studies of Labov (1972) about the afro American vernacular English helped in the decision of the 
judge who determined that the school district of Ann Arbor should, before teaching the standard 
variation of English, should identify the variation spoken by their students. 

The linguistic variation has appeared more in the educational context after the case in Ann Arbor. 
Documents ruling the education in countries already mention the variation. As an example, in Brazil, 
there is the National Curricular Parameters (PCN) which mentions the respect and appreciation for 
the different manifestations of language used by different social groups in their communication area 
(BRASIL,2000, p.13). Besides, this document states that knowing how to distinguish among the 
linguistics variants is a competence to be mastered in foreign language. 

Silva (2015) affirms that the recognition that the linguistic competence of learners demands that 
they master the different ways of expressing themselves in their own language is the central point 
of the Variationist Sociolinguistics and education and the mother tongue teaching. Concerned with 
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this topic, when it comes to second language acquisition, Bayley (2005) identified four potential 
contributions of the variational sociolinguistics to the educational field. They are: 

a) A clear way to understand the effects of language transfer: in this sense, 
the effect of learners’ first language (FL) on their performance can be 
tested empirically as long as their FL is included as factors in the 
statistical mode of variation. 

b) The detailed analysis provided by quantitative sociolinguistics in speech 
communities around the world provides a more realistic view of how 
target languages function than do traditional grammars. 

c) Variationist analysis provides a means of testing whether second 
language acquisition involves a process of repeated restructuring or 
whether it proceeds gradually along a multi-dimensional continuum. 

d) It offers insights into the process by which learners may move (or fail to 
move) beyond the formal style that characterizes most classroom 
instruction. (Bayley, 2005, p.  3-5 ) 

 

That potential contributions show how Variationist Sociolinguistics can be applied into the 
educational context. The four of them offer an alternative to the traditional ways of teaching that 
many times do not consider the variation in the target language. 

Some other authors also argued about contributions this field might give to education. As an 
example, Alkmin (2010) states that learning just linguistic system’s invariable aspects means a 
comprehension reduction of the linguistic phenomena. The role of school toward linguistic variation 
has interested Bortoni-Ricardo (2005) who wrote: 

 

The school can’t ignore the sociolinguistic differences. The teachers and the students need to be conscious that 
there are two or more ways of saying the same thing. Besides, they need to know that these alternative ways 
have distinct communicative purposes and they are received in a differentiated manner by society (BORTONI-
RICARDO, 2005, p. 15). 

 

These alternative ways mentioned are important for the students to have a better communication 
competence. Putting students in contact with the sociolinguistic differences may be a good solution 
for communication problems and a powerful manner to enhance their language skills. 

The theoretical background presented supported the activities applied in the classes as well as the 
method which will be better explained in the next section. 

 

3 RESEARCH METHOD 
In order to investigate the contribution of the warm-up activities for the students’ learning, a field 
research will be carried out. According to Condurú and Pereira (2007) this type of research happens 
in the same environment that the interactions, facts, phenomena and processes occur. In other 
words, the researcher goes to the place where the phenomenon studied happens. 

The data collected will be analyzed through the qualitative approach which, as stated by Oliveira 
(2011 apud GUEDES, 2015)152, is the process that aims to understand the object of study by 
applying reflection and analysis with methods and techniques. 

152 OLIVEIRA,M. M. Metodologia, métodos e técnicas. Comofazer projetos,relatórios, 
monografias, dissertações e teses. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, cap. 2, p.19-30. 
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This research took place at the Federal University of Pará (UFPA) in Brazil during a course of 
Academic Presentations in English offered by the Federal Program English Without Borders. Eight 
participants, four of each of the two observed groups participated in this research by providing data, 
which was collected through recorded interviews and a field diary that was used in the first days of 
the activities. 

The procedures involved elaborating activities based on language variation theories. On the first 
stage, the board games, the card games, as well as, the speaking activities were created in order to 
be applied in class. 

The second step was applying the warm-ups in class. For that, it was necessary to use materials like 
projectors, board games, memory games, card games and videos as well as printed materials. 

The third step involved collecting the data to be analyzed. Students answered a questionnaire about 
the activities related to language variation they did in class. 

The analysis attempted to answer the research questions through observation of students’ answers 
to the questionnaire and the field diary. The activities’ descriptions is given in the following 
subsections 

 

3.1: Memory Games 
Objective: This activity aims to present diatopic variation of English concerning vocabulary. Even 
though the main objective is to teach vocabulary, teacher can also focus on the pronunciation of the 
words taught. 

 

A traditional memory game consists in having cards with similar images or words with their faces 
hidden. People playing the game are supposed to unhidden two cards each time it is their turn 
without changing their position in order to make the participants memorize the location of the cards. 
Wins the player who gets more pairs of similar cards 

 

This memory game aims to introduce new vocabulary to students and, at the same time, show them 
more than one way of saying the same word according to the place where they are more used. In 
the memory card used in this research, each card had one word with a synonym used in another 
country. The variations used were American and British English. The place where the word is used is 
identified by a flag under the word. The pairs with the same meaning have letters with the same 
color. 

 
Image 1: Memory Game 

Step 1 

 

Cards are spread on the floor or on a table. Teacher explain students the rules of the game: a) each 
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player unhide two cards by time b) If the player gets two cards with the same meaning, he scores 
and can unhide other two cards c) the player who finds more pairs of cards wins the game. 

 

Words used: 

 

  Table 1: Words in the memory game 

British English American English 

Bin Thrash Can 

Mum/Mummy Mom/Mommy 

Maths Math 

Petrol Station Gas Station 

Football Soccer 

Handbag Purse 

Surname Last Name 

Chemist Pharmacy 

Mail (verb) Post (verb) 

Trousers Pants 

Flat Apartment 

Motorway Highway 

 

 

Step 2 

 

Students start playing the game. Teacher explains the meaning of words that students do not know. 
If necessary, teacher can use images of internet to clarify the meaning of words. Besides, explaining 
the meaning, teacher will teach how to pronounce the words. 

 

3.2 Board Games 
       Objective: This activity aims at teaching students differences on pronunciation of American 
and British English. 
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Step 1 

      A board is put on the table. The board has 15 squares. For each square there is a card with a 
challenge. Challenges may be pronouncing a set of words in both American and British variation or 
reading a tong twister in both variations as well. 

 

Step 2 

Students play the game: 

 

• Each player throws a dice and move from one square to another according to the number 
in the dice 

• After moving, the player must take one card and do the challenge written on it. If the 
challenge is a set of words to be pronounced in both variations, teacher plays an audio 
with the words in the set in both American and British English. If there is internet in the 
room, teacher can use an online dictionary instead of bringing audios. If the challenge is as 
tongue- twister, teacher must read it first. 

• Wins the player who gets to the “finish” square first 
Example of tasks in the cards 

 

Table 2: tasks in the board game 

Pronouncing in both accents (standard 
American and British) 

Better, water, hated, writing, bottom, native, artificial, 
notice. 

Civilization, organization, authorization, 
globalization. 

Hard, were, ear, pure, more, chair, bar. Agile, fertile, 
hostile, mobile, versatile. 

Adult, ballet, brochure, garage, vaccine, advertisement, 
hospitable 

Bath, laugh, class, chance, ask, after, can’t, example. 

Tongue-twisters Betty Botter bought some butter But she 
said the butter’s bitter 

 

Peter Piper picked a peck of picled peppers A peck of 
pickled peppers Peter Piper picked 

 

Can you can a can as a canner can can a can? 
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 Image 2: Board game 

 

 

 
3.3 Tongue-Twisters 

Objective: Tongue-twisters can be used as warmers specially for speaking classes. The tongue- 
twisters were used in order to show students phonologic differences between two variants of 
English. 

Step 1 

• Teacher shows a tongue-twister (printed, written on the white board or using a 
projector Step 2 

Teacher reads the tong-twister out loud and asks students to repeat them. Teacher reads the 
tongue twisters in American and British English. 

Examples: 

Printed Papers under pressure make pens prickle 
The poor boar pours batter over his putter 

Six sticky skeletons Thunder 
sunders thick stick 

 

3.4 Cards with Questions 
Objective: To teach words and expressions of British English. 

This simple game consists of teacher putting students in pair with a set of cards containing 
questions related to British English expressions or words. There will not be any input before the 
activity. Students must try to give the right answer by choosing one of the options in each card. Wins 
the student who gets more right answers 

Since the goal here is to teach diatopic variation, other types are not included in the activities. However, 
it is possible to adapt the games to the type of differences the teacher wants to focus on. The 
following table show the questions asked in this activity: 
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Table 3: Example of questions 

What does the expression “funny around” means? 
 

a) To make fun of something 
b) To laugh 
c) To procrastinate 

If something is not your cup of tea, it means… 
 

a) You do not like to drink it. 
b) You do not like it. 
c) It is too sweet. 

What is the American English synonym for “pavement”? 
 

a) Sidewalk 
b) Tap 
c) Dig 

What is the American English synonym  of the word “Rubber” 
 

a) Marathon 
b) Eraser 
c) Bird 

What changes in the words defense, license and offence when they are written in British English? British American 
DefenCe DefenSe LicenCe 
LicenSe OffenCe    
OffenSe 

 
 

4 DATA ANALYSIS 
Objective: Based on our research questions, the questionnaire’s objective was to investigate how the 
linguistic variation had been approached in the student’s previous learning experiences, analyze if 
the students became aware about the linguistic variation and if the activities proposed during the 
course had contributed to students learning. 

The interviews were conducted in Portuguese language, once students were beginners, and probably 
they would not be able to answer all the questions in English. 

The first questions was “Did you use to be in contact with more than one variation of English before 
this course of Academic Presentations in English?” 

Six out of the seven students answered that they did not have contact with other variation of English 
besides the American one before the activities. Some of them, as the one we will call Alessandra, 
express the wish of learning another variation. 

[1] Alessandra: No. Just the American English, but I’d like to learn the British one. 

Another interviewed student, Ana, besides telling that she did not have much contact before the 
course, she also said that the variation caused some confusion when she was exposed to different 
accent she was used with: 

[2] Ana: (...)I knew that there were more than one variation, but had listened just to two of them and I did not 
use to look for information to know them… to see other types. Even in the movies I used to see. (…) I didn’t 
look for the nationality of the movie in order to perceive the difference Sometimes, as there are differences of 
accent and in the way of speaking , I used to be in doubt whether they were speaking correctly or not. I did 
not know how to differ the two ways of speaking… which one was British or American. 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 238 

This confusion expressed by Ana when she was exposed to different accents reminds us Bortoni- 
Ricardo’s (2005) opinion that both teacher and students need to know that there are more than one 
way of saying something. If Ana were previously prepared for the variation, the strangeness toward 
different accents or possible misunderstandings would probably be eased. She reinforced later the 
problems the lack of knowledge on variations brought to her: 

[3] Ana: (…) sometimes I got frustrated because of a little mistake (...) a little mistake like not understanding 
something because we were used to listen to a word the same way always. If we listen to this same word in a 
different way, we might think it’s a different word o it’s in another language. 

Leonardo, one of the interviewed students, reported that the activities helped him not only to 
perceive differences between the variations shown but also to bring down beliefs he had about the 
subject: 

[4] Leonardo: I’ve had contact with one type only... only the north-American one . I thought I 
knew the British one, but, after seeing the activities, I realized that I was completely wrong. I used 
to think that the British one was easier, but then I saw the activities and started to realize that the 
British English is harder than the American one. 

Leonardo’s impressions about the difficulty of the British variantion changed by the time he had 
more contact with it. This more realistic view of the English spoken in certain communities is one of 
the potential Sociolinguistics’ contributions to the language teaching field which Bayley (2005) 
mentioned. 

Marcus, the only student who said that had had contact with more than one variation, said he did 
it autonomously when he was asked about his previous contact with different variations of 
English: 

[5] Marcus: Yes, because I’ve always found it interesting. 

In addition, he also said it was the first time he had contact with more the one variation in a English class when 
the interviewer asked if other English teachers he about that with him. 

[6] Marcus: No. It was the first time in this course. 

The hegemony of the American English in the interviewed student’s education – explained by Rajagopalan 
(2015 apud SILVA 2014) as result of USA’s influence in the Americas – is proved by their answers. Nathália, an 
interviewed student who is currently studying Teaching English As a Foreign 

Language, said that her teachers explicitly show their preference for American English over other variations: 

[7] Nathália: I will study more the American one, of course, but sometimes I’ll study the British, also because 
it’s my favorite is the British one. However, the teachers say that it’s the American (to be studied) 

I: Do they say that? 

Nathália: They say… that the American one is more important. Some teachers have already told me that. 

The second question asked was “In which way do you think the activities focusing on language 
variation can help your learning of English?”. It aimed to check students’ consciousness about the 
importance of studying English on its different variations. As we see, students are aware of the 
importance of having a broader knowledge on language variation. 

Marcus: For instance, in an international conference… there are people from all over the world. I 
can differentiate their pronunciation based in the classes 

[8]Laila: I believe that... I think that it helps when we are in contact with people from different places who 
speak these variations of language. It helps in the communication with these people. 

[9] Esdras: Sometimes we look for sources of correction and they… we are not sure if they are American or 
British. Sometimes we are corrected because we are speaking in a way (…) but both ways are correct. 
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[10] Nathália: Mainly in the cultural aspect... learning more about the culture of the countries that speak 
English. 

The following question answered the research question “Did the students become aware of the 
sociolinguistic variation?”. All the students said “yes” for this question. Ana reported that she had 
already developed strategies to perceive the linguistic variation. 

[11] Ana: (…) I pay a lot of attention already when I see a movie, I look “ah, it’s not like this… it can be like 
that” 

Students were also asked about the strategies they developed to be more in contact with different 
variations of English. Most of the interviewed intend to keep learning autonomously about other 
variations of English, mainly, through internet, computer or other technological gadgets as we can 
see in their answers 

[12] Marcus: Maybe doing another course at English Without Borders about movies and tv shows. I believe 
that the teacher bring movies and series from different nationalities… and by watching videos on youtube. 

[13] Alessandra: I will look for apps that... that teach British English. Apps, I guess… the internet. 

[14] Ana: I intend to take courses, but other courses and workshops. I intend… in the movies and, god 
willing, I’ll travel. 

[15] Laila: Listening to music as well, it’s important. Mainly this way, listening to music. 

[16] Esdras: I intend to research more when I have doubts about a word. Usually, when I attend some… 
some speech of my field, I always attend speeches of people from different places of the world. So, the same 
word, the same word spoken in different ways… I didn’t understand why. 

[17] Leonardo: I’ll watch movies, tv series of... made by… English producers as well as North-American ones. 
I’ll listen to British and North-American singers and study this variation and the differences of pronunciation, 
the accents and try to perceive it. 

[18] Nathália: I intend to save some time to study the British English sometimes. 

The creation of strategies might be considered one of the insights that according to Bayley (2005) 
the sociolinguistc research might bring to educational context concerning the process success or 
failure in learning. The fact that students got motivated represents a good move in their learning 
process. 

 

5 FINAL CONSIDERATIONS 
The discussion proposed by this article is important for teachers’ awareness on how they can 
improve their teaching. We have found answers to the three research questions that guided this 
study. They were ’How was the language variation being approached in previous classes that the 
participating students had taken before the course Academic Presentations in English’’ ,‘’How did the 
activities contributed for the students’ learning of English?’’ and ‘’Did the students become aware of 
the sociolinguistic variation?”. 

For the first question, students had answered that they had almost no contact with the language 
variation issue and most of their previous learning of English focused on the standard American 
English. It endorses Rajagopalan’s (2015 apud SILVA 2014) conclusion that the variation mentioned is 
highly valued in Brazil’s English classes. 

For the second question students revealed that the activities contributed not only for them to 
become more conscious about the linguistic variation in English – consciousness which according to 
Bortoni-Ricardo (2005) is a need for both teachers and students - but also to create strategies in order 
to keep in contact with different variations after the end of the course. Furthermore, the researcher 
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identified some beliefs – as stated by Barcelos (2007, p. 113) as “a type of thought, constructions of 
the reality, ways of seeing and perceiving the world, based on our experiences which are resulted 
from an interactive process of interpretation and (re)signification.” - that were broken about the 
degree of difficulty of one of the variants shown in the activities. 

Finally, the answer for the third question was already answered on the previous paragraph. students 
not only became more aware about the variation, but also realized that it had already brought them 
some confusion at the time they were exposed to a different variation than the one they were used 
to have contact with since their perception of the linguistic phenomena was too limited to the 
invariable aspects of language. This reduction in the comprehension of the language dynamics was 
mentioned by Alkmin (2012). 

To summarize, the reflections made on the theoretical chapter, the activities it shows and the 
findings can contribute to the Language Teaching field since the ideas here can be adapted and put 
in practice in different language learning contexts.   Nevertheless, further research should be done 
on how to include more variants of English besides the most prestigious ones in classes to better 
prepare students for an international academic environment.
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Le tchèque des étudiants erasmus : un exemple 
dʼargot scolaire spécifique 

 
Jan Lazar1 

 

RÉSUMÉ : Les étudiants tchèques de la langue française profitent de plus en plus des séjours Erasmus en 
France qui leur sont offerts par les Instituts dʼÉtudes Romanes en République tchèque. Il sʼagit dʼune occasion 
intéressante et unique qui leur permet de rester un semestre ou un an en France. En observant leur 
communication écrite et orale spontanée, nous nous rendons compte que le français qui les entoure influence 
logiquement aussi leur langue maternelle. Le résultat de ces influences mutuelles des deux langues est un 
argot scolaire spécifique qui se caractérise par un mélange du tchèque et du français. L´objectif de notre 
article est de montrer comment ces lexies spécifiques sʼintègrent dans les phrases tchèques et si elles 
subissent certaines modifications orthographiques ou morphologiques. 

Mots-clés : Argot. Erasmus. Tchèque. Français. 
 

ABSTRACT: The Czech students of the French language are increasingly taking advantage of Erasmus stays 
in France offered by the Institutes of Romance Studies in the Czech Republic. This is an interesting and 
unique opportunity that allows them to stay a semester or a year in France. By observing their spontaneous 
written and spoken communication, we realize that the French that surrounds them also influences logically 
their mother tongue. These mutual influences of the two languages result in a specific academic argot which 
is characterized by a mixture of Czech and French. The aim of our study is to describe how these lexical units 
integrate into Czech phrases and whether they undergo some changes in morphology or spelling. 

Keywords : Argot. Erasmus. Czech. French. 

 

1. Introduction 
 

Les étudiants tchèques de la langue française désirent passer le plus de temps possible dans un 
pays francophone pour améliorer leurs connaissances de la langue de Molière. Étant donné les 
coûts financiers élevés des études supérieures en France, la réalisation dʼun tel séjour nʼest pas 
toujours possible. Grâce au programme de lʼUnion européenne ERASMUS qui finance les séjours à 

lʼétranger, les étudiants tchèques peuvent passer un semestre ou un an dans un pays francophone 
de lʼUnion européen. Lʼobjectif principal de ces séjours est de perfectionner leur français et de se 
familiariser avec la culture et la civilisation francophone. En même temps, il faut souligner que les 
étudiants tchèques se retrouvent dans une situation linguistique particulière qui les pousse à lʼusage 
de deux langues non apparentées en même temps. Leur langue maternelle est la langue tchèque, 
mais la langue de communication quotidienne est le français. Il en résulte que le français, qui les 

1 Université dʼOstrava. 
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entoure dans la vie quotidienne, doit logiquement aussi influencer le tchèque quʼils parlent entre 
eux. Le résultat de ces influences mutuelles est donc lʼargot scolaire spécifique qui se caractérise 
par le mélange du français et du tchèque. Nous proposons de lʼappeler lʼargot scolaire franco-
tchèque. Lʼobjectif principal de notre contribution est de décrire plus en détail les caractéristiques 

principales de cet argot spécifique. Il est à noter que la description des enfants bilingues, qui 
mélangent les deux codes linguistiques, a déjà fait couler beaucoup dʼencre. Pourtant, à notre 
connaissance, aucune étude linguistique n’a encore été consacrée à la description de lʼargot scolaire 
spécifique des étudiants ERASMUS.  
 
Bref présentation du programme Erasmus 

Avant de passer à lʼanalyse de notre corpus, nous jugeons nécessaire de présenter brièvement le 
programme Erasmus et son fonctionnement en République tchèque. Rappelons que ce programme 
porte le nom dʼun grand humaniste et théologien qui est considéré comme lʼune des figures 
majeures de la culture européenne. Le choix dʼun tel nom nʼest pas un hasard car la personne 
dʼErasme, qui a séjourné et travaillé dans plusieurs pays européens, incarne parfaitement lʼidée 
principale de ce programme. Ajoutons aussi que les premières lettres de son nom Erasmus 

(European Region Action Scheme for the Mobilty of University Student) résument le dessin principal 
de ce programme. On peut facilement en déduire que ce programme consiste en des échanges 
dʼétudiants et dʼenseignants entre les universités et les grandes écoles européennes. Son but 
principal est dʼaugmenter la mobilité universitaire entre les pays européens et ainsi de propager 
lʼidée dʼune Europe unie, ce qui s’avère à lʼépoque actuelle une nécessité. Précisons que le 
programme Erasmus a été adopté en 1987 et qu’il a déjà permis à plus que 3 millions dʼétudiants 

européens dʼétudier à lʼétranger. Bien que la République tchèque soit entrée à lʼUnion européenne 
en 2004, elle participe à ce programme depuis 1998. Le programme Erasmus est aujourdʼhui ouvert 
aux 28 états membres de lʼUnion européenne, aux États de lʼEspace économique européen et aux 
pays qui font partie de lʼAssociation européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège). 
Précisons que les États en procédure dʼadhésion (Turquie, Macédoine) peuvent aussi participer à ce 
programme. Si on observe les statistiques de lʼagence nationale tchèque, on sʼaperçoit que les 
étudiants tchèques occupent le premier rang en ce qui concerne la mobilité européenne. 

 
Description de notre corpus 
Le corpus pour notre analyse est composé d’énoncés enregistrés dans le cadre de la communication 
médiée par ordinateur. En gardant la position dʼun observateur neutre, nous avons demandé aux 
étudiants tchèques séjournant en France de nous fournir des extraits de leurs conversations écrites 
réalisées dans les réseaux sociaux. Notre objectif était dʼobserver les discussions spontanées qui 
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sʼapprochent de lʼoral. Pour cette raison, nous avons opté pour les discussions via skype et 
messenger. Ces deux moyens de communication relèvent d’une communication synchrone, se 
caractérisant par une extrême rapidité et sʼapprochant ainsi considérablement de la discussion orale 
spontanée. Du fait que les internautes se connaissaient, les discussions se déroulaient toujours dans 

une ambiance amicale et spontanée. Nous supposons quʼune telle situation a pu favoriser lʼusage de 
lʼargot scolaire franco-tchèque.  Au total, nous avons enregistré 200 énoncés, qui serviront de base 
à notre corpus dʼanalyse. 
 
Analyse de notre corpus 
En analysant notre corpus, nous avons repéré 4 procédés principaux qui caractérisent lʼargot 

scolaire franco-tchèque. Il sʼagit de : a) le gallicisme non adapté b) le gallicisme adapté et calqué c) 
le langage sms d) le procédés à lʼinverse. 
Nous allons présenter tous les procédés plus en détail dans les lignes qui suivent. 
a) Ce qui frappe en premier lieu, cʼest lʼemploi abondant des expressions françaises qui 
apparaissent directement dans le discours tchèque, sans aucune adaptation graphique ou 
morphologique. Comme le montrent les exemples ci-dessus, nous constatons notamment 

différentes formes de salutations.  
 
Coucou, ca va?  
Merci, mám se fajn a ty 
 
ahoj Anynko je viens aux nouvelles...comment vas-tu? jak se dari na fakulte? Co noveho v 
Lapeco? delas tam ted?  
 
Jason posílá petit coucou  
 
Le deuxième domaine où on remarque une présence élevée de gallicismes non adaptés est la vie 
étudiante. Comme le montrent les extraits de notre corpus, les mots français décrivant le système 
dʼenseignement supérieur en France apparaissent directement dans le discours tchèque sans 

aucune explication ou précision. Soulignons que tous les exemples cités ci-dessous disposent dʼun 
équivalent tchèque précis et qu’il nʼy a aucune nécessité dʼemployer le mot français dans le discours 
tchèque. Les étudiants tchèques qui vivent dans le système universitaire français préfèrent utiliser 
les mots français qui sont perçus comme des expressions plus précises et plus pertinentes que les 
mots tchèques. 
… profesionálně traduction  
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od nás ke škole je to přímo 14 minut před campusJe to údajně na faculté des sciences et 
technologies - amphi 8, Vandoeuvre-les-Nancy  
 
já mu taky řekla, že mi v bureau erasmus řekli, že ce n'est pas grave když přijdu pozdě 
 
B) Le deuxième élément qui caractérise lʼargot scolaire franco-tchèque est lʼemploi des gallicismes 
adaptés et des calques. En linguistique, l’expression gallicisme adapté est définie comme un 
emprunt à la langue française par une autre langue. Duběna (2015 : 111) nous précise :   « Langue 
européenne d’importance mondiale, le français a laissé une empreinte visible sur le lexique tchèque 

: hormis les domaines de la culture (premiéra, varieté, parfém), de la politique (princ, režim, 
ambasáda) et de la gastronomie (pyré, žampion, bujon), qui lui sont traditionnellement associés, les 
gallicismes ont également enrichi le vocabulaire de la technologie (karoserie, šofér), des sciences 
naturelles (begonie, bríza), de l’économie (fond, deviza) et du sport (balon, biliár) ». Notre corpus 
nous fournit aussi un grand nombre de gallicismes qui sʼadaptent dans le discours tchèque 
morphologiquement ou graphiquement.  

À titre dʼexemple, mentionnons les verbes augmentovat ou bossovat. Les deux verbes sont créés 
par dérivation à partir dʼun verbe français. Les étudiants tchèques préfèrent garder le radical du 
verbe (augment- ou boss- ), auquel ils ajoutent le suffixe de la troisième conjugaison verbale 
tchèque (exemple kupovat).  
 
Oni ti augmetovali stýpko? 
Mě už se nechce moc bossovat  
 
Un autre exemple particulier est représenté par les substantifs français qui sʼadaptent au système 
morphologique tchèque. La langue tchèque, qui connaît sept cas, doit décliner les mots dʼaprès leur 
position dans la phrase. En plus, les déclinaisons se distinguent par le nombre (singulier et pluriel), 
les trois genres (masculin, féminin, neutre) ou plutôt quatre puisque le masculin a deux formes 
types : le masculin animé (hommes ou animaux) et le masculin inanimé (objet). Il en résulte que 

les déclinaisons standard manifestent une grande complexité grammaticale. Précisons que pour 
chaque genre, il existe une déclinaison exemplaire « dure » et « molle ». En plus de cette paire, il 
faut aussi ajouter quelques déclinaisons atypiques. Elles sont le plus souvent non-productives, et 
utilisées pour des termes « archaïques ». Cette complexité du système morphologique se manifeste 
aussi dans notre corpus où les substantifs français sont déclinés dʼaprès le modèle tchèque. Le 
premier mot, écrivain, respecte lʼorthographe française (sauf l´accent aigu), auquel sʼajoute la 
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terminaison dʼune déclinaison exemplaire dʼaprès le mot pán. Le deuxième mot, espagnol, prend le 
genre féminin en tchèque (ta espagnola) et se décline dʼaprès le mot žena. 
 
Udělala jsem ti rezervaci na toho ecrivaina  
18 z espagnoly! 
 
Lʼexpression laisser tomber représente un cas particulier, que nous constatons dans notre corpus 
sous plusieurs formes. La première forme (lassuju tomber) est un gallicisme adapté, où la première 
partie du mot prend la terminaison verbale tchèque et se conjugue dʼaprès le modèle kupovat.  
 

Šel bych jen tak na jedno nebo na cigo ale asi to lassuju tomber  
 
La deuxième variante est représentée par un calque traduisant littéralement le mot laisser par  
nechat  tomber. 
jo nech to tomber Emotikona grin  
 

C) Un autre phénomène surprenant qui apparaît dans notre corpus est lʼusage du langage sms 
français. La langue tchèque, qui dispose dʼune orthographe transparente, ne voit pas la nécessite 
de simplifier son orthographe, et lʼusage de nouvelles pratiques scripturales y est rare. Par contre, 
la langue française, qui se caractérise par une orthographe opaque, modifie souvent la graphie des 
mots dans le but de les simplifier. Du fait que les locuteurs tchèques apprennent généralement le 
français soutenu et correct, la présence dʼune graphie innovatrice peut les surprendre. Néanmoins, 

il faut se rendre compte que ces graphies particulières prolifèrent rapidement dans la 
communication électronique médiée et remplacent facilement les graphies traditionnelles. Ce fait se 
manifeste aussi dans notre corpus, où les étudiants thèques recourent souvent à lʼemploi de 
graphies simplificatrices françaises, ce qui reflète lʼéconomie de lʼexpression de cet environnement 
communicatif. 
  
Prq? < pourquoi >totálně chcíplá ležim a koukam na dextra Emotikona smile  
hej já jsem Davidovi říkal dneska, že se tě zeptám, tak stejně jdeš zítra do práce, tak mu řeknem, já 
jsem tam na 4...merci bcp < beaucoup >, je t´aime  
Tkt < t´inquiète > ja myslím, že to bude v pohodě 
 
D) Le dernier phénomène quʼon observe dans notre corpus est représenté par les gallicismes à 
lʼinverse. Il sʼagit de mots qui ont été déjà empruntés à la langue française dans les périodes 
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précédentes et qui se sont déjà bien adaptés au système morphologique tchèque. Pourtant, les 
étudiants tchèques préfèrent utiliser le mot français en respectant sa graphie originelle. À titre 
dʼexemple, on peut mentionner le mot piknik (pique nique), également attesté en tchèque comme 
adjectif (piknikový) ou verbe (piknikovat). Un autre exemple est fourni par le mot bageta « 

baguette », qui garde aussi dans notre corpus la graphie française. 
 
pique nique (piknik) v jardins du luxembourg 
Koupila jsi ty baguette 
 
Conclusion 

Notre étude a mis en évidence que les étudiants tchèques Erasmus se servaient dʼun argot scolaire 
spécifique, qui se caractérise par le mélange du français et du thèque. La fonction essentielle de cet 
argot est de marquer lʼappartenance à un groupe concret, celui des étudiants tchèque séjournant 
en France. Il en résulte logiquement que ce sont avant tous les gallicismes qui apparaissent dans 
notre corpus. Nous les distinguons en deux groupes principaux : les gallicismes non adaptés et les 
gallicismes adaptés. Bien que la langue tchèque dispose dʼun équivalent précis et pertinent dans 

son vocabulaire, le choix dʼun gallicisme non adapté est souvent ressenti comme une nécessité qui 
pourrait éviter toute sorte dʼambiguïté. Le mot français dans une phrase tchèque est perçu comme 
une expression plus précise que le mot thèque. Nous notons quʼil sʼagit surtout des mots qui sont 
liés à la vie universitaire en France. Il sʼensuit logiquement que les gallicismes non adaptés dans le 
discours tchèque reflètent mieux la réalité vécue quotidiennement. La deuxième grande catégorie, 
les gallicismes adaptés, montrent la créativité des étudiants tchèques qui essaient dʼintégrer dans le 

discours tchèque le mot français qui garde souvent son radical français, mais qui sʼenrichit de 
terminaisons tchèques. Quant aux catégories des mots concernés, nous pouvons constater que les 
élèves modifient le plus souvent les verbes et les substantifs. Soulignons que cʼest toujours la 
langue tchèque, leur langue maternelle, qui est dominante et sert de base pour la création des 
néologismes. Quoique la fonction essentielle de lʼargot soit de cacher la signification de certains 
mots, on peut constater que toutes expressions de notre corpus seraient facilement 
compréhensibles par un autre locuteur tchèque parlant bien français. Lʼobjectif principal de cet 
argot est plutôt de marquer lʼappartenance à un groupe concret, cʼest-à-dire aux étudiants 

tchèques Erasmus séjournant en France.  
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Appropriation du français en contexte plurilingue 
africain : le nouchi dans la dynamique 
sociolinguistique de la Côte d’Ivoire 

 
Jean-Baptiste Atsé N’Cho1 

 
Résumé : L’objectif de cette contribution est de montrer comment, dans le contexte du plurilinguisme ivoirien, le nouchi 
qui, autrefois était utilisé comme un code secret par les jeunes des quartiers populaires d’Abidjan, s’étend désormais dans 
toutes les sphères de la vie privée et publique du pays. Après analyse, l’étude révèle que cette variété argotique joue un 
rôle véhiculaire indéniable au point de s’imposer comme la langue nationale de la Côte d’Ivoire. S’appuyant sur un corpus 
de mots et d’expressions nouchi extraits d’affiches publicitaires et de chansons zouglou, l’approche théorique de cette 
étude relève de la sociolinguistique variationniste et descriptiviste. 
 
Mots-clés : Appropriation du français. Nouchi. Dynamique sociolinguistique. 
 

1 Introduction 
L’appropriation du français en contexte plurilingue africain, comme c’est le cas de la Côte d’Ivoire, a 

été l’objet de nombreuses recherches et publications et constitue toujours une source inépuisable pour les 
recherches en Sciences du langage. La coexistence du français avec la mosaïque des langues locales 
ivoiriennes, où aucune d’entre elles ne joue le rôle de langue nationale, a favorisé la véhicularité de 
différentes variétés de français dont le nouchi comme moyen de communication interethnique.  

Autrefois considéré comme la langue des voyous et des jeunes délinquants des quartiers populaires 
d’Abidjan, le nouchi occupe désormais toutes les sphères de la vie publique et privée en Côte d’Ivoire. Même 
si de nos jours, le nouchi n’a pas encore totalement acquis un statut de code national, comment arrive-t-il à 
s’imposer aux Ivoiriens au point de devenir la langue nationale ? 

L’objectif de cette contribution est de montrer comment le nouchi est devenu populaire et est parvenu 
à s’imposer dans une Côte d’Ivoire (ethno)linguistiquement hétérogène. Le travail s’appuie sur un corpus de 
mots et d’expressions nouchi extraits d’affiches publicitaires et de chansons zouglou2. La sociolinguistique 
variationniste et descriptiviste telle que développée par Walter (1988), Dumont et Maurer (1995) et Gadet 
(2003) fonde l’approche théorique de cette étude. 

Dans un premier temps, l’article présentera la situation sociolinguistique de la Côte d’Ivoire. Tout le 
reste du travail mettra l’accent sur le dynamisme du nouchi et étudiera son cas sur son avenir en tant que 
future langue nationale du pays. 

 

2 La situation sociolinguistique et la réalité du plurilinguisme en Côte 
d’Ivoire 
 
2.1 Les grandes familles linguistiques et les langues ivoiriennes transfrontalières 

Les recherches linguistiques dénombrent soixante langues ivoiriennes dont certaines se retrouvent 
hors des frontières du pays. 

  

2.1.1 Les grandes familles linguistiques de la Côte d’Ivoire 

1 Université de Bouaké (Côte d’Ivoire). UFR Communication, Milieu et Société. Département des Sciences du Langage et de la 
Communication / et - jbatse@yahoo.fr  
2 Le zouglou est un genre musical urbain et populaire né dans les cités universitaires d’Abidjan dès l’avènement du multipartisme en Côte 
d’Ivoire dans les années 1990. 
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Selon la classification de Greenberg (1963)3 et en nous fondant sur les clivages Nord/Sud/Est/Ouest, 
les grandes familles linguistiques en Côte d’Ivoire se répartissent entre quatre (4) groupes :  
- Le groupe GUR ou VOLTAÏQUE (senoufo, koulango, lobi, gurunsi, etc.) avec 14 langues ; 
- Le groupe KROU (bété, dida, neyo, wobè, etc.) avec 16 langues ; 
- Le groupe KWA ou AKAN (baoulé, agni, akyé, abidji, n’zima, etc.) avec 17 langues ; 
- Le groupe MANDÉ (malinké, yacouba, dioula, gouro, etc.) scindé en deux groupes avec 13 langues. 
Quelques-unes des langues sont représentées sur la carte suivante avec leurs zones d’extension. 
 
 

 
 

Carte 1. Les quatre groupes ethnolinguistiques de Côte d’Ivoire 
 
Source : Atlas de Côte d’Ivoire, Conception Kouadio N’Guessan, J.  
Réalisation Sanogo, S. - IGT LATIG (juin 2007)  
 

2.1.2 Les langues ivoiriennes transfrontalières ou le multilinguisme régional4 
 Une langue transfrontalière est une même langue, parlée par un groupe ethnique, une tribu ou une 
nation, située dans une aire géographique répartie entre deux ou plusieurs pays reconnus internationalement 

3 Joseph H. Greenberg (1963). Th e  L a n g u a g e s  o f  A f r i c a , International journal of American linguistics. 
4 Chaudenson fait une différence terminologique entre le « plurilinguisme » et le « multilinguisme ». Pour lui, la diversité linguistique au 
sein d’un État serait ainsi appelée "plurilinguisme", tandis que la présence des mêmes langues dans plusieurs serait appelée 
"multilinguisme" (Chaudenson, 2000, p. 25-26). 
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et ayant une frontière terrestre ou maritime commune (Cf. Wikipédia). C’est ce que Chaudenson (2000) 
appelle multilinguisme régional, c’est-à-dire la présence des mêmes langues dans plusieurs pays. En Côte 
d’Ivoire, toutes les quatre familles linguistiques ont chacune des langues qui font partie du multilinguisme 
régional ; elles transcendent donc les frontières ivoiriennes. Nous en dénombrons 16 au total5. Parmi elles, le 
manding6 sert de véhiculaire régional, car, en plus d’être parlé en Côte d’Ivoire, il est présent au Burkina 
Faso, au Ghana, en Guinée et au Mali. Le Ghana reste le pays voisin qui partage le plus de langues avec la 
Côte d’Ivoire avec 10 langues (abron, agni-baoulé, birifor, degha, koulango, ligbi, lohron, manding, n’zima et 
senoufo). 

 

2.1.3 Les langues véhiculaires 
Louis-Jean Calvet définit une langue véhiculaire comme étant « une langue utilisée pour la 

communication entre des groupes qui n’ont pas la même première langue » (Calvet, 1993, p. 40). Prenant 
l’exemple de Dakar, la capitale du Sénégal, il démontre que « des gens dont le wolof n’est pas la première 
langue l’utilisent pour communiquer avec d’autres personnes qui n’ont pas la même première langue qu’eux » 
(Calvet, 1993, idem). 

En Côte d’Ivoire, en plus du français (la langue officielle), les linguistes ivoiriens ont choisi, pour un 
besoin d’équilibre en fonction des familles linguistiques, une langue servant comme véhiculaire dans chaque 
famille linguistique. Ce sont : l’agni-baoulé7 pour le groupe KWA, le bété pour le groupe KROU, le mandingue 
(dioula) pour le groupe MANDÉ et enfin le senoufo pour le groupe GUR. Néanmoins, il est rare – excepté la 
langue dioula – de voir en Côte d’Ivoire des gens utiliser ces langues dites véhiculaires pour communiquer 
avec d’autres personnes qui n’ont pas la même première langue qu’eux. Seul le français joue le rôle de langue 
véhiculaire entre les Ivoiriens qui n’ont pas la même première langue. Selon Kube, « la véhicularité du 
français est assez importante en milieu urbain où la population multiethnique se sert de cette langue comme 
moyen de communication interethnique ». Quant aux langues dites véhiculaires ivoiriennes, l’auteur affirme 
que leur « véhicularité n’est pas importante en Côte d’Ivoire [car] leur nombre est très grand et aucune des 
langues n’a pu s’imposer en tant que véhiculaire (mis à part le dioula servant, sur beaucoup de marchés 
ivoiriens, de langue de commerce) » (Kube, 2005, p. 60).  

 

2.2 Le français et ses variétés en Côte d’Ivoire 
Le statut du français en tant que langue officielle en Côte d’Ivoire reste sérieusement secoué par sa 

coexistence avec les langues locales, donnant ainsi naissance à différentes variétés de français observées sur 
le territoire. Certains chercheurs comme Lafage (1991, 1996 ; 1998), Kouadio (1999 ; 2006) et Boutin (2002) 
parlent de variétés basilectale, mésolectale et acrolectale. Kouadio8 donne les raisons de cette catégorisation : 

 
Au départ, sur la base d’un travail épistémologique hâtif, on avait postulé une répartition 
tripartite de ces pratiques en acrolecte, mésolecte et basilecte, corrélés chacun avec des 
strates sociales, elles, définies par leur rapport à l’éducation scolaire. Suivant ce postulat, les 
élites de la société étaient censées parler la variété acrolectale, les personnes moyennement 
scolarisées la variété mésolectale et les peu ou pas du tout scolarisés la variété basse ou le 
français populaire ivoirien (fpi), anciennement "petit-nègre", "français de Moussa" ou encore 
"français de Treichville". 

5 - la famille GUR avec 7 langues : le birifor parlé en Côte d’Ivoire, Burkina Faso et au Ghana ; le degha (Côte d’Ivoire, Ghana) ; le lobiri 
(Côte d’Ivoire, Burkina Faso) ; le lohron (Côte d’Ivoire, Ghana) ; le koulango (Côte d’Ivoire, Ghana) ; le senoufo (Côte d’Ivoire, Burkina 
Faso, Ghana, Mali) et le gouin (Côte d’Ivoire, Burkina Faso). - la famille KROU avec 3 langues : le grébo (Côte d’Ivoire, Libéria) ; le 
kroumen (Côte d’Ivoire, Libéria) et le wè (Côte d’Ivoire, Libéria). - la famille KWA avec également 3 langues : l’abron (Côte d’Ivoire, 
Ghana) ; l’agni-baoulé (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo) et le n’zima (Côte d’Ivoire, Ghana). - la famille MANDÉ, aussi avec 3 langues : le dan 
aussi appelé yacouba est parlé en Côte d’Ivoire et au Libéria ; le ligbi (Côte d’Ivoire, Ghana) et le mandingue5 (Côte d’Ivoire, Burkina 
Faso, Ghana, Guinée, Mali). 
6 Le manding représente les langues malinké, bambara et dioula, mais pris ici sous la forme du dioula. 
7 Ici, pour des cas de similitudes, certains chercheurs comme Lafage (1986), Sangaré (2009), etc. préfèrent réunir l’agni et le baoulé en 
une seule langue. 
8 Cf. KOUADIO N’guessan Jérémie, dans sa Préface à l’ouvrage Petit recueil d’ivoirismes de Bohui Djédjé Hilaire (2013, p. 9-10). 
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Pour nous, en parlant de variétés de français en Côte d’Ivoire, nous abondons dans le même sens que 

Kouamé, où l’on retrouve tout simplement « une forme standard qui se cantonne aux écoles et à la vie 
administrative et deux formes véhiculaires (le français ivoirien et le nouchi) qui explorent toutes les autres 
sphères de la vie privée et publique » (Kouamé, 2013, p. 70). Notre étude se fondant essentiellement sur 
cette dernière variété, nous allons chercher à comprendre tout ce qui concourt à sa naissance et à son 
dynamisme. 

 

2.3 Le nouchi 
Apparu et pris réellement forme dans les années 1980, le nouchi est l’une des variétés de français en 

Côte d’Ivoire qui, à l’oreille, se rattache au français, mais à forte dominante africaine. L’on dit même souvent 
du nouchi qu’il serait une pure invention des jeunes voyous, délinquants ou déscolarisés des quartiers 
précaires d’Abidjan. En effet, plusieurs hypothèses concourent à l’étymologie du terme "nouchi". Pour Lafage 
Suzanne, ce terme dont la première trace se situe en 1977 tire son origine de deux mots dioula : « nún : nez 
et míi : poil, traduisant "poil du nez" » et aurait servi à l’époque comme synonyme de "voyou" (Lafage, 1991, 
p. 97). Quant à Kouadio N’guessan, ses informateurs lui auraient affirmé en 1991 que nouchi serait un mot 
soussou (une langue mandée parlée notamment en Guinée) et aurait pris naissance à Adjamé, l’un des 
quartiers populaires d’Abidjan où vit une forte communauté soussou (Kouadio, 1991, p. 373). De ces deux 
sources, l’hypothèse de Lafage selon laquelle le terme nouchi aurait pour synonyme de "voyou" nous parait 
très probable, tout simplement parce qu’à cette époque-là, les Ivoiriens, très friands de films Westerns que 
diffusait leur seule et unique chaîne de télévision tous les dimanches à partir de 14h, identifiaient toujours les 
téméraires, les caïds et même les braves par leurs moustaches. Ainsi, tous ceux qui portent des moustaches 
dans les films western (ou far West) sont considérés comme des Noussis9, c’est-à-dire des durs à cuire, des 
caïds, des bandits, et en même temps, des braves. C’est ce qui amène Suzanne Lafage (1991) à dire que le 
mot nouchi a été utilisé en ses débuts pour désigner des jeunes de la rue vivant du vol à la tire ; lesquels se 
prennent pour des caïds.  

Pour sa classification, la littérature scientifique le caractérise comme un argot ou une langue des 
jeunes (Kouadio, 1990 ; Lafage, 1996 ; 1998), ou souvent comme une langue hybride ou un mélange de 
langues (Lafage, 1998). D’autres encore le considèrent comme une langue métissée ou une langue mixte 
(Queffelec, 2007). La spécificité du nouchi, c’est la capacité de ses locuteurs à se créer leurs propres règles 
grammaticales et à mettre à profit tous les procédés de créations lexicale, morphologique, syntaxique à partir 
d’une langue quelconque pour réinventer une langue propre à eux ; ce qui fait dire à Kouadio10 que  

 
le nouchi se différencie des autres variétés par son vocabulaire caractérisé par : 
- des emprunts massifs aux langues ivoiriennes et non ivoiriennes ; 

- la création de mots hybrides ; 

- la resémantisation de certains termes du français qui deviennent polysémiques ; 

- la création de nombreux synonymes ; 

- l’usage de tous les procédés linguistiques de création lexicale ; 

- l’utilisation consciente des figures de style telles que la métaphore, la métonymie, 
l’extension et le rétrécissement de sens, etc. 

Cela se solde par un lexique foisonnant, instable parce que constamment renouvelé, mais 
dont certains mots, locutions et tournures sont si expressifs qu’ils finissent par paraître 
emblématiques de cette façon tout ivoirienne de jouer avec la langue française. 

 
Alors comment un tel phénomène linguistique arrive-t-il à s’imposer à tous les Ivoiriens ? 

9 Les nouchiphones ne font pas l’amalgame entre le nouchi qui représente la langue (le parler) ; le ou la Noussi « celui ou celle qui parle 
le nouchi, qui l’utilise au quotidien (c’est-à-dire le locuteur) » et le noussiya ou le nouchiya qui est admis dans leur entendement comme 
étant le style et tous les aspects comme la prononciation et la gestuelle qui vont avec ce parler argotique. (Cf. Atsé N’Cho, 2014 ; 2016) 
10 Cf. Kouadio N’guessan Jérémie, dans sa Préface à l’ouvrage Petit recueil d’ivoirismes de Bohui Djédjé Hilaire (op. cit. p. 11).  
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3 Les facteurs du dynamisme du nouchi 
Le nouchi n’est plus de nos jours cet argot crypté parlé principalement par les jeunes de la rue, les 

délinquants et autres loubards, mais un parler qui explore toutes les couches de la société ivoirienne et qui, 
depuis lors, a fait son entrée dans les lycées et collèges et à l’université. Selon Aboa (2011, p. 47), « son 
extension ne s’arrête pas aux jeunes. Elle touche aussi les parents quelle que soit leur condition sociale, qui 
l’utilisent dans la communication avec leurs enfants ». Si aujourd’hui le nouchi gagne du terrain en Côte 
d’Ivoire, cela est dû à plusieurs facteurs [sociolinguistiques]. Le premier facteur est l’absence d’une langue 
véhiculaire à l’échelle nationale. En réalité, la très grande complexité linguistique que nous rencontrons en 
Côte d’Ivoire et surtout l’utilisation qui en est faite prouvent qu’il y a une véritable absence de langue 
véhiculaire d’extension nationale. En dehors de l’association agni-baoulé et le manding sous la forme 
spécifique du dioula qui pourraient jouer ce rôle, force est de reconnaitre que toutes les autres langues 
ivoiriennes sont considérées comme des "langues de moindre diffusion" et se limitent à leurs zones naturelles 
d’extension (Sangaré, 2009, p. 221). Dans un tel environnement, les jeunes non scolarisés ou déscolarisés qui 
sont d’origine ethnique différente et qui parlent des langues premières différentes (Lafage, 1991, p. 97 ; 
Kube, 2005, p. 25) vont, pour répondre à leur besoin de communication dans une ville cosmopolite comme 
Abidjan, créer ce mode langagier (le nouchi) qui dépasse les clivages ethniques. 

Le second facteur pourrait s’expliquer par le couple français / langues vernaculaires ivoirienne. L’État 
de Côte d’Ivoire, en choisissant le français comme langue officielle de par ses différentes constitutions, 
développe une politique linguistique exoglossique11, mettant le français en coexistence avec les langues 
vernaculaires ivoiriennes. De cette coexistence où n’émerge aucune langue ivoirienne véritablement 
dominante, les études montrent qu’un Ivoirien, en plus de sa langue maternelle qu’il acquiert comme 
première langue, a le français comme langue seconde ou vice-versa. « Il se pose alors la question de la 
cohabitation de ces langues dans l’espace culturel ivoirien, celle de la gestion spontanée ou raisonnée que les 
Ivoiriens font de ce bilinguisme franco-ivoirien, au demeurant déséquilibré au profit du premier terme » 
(Kouadio, 2000, p. 199). Pour nous, un tel bilinguisme pourrait favoriser le développement linguistique et 
cognitif des sujets par la fabrication d’un code simplifié à l’apprentissage réussi de deux langues ou même 
plus. Le nouchi en serait un cas d’espèce. 

Le troisième facteur du dynamisme du nouchi est l’« appropriation » du français par les Ivoiriens. En 
effet, le français est une langue étrangère importée et imposée aux Ivoiriens par l’administration coloniale 
comme une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle identité. Dans les pays francophones 
d’Afrique, il jouit d’un prestige jamais démenti ni contesté. Se l’approprier serait une sorte d’ascension sociale 
ou d’ouverture au monde, mais surtout un moyen d’obtenir une place dans la société coloniale. En plus, 
lorsque le français est utilisé dans des situations non officielles, par exemple dans la communication 
quotidienne, il doit rendre des contenus d’un tout autre cadre culturel. C’est ce que Manessy appelle la 
sémantaxe ; phénomène qu’il caractérise de la manière suivante : 

 

Les particularités du français africain ne se montreraient pas uniquement dans le lexique sous 
forme d’emprunts de langues africaines, mais aussi dans la sémantique. Dans la pratique 
linguistique des Africains se manifesterait une "manière africaine de voir les choses". Le 
français se développerait dans un environnement culturel différent et n’y serait pas utilisable 
de la même manière (Manessy, 1994, p. 86-87). 

 
Mais pour Wald,  

 

L’appropriation du français en Afrique sera complète si une variété autonome se stabilise et si 
l’utilisation du français n’est plus mesurée à la norme extérieure. Celle-ci serait cependant 
encore très présente actuellement surtout à l’école comme une sorte de "vigilance 
métalinguistique" et comme moyen de catégorisation sociale des locuteurs (Wald, 1994, p. 
122). 

11 Dans leur publication sur la politique linguistique en Afrique, Heine, Bernd et Reh, Mechthild (1982, cité par Sabine Kube), affirment 
que lorsque la langue officielle est une langue européenne, la politique linguistique est appelée exoglossique (Kube, 2005 : 75). 
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Tout ceci montre que l’appropriation du français en contexte plurilingue africain pourrait se 

déterminer par un « marquage identitaire » spécifique (Moreau, Thiam et Bauvois, 1998).  
Enfin, un autre facteur qui a fortement participé au dynamisme du nouchi a été, sans aucun doute, sa 

vulgarisation par les mass-médias ; toute la presse ivoirienne confondue aussi bien qu’avec le cinéma, les 
chansons zouglou et reggae. Le nouchi a véritablement connu une ascension fulgurante depuis l’ouverture du 
pays à la démocratie pluraliste en 1990. « En cette année-là, plus d’une quarantaine de titres de journaux se 
partagent le marché ivoirien de la presse écrite (quotidiens, hebdomadaires, magazines, etc.), mais aucune 
de ces publications n’est en langue nationale » (Kouadio, 2000, p. 201). Quelques directeurs de publications 
vont jusqu’à barrer la une de leurs journaux en utilisant le nouchi (Voir les Images 2 dans les pages 
suivantes). Même la littérature écrite s’y met. Tous les numéros de la collection Aya de Yopougon de 
Marguerite Abouet et Clément Oubrerie destinée à la littérature enfantine sont entièrement écrits en nouchi 
avec des personnages et des images bien illustrés. Quant aux artistes zouglou et de reggae, le nouchi devient 
leur principal support linguistique. Les titres C’est pas da ni bloh (pour « ce n’est ni de la vantardise, ni du 
bluff ») du reggaeman Serge Kassy et Premier Gaou (pour « Dupé pour la première fois ») du groupe zouglou 
Magic System sont des exemples parmi tant d’autres.  

 

Au début, dans ces musiques, l’apport se faisait par l’intégration de quelques mots nouchi 
expliqués plus ou moins maladroitement. Puis, au milieu des années 88/90, une certaine 
mouvance Reggae (Wabi Spider, Serges Kassi et surtout Tangara Speed Godha) va proposer 
les premiers énoncés complets en nouchi12.  

 
En guise d’exemple, prenons l’extrait d’une chanson du groupe Les Potes de la rue intitulée Ziopin13, 

une chanson qui a eu beaucoup de succès en 1996 et dans laquelle l’auteur dénonçait le tribalisme et 
l’intolérance : 
- Qui fait ça ? Faut pas fasser hein, nous s’amuser ! 
Refrain : - Tribalisme n’est pas bon o ! 
- Baoulé dit qu’Agni est soûlard, Agni dit que Baoulé est soûlard 
Entre les deux-là qui i boit fort ? 
Refrain 
- Bêlard dit que ler sont digba, les Loubards disent i sont digba 
Entre les deux-là qui a gnaga ? 
Refrain 
- Abidji dit que ler sont sorcier, Adioukrou dit que ler sont sorcier 
Entre les deux-là qui peut boi acide ? 
Refrain : - Sorcellerie n’est pas bon o ! 
- Dioula dit que Tagbana a petit pied, Tagbana dit que Dioula a petit pied 
Entre les deux là pour qui est tchrin ? 
Refrain 
- Gagou dit que Dida a digba mollet, Dida dit que Gagou a digba mollet 
Entre les deux-là pour qui est agbôlô ? 

12 Cf. Rapport de la Commission 2 de l’Atelier sur le thème « Le nouchi et les arts de la parole : quelles interactions ? » dans les Actes du 
séminaire sur « Le nouchi, mal de vivre de la jeunesse ou alternative possible d’une identité ivoirienne en construction ? » tenu du 17 au 
19 juin 2009 à Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), p. 37. 
13 Nous empruntons les transcriptions de ce texte à Kouadio (2000, p. 202-203), mais que nous avons légèrement modifiée pour le 
besoin de l’étude. 
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Refrain 
- Pygmée dit que Niaboua est court, les Niaboua dit que Pygmée est court 
Entre les deux-là qui est plus grand ? 
Refrain 
- Mauritanien dit qu’il est blanc, Albinos dit qu’il est blanc aussi 
Entre les deux-là qui est blanc teint clair ? 
Refrain 
Essai de traduction : 
- Attention ! Ne nous prenez pas au sérieux, c’est de la plaisanterie ! 
- Le tribalisme est dangereux ! 
- Les Baoulé traitent les Agni d’ivrognes, les Agni en font autant 
Où est donc la vérité ? 
- Les porte-faix prétendent qu’ils sont musclés et forts, les Loubards disent qu’ils sont les plus musclés et les 
plus forts 
Où est donc la vérité ? 
- De ces deux ethnies (Abidji et Adioukrou), laquelle est la plus forte en sorcellerie ? 
- Les Dioula disent que les Tagbana ont de petits pieds, les Tagbana pensent plutôt que ce sont les Dioula qui 
ont de petits pieds 
Où est la vérité ? 
- Les Gagou prétendent que les Dida ont des mollets difformes, les Dida pensent le contraire 
Où est donc la vérité ? 
- Les Pygmées disent que les Niaboua sont de petite taille, les Niaboua prétendent le contraire 
Où est la vérité ? 
- Les Mauritaniens disent qu’ils sont des Blancs, les Albinos disent qu’eux aussi sont des 
Blancs 
Lequel est le plus Blanc des deux ? 

À la lecture de ce texte, les quelques caractéristiques du français populaire ivoirien (FPI) et du nouchi 
apparaissent : 

 

a) les caractéristiques relevant du FPI : 

- l’absence d’article devant les noms d’ethnies : Baoulé, Agni, Gagou, Dida, Tagbana, Dioula, 
Adioukrou, Abidji, etc. ; 

- des prononciations approximatives : « fasser » (fâcher), « ler » (leur) ; 

- l’emploi des unités dicto-modales d’origine africaine telles que « de ! o ! » ; 

- l’emploi particulier de « même » qui marque ici le superlatif ; 

- l’emploi du présentatif « -là » fonctionnant comme élément à valeur anaphorique et 
emphatique ; 

- la construction possessive avec « pour » dans « pour qui est agbôlô ? » ; 

- le pronom relatif qui en deux morceaux (qui + il) avec une prononciation approximative de 
il : « qui i boi » t : « qui boit ? » 

b) les caractéristiques relevant du nouchi : 
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II s’agit surtout ici de mots de vocabulaire : « bêlard » (porte-faix), « digba » (gros et 
musclé), « gnaga » (ici traduit par la « force »), « tchrin » (mince), « agbôlô » (gros et 
difforme). 

En plus de ces caractéristiques d’ordre linguistique, il faut ajouter que ces chansons sont 
chantées sur un rythme, un air, avec une mélodie typiquement ivoiriens, ce qui a pour effet 
de décomplexer et de sécuriser les chanteurs qui échappent ainsi au style « chocobit14 » 
décrié par l’ensemble des Ivoiriens. L’utilisation de cette sorte d’interlecte donne l’impression 
aux chanteurs qu’ils chantent en français sans y perdre, ni leur identité, ni leur culture. De 
son côté, le public, qu’il soit lettré ou analphabète non locuteur du français, s’y retrouve de 
quelque manière : le public lettré parce qu’il pratique toutes les variétés de français présentes 
en Côte d’Ivoire, le public analphabète, parce qu’il y retrouve des rythmes, des vocalisations 
propres au terroir (Kouadio, 2000, p. 202-203). 

 
Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons dire que le dynamisme même du nouchi, c’est sa 

particularité de s’inspirer de la vie politico-socio-culturelle ivoirienne et d’évoluer avec elle. Son vocabulaire, 
nourri de l’actualité, tire ses ressources dans les conversations quotidiennes des personnes de différentes 
classes sociales et/ou de différents groupes linguistiques. Sa vulgarisation est désormais plus étendue dans 
toute la société, notamment dans les domaines politique, médiatique, culturel et publicitaire (Voir chapitre 
4.3). 

 

4 Les fonctions communicatives et identitaires du nouchi 
L’analyse des fonctions communicatives et identitaires du nouchi fait apparaître un tableau très complexe. 
Sabine Kube (2005, p. 91 ; 133 et suiv.), dans son enquête sur le nouchi à travers une analyse d’attitudes 
linguistiques menée auprès des élèves en milieu scolaire, présente les fonctions actuellement remplies par ce 
parler argotique qui est le moyen de communication préféré des jeunes. Nous avons également mené, 
pendant près de trois ans, cette même enquête auprès de nos étudiants de Licence 2 du département des 
Sciences du Langage et de la Communication de l’Université de Bouaké au titre des années académiques 
2014-2015 ; 2015-2016 et 2016-2017, et ce, dans le cadre de l’unité d’enseignement intitulé : Géographie 
linguistique de la Côte d’Ivoire. Les propos de ces étudiants qui vont dans le sens de ceux des élèves 
enquêtés par Kube sont enrichissants de fort belles manières. Nous en reprenons quelques-uns.  

 

4. 1 Le nouchi et les jeunes 
Dès son avènement, le nouchi servait de code secret aux jeunes de la rue et ceux qui le parlaient 

étaient catégorisés de voyous. Soro Solo en donne les raisons : 
 

Le secteur de l’informel se divise en deux blocs : celui des patrons et celui des apprentis. Il 
fourmille de jeunes non-scolarisés et de déchets scolaires. La loi du milieu est implacable. 
Comme les mousses, les apprentis chauffeurs ou des petits métiers sont corvéables à souhait, 
ils doivent soumission absolue et reconnaissance au patron qui leur offre "gracieusement" le 
savoir. Dans un tel univers où délation, chantage, punition corporelle et raison du plus fort 
constituent les règles du jeu, on a intérêt entre gens de condition égale à élaborer un code 
ésotérique pour échanger ses fragments d’info sans que les aînés n’en comprennent rien. 

Ainsi, le nouchi bourgeonna et se développa dans les gares routières, les garages de 
mécanique auto, les ateliers de menuiserie, les hangars de marché, avant de gagner la rue 
tout entière puis les lycées et collèges. 

Vu ses origines underground, le nouchi est forcément perçu par la bonne morale comme une 
langue de voyous (Soro Solo, 2003). 

 

14 Pour Kouadio (2000, op. cit., citant l’IFA, p. 79), Faire « chocobit » (ou « chocobi »), c’est essayer de prononcer comme un Français 
alors qu’on est Africain. 
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Le nouchi a renforcé ses positions dans le milieu des jeunes à tel point qu’il est devenu la première 
langue (Kouadio, 2006 : 177). Kube révèle ceci dans son enquête :  

 

Le nouchi est, par excellence, l’alternative au français selon les élèves. […] Nos résultats 
montrent que le nouchi remplit pour les élèves des fonctions communicatives et identitaires 
que ni le français qu’ils apprennent tous à l’école, ni les langues ivoiriennes de leur répertoire 
linguistique ne peuvent satisfaire et qui vont bien au-delà des fonctions attribuées à une 
langue des jeunes (Kube, 2005, p. 133). 

 
Vu sous ces différents aspects, le nouchi peut être considéré comme une variété privilégiée des 

jeunes, d’une génération et d’une communauté linguistique qui le revendiquent au quotidien comme code de 
ralliement et comme moyen d’affirmation de leur esprit créateur et de leur volonté de liberté dans la société. 

 

4. 2 Le nouchi et la communication interethnique 
Dans une Côte d’Ivoire linguistiquement hétérogène où aucune langue locale ne joue le rôle de 

langue véhiculaire à l’échelle nationale, la recherche scientifique désigne depuis longtemps le français comme 
la langue qui remplit cette fonction linguistique. C’est le cas de Kouadio quand il affirme que l’extraordinaire 
expansion du français, toutes variétés confondues, [qui] est devenu le premier véhiculaire du pays, à telle 
enseigne qu’aujourd’hui aucun secteur d’activités, aucun endroit, si reculé soit-il, n’échappent à la présence et 
à l’emploi du français (Kouadio, 2000 : 199). Parlant de variétés de français, la plus usitée est le nouchi qui, 
dans l’enquête de Kube, « est, aux yeux des élèves, un élément indispensable de l’éventail linguistique 
ivoirien. Il y remplit des fonctions communicatives dans lesquelles aucune autre variété de langue ne peut le 
remplacer » (Kube, 2005, p. 139). En guise d’exemple, l’auteur donne quelques témoignages d’élèves de 
lycées et collèges d’Abidjan et sa banlieue : « Le nouchi est né parce que tous les habitants ne pouvaient pas 
parler le français soutenu et parce qu’il n’y a pas de langue commune (Troisième, f, 15 ans) » ; « Le nouchi 
est né pour que les conversations se font entendre de tout le monde et dans la même langue, en fait une 
seconde langue après le français (Troisième, f, 13 ans) » ; « Nous nous comprenons plus [avec le nouchi], 
parce que les langues maternelles ne sont pas les mêmes (Troisième, f, 15 ans) » ; « Le nouchi est né pour 
résoudre le problème de communication entre les différentes couches (Terminale, f, 19 ans) » (Kube, 2005, 
p. 140-141). 

 

4. 3 Le nouchi, les médias, la politique, la culture et la publicité 
En plus d’être un moyen de communication interethnique, le nouchi est également et sans ambages 

la langue des médias, du politique, de la culture et de la publicité. Pour s’en convaincre, il suffit d’étudier ce 
mélange respectif du français avec des langues nationales à travers quelques produits culturels que sont les 
affiches et campagnes publicitaires, les unes de journaux, les émissions de radio et de télévision, les livres, les 
chansons et les réseaux sociaux. 

Ainsi, au niveau des médias, précisément dans les chaines de radios et de télévisions, le nouchi est 
bien audible. La Côte d’Ivoire compte deux chaînes de radios nationales (Radio nationale et Fréquence 2) et 
une centaine de chaînes privées réparties dans toutes les villes et communes. Elle compte également trois 
chaînes de télévision nationales (RTI 1, RTI 2 et RTI Bouaké) qui, en dehors de RTI Bouaké, émettent sur 
toute l’étendue du territoire et sur le bouquet Canal+ avec certaines chaînes privées depuis la capitale 
économique Abidjan. Presque tout l’espace radiophonique et télévisuel en Côte d’Ivoire diffuse des émissions 
favorisant et promouvant le nouchi. Les exemples sont multiples : les animateurs d’émissions comme « After 
work » sur Radio Nostalgie, « Djassa FM » animé par Julien Goualo (artiste musicien féru du nouchi) sur 
Fréquence 2, « C’midi » et « On s’éclate » sur la chaîne de télévision RTI 1, et d’autres émissions sur les 
radios et télévisions privées et communautaires (aussi appelées radios de proximité), etc. utilisent le nouchi à 
profusion.  

Au niveau publicitaire, les compagnies de téléphones mobiles et les brasseries ivoiriennes ne sont pas 
en reste. Leurs messages en nouchi sont conçus généralement pour attirer à la consommation et l’adhésion 
des jeunes qui constituent un public potentiel. Pour les téléphones mobiles, par exemple, l’opérateur Orange-
Côte d’Ivoire l’utilise dans son slogan « SOS crédit, quand ya drap #170# te soutra » (voir l’affiche à gauche 
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des images 1 ci-dessous) pour dire « quand tu n’as plus de crédit sur ton compte #170# te dépanne ». Quant 
aux brasseries ivoiriennes, l’affiche à droite des images 1 ci-dessous le démontre : « Authentique comme les 
vieux pères d’ici. Connaisseur connait ! ». En nouchi, le terme vieux père signifie « Aîné ou devancier [dans 
un corps de métier] » et l’expression proverbiale Connaisseur connait ! qui pourrait se traduit par « c’est 
l’averti qui (re)connait les bonnes choses [ici par le goût] ». 
 

  
 

Images 1. Exemple d’affiches publicitaires 
 

En ce qui concerne la presse écrite avec les journaux d’informations générales et la communication 
politique, le nouchi occupe une place importante. Ces deux exemples tirés des Unes de journaux le 
démontrent à travers les images 2. Pour le quotidien Nord-Sud, sa publication N° 1286 du 31 août 2009 
retranscrit un discours du Président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), s’adressant à ses militants 
en nouchi en ces termes : « Plus de flôkô, les Refondateurs vont fraya », propos qui pourrait être traduits par 
« Il n’y aura plus de mensonges [dans la gestion de l’État], le régime des Refondateurs [le Front Populaire 
Ivoirien de Laurent Gbagbo au pouvoir de 2000 à 2011] va fuir (débarrasser le plancher) ». Quant au 
quotidien L’Intelligent d’Abidjan dans sa parution N° 2382 du 4 novembre 2011, parlant des élections 
législatives de 2011, barre sa Une par l’information suivante : NON à des élections koutcha et wouya-wouya. 
« Koutcha » et « wouya-wouya » sont deux termes malinké qui se traduisent respectivement par 
« truquées » et « chose sans importance » comme pour dire : « NON à des élections truquées et sans 
importance ». 
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Image 2. Exemple d’Unes de journaux ivoiriens 
 

Toujours dans le même cadre des élections, le nouchi est utilisé pour véhiculer un message à la 
population ivoirienne dominée majoritairement par des jeunes. Ainsi, pour l’élection présidentielle d’octobre 
2015, une campagne publicitaire a invité certaines stars ivoiriennes du sport à sensibiliser la population en 
cette phrase : « élection c pas gnaga » juste pour dire qu’une « élection ce n’est pas de la bagarre » (Voir 
l’image 3 ci-après). 
 
 

 
 

Image 3. Publicité servant de campagne pour les élections présidentielles de 2015 
 

Aujourd’hui, le nouchi occupe une place très importante sur les réseaux sociaux. Les internautes 
ivoiriens, entre un réel désir de fidélité à la culture ivoirienne et une non moins ardente envie d’épouser 
totalement et absolument cette nouvelle identité linguistique, donnent des cours en nouchi sur Facebook, 
Twitter, Instagram, etc. Ces deux images ci-dessous tirées des réseaux sociaux le démontrent. 
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Images 4. Le nouchi sur les réseaux sociaux 
 

La première image (Devoir de maison) recherche auprès des internautes des mots français qui ont 
plus de variantes en nouchi, tandis que la seconde (BNDN pour Banque Nationale Des Noussi) donne la 
signification en nouchi de [ses] quelques pièces et billets de banque. 

Enfin, sur le plan culturel, précisément dans le domaine musical, grâce à leur imagerie populaire, leur 
humour et la façon simpliste d’écrire leurs textes et messages, de nombreuses tournures et expressions 
proverbiales nouchi comme taper dos (« cocufier »), montrer à quelqu’un qui a mis l’eau dans coco 
(« montrer à quelqu’un de quoi on est capable »), c’est naissance (« C’est congénital ou c’est de nature 
génétique, en parlant de la forme physique de quelqu’un »), etc. ont été révélées au grand public par les 
chanteurs zouglou, comme c’est souvent le cas du groupe Magic System, Yodé et Siro, Petit Denis et bien 
d’autres. Dans les arts, l’utilisation du nouchi produit un plaisir esthétique lié à la satisfaction immédiate 
qu’éprouvent les récepteurs qui se reconnaissent dans cet univers. Les téléfilms et séries télévisées ivoiriens 
ne sont pas en reste. Depuis les années 1970-1980 dans les dialogues d’acteurs de sketches tels que 
Comment ça va ?, puis ceux des séries télévisées Qui fait ça ? et Faut pas fâché ! dans les années 1990 et 
depuis 2000 avec Ma Famille, Safi, Dr Boris, Sicobois, Cour commune, etc. le nouchi a pris une proportion très 
importante au point de devenir la future langue nationale. 

 

5 Le nouchi, la future langue nationale de Côte d’Ivoire ? 
Un sociolecte qui occupe une partie de la nation a-t-il vocation à accéder au statut de langue 

nationale ? À propos, Calvet annonce déjà ce que sera l’avenir du nouchi :  
 

De plus en plus fréquemment, en effet, lorsque les Ivoiriens se rencontrent à l’étranger, ils 
ont tendance à employer des mots ou des expressions venus du nouchi, comme pour 
marquer leur "ivoirité". Aujourd’hui forme identitaire la langue identitaire ivoirienne, le nouchi, 
nous donne donc à voir une tendance évolutive et préfigure sans doute ce que sera demain 
(je pense bien sûr à un lendemain historique) le français de Côte d’Ivoire. Une langue 
différente du français standard (Calvet, 1997, p. 33). 

 
Sabine Kube, dans sa même enquête (2005, p. 142-146) menée auprès de quelques élèves d’Abidjan, 

recense trois critères évoqués par ceux-ci pour qu’une langue bénéficie du statut de langue nationale. Ce 
sont : le critère identitaire, le critère de la compétence linguistique et le critère de l’unification nationale. 

Pour ces élèves, le nouchi répond au critère identitaire, car il exprime le mieux l’identité ivoirienne 
dans un pays multiethnique ; il « symbolise leur identité vis-à-vis de l’extérieur et est une langue grâce à 
laquelle on reconnaît les Ivoiriens » (Kube, 2005, p. 145). En ce qui concerne le critère de la compétence 
linguistique, « une langue nationale doit permettre la communication interethnique, être une langue parlée et 
comprise dans tout le pays (…). Le français serait parlé par la plupart des Ivoiriens, mais n’est pas compris 
pas tout le monde », affirment les mêmes élèves (Kube, 2005, p. 144). Pour eux, c’est donc le nouchi qui est 
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parlé et compris dans tout le pays et qui pourrait jouer ce rôle de communication interethnique. Aussi, le fait 
que les élèves cherchent, en quelque sorte, refuge dans cette variété linguistique qui ne respecte pas les 
règles du français standard est vu, selon Lafage (1996, p. 599), comme un résultat direct du recul de la 
compétence en français. Enfin, pour le critère de l’unification nationale, les élèves présentent le nouchi 
comme « une langue qui unit la population à l’intérieur du pays, une langue dans laquelle toute la population 
se reconnait ; un critère qui n’est pas rempli par le français » (Kube, 2005, p. 145). L’on pourrait donc dire : 
« Le nouchi c’est notre créole en quelque sorte, qui est parlé par presque toute la Côte d’Ivoire » (Boutin et 
Kouadio, 2015). 

Mais aujourd’hui, considérer le nouchi comme la langue nationale de la Côte d’Ivoire a aussi bien des 
avantages et des limites. 

 

5.1 Les avantages du nouchi comme langue nationale 
Dans certains débats scientifiques et intellectuels, les Ivoiriens montrent leurs aspirations pour une 

langue nationale comme c’est le cas chez certains de leurs voisins africains. Ils sont tous unanimes sur le fait 
que le nouchi est considéré comme l’un des symboles de l’identité ivoirienne15. Ce parler argotique a 
véritablement modifié la donne linguistique ivoirienne et répond bien aux critères tels que définis par les 
élèves abidjanais dans l’enquête de Kube (2005) pour occuper la place de langue nationale, à savoir : 

• Une langue typiquement et véritablement ivoirienne, une "invention" des Ivoiriens ; 
• Une langue comprise et parlée par l’ensemble des Ivoiriens ; 
• Une langue qui rassemble les Ivoiriens et qui est le mélange de plusieurs langues ivoiriennes. 

L’un des avantages également du nouchi, c’est qu’il n’a jamais été imposé aux Ivoiriens, mais s’est 
imposé de lui-même au point qu’il est devenu une réalité sociale faisant désormais partie du patrimoine 
linguistico-culturel de la Côte d’Ivoire. Plusieurs recherches scientifiques (thèses de doctorat, mémoires, 
articles scientifiques et de presse, séminaires, conférences, etc.) ont été consacrées au nouchi dans toutes 
ses formes. En plus de son dynamisme, beaucoup reste à faire. 

 

5.2 Les limites du nouchi 
Malgré quelques données à ses avantages, le nouchi a aussi des limites. L’un des inconvénients est 

son instabilité et la non uniformité de son code graphique. En effet, il est très difficile aujourd’hui pour les 
nouchiphones et les nouchiphiles d’écrire leurs messages avec les mots de ce parler. Ahua en essayant 
d’élaborer un code graphique pour le nouchi dans l’un de ses articles afin de permettre d’en assurer une 
meilleure communication écrite, se pose la question suivante : « n’est-il pas malgré tout précoce d’élaborer un 
code graphique d’une jeune langue en pleine expansion, et dont on n’a pas encore cerné tous les contours ? 
» (Ahua, 2007, p. 183). Sa question annonce déjà les difficultés que rencontrent les adeptes de cet argot à 
l’écrire aisément pour le besoin de la communication, car tous les contours ne sont pas encore cernés. On 
découvre une véritable instabilité structurelle (morphosyntaxique) et surtout formelle (lexicale). Comme 
exemple, un mot en nouchi pour dire « parler ; discourir publiquement » pourrait s’écrire gbahé ou gbayé. 
Certains, en plus de l’écrire avec un « h » ou un « y », écriraient la terminaison avec « ER » (gbaher ou 
gbayer) par analogie aux infinitifs des verbes français du premier groupe. Il en est de même du mot dra dans 
l’expression ya dra (il y a des problèmes) où les nouchiphiles l’écriraient avec ou sans le [p] en faisant 
référence au mot drap français.  

Au niveau syntaxique, l’une des limites du nouchi, c’est de jouer sur le déterminant du mot. Là où la 
langue française emploierait l’article défini « la » pour le genre féminin, le nouchi utilise plutôt le genre 
masculin, comme dans les exemples suivants : 
Le gomi / la gomi pour « jeune fille » 
Le piair ; le pia (la pierre) pour « l’argent » 

15 Sous l’égide du ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie, un séminaire réunissant plusieurs scientifiques, intellectuels et 
professionnels du secteur des arts et de la culture a été organisé du 17 au 19 juin 2009 à Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), sur le 
thème : « Le nouchi, mal de vivre de la jeunesse ou alternative possible d’une identité ivoirienne en construction ? ». 
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L’un des problèmes du nouchi renvoie à son vocabulaire hétéroclite et composite. Ses mots sont 
d’origines diverses avec des emprunts aux langues européennes (le français, l’anglais et l’espagnol en 
particulier), ivoiriennes (le dioula, le baoulé, le bété, l’attié, etc.), avec des mots créés par un processus 
onomatopéique et idéophonique et également des mots le plus souvent issus du ghetto et d’origine inconnue. 
De tels procédés de création de mots utilisés par les nouchiphones font du nouchi une langue spécifique avec 
un code graphique multiforme, quand nous savons que la plupart des langues ivoiriennes ne sont pas écrites. 
En réalité, le nouchi est plus oral et gestuel que graphique. C’est pourquoi la graphie d’un mot diffère d’un 
scripteur à un autre. Exemple16 :  
(1)- <quechia>, <késhia>, <kèssiah>, <kessia> pour « Qu’est-ce qu’il y a » 
(2)- <môgô>, <mogô>, <mogo>, signifiant "individu, ami" 
(3)- <béou>, <béhou>, <behou>, signifiant "partir, quitter" 
(4)- <pierre>, <piair>, signifiant "argent" 

D’autre part, ce qui serait également désavantageux pour le nouchi en tant que langue nationale, 
c’est le fait qu’il découle du français en tant que variété. Or le français étant la langue officielle de la Côte 
d’Ivoire et de certains pays d’Afrique et d’Europe, il ne serait pas du tout convenable pour les Ivoiriens de 
partager avec d’autres pays une langue qui serait « leur langue nationale ». Kube en témoigne : 

 

Ils citent d’autres pays africains comme le Mali ou le Sénégal où une langue africaine s’est 
développée comme langue nationale à côté d’une langue officielle européenne. Les Maliens 
seraient reconnus partout grâce au bambara et les Sénégalais grâce au wolof. Un étranger 
qui viendrait dans ces pays apprendrait ces langues pour pouvoir communiquer avec les 
habitants. Cet effort ne serait pas nécessaire dans le cas de la Côte d’Ivoire parce que tout le 
monde partirait du principe qu’une intercompréhension est possible grâce au français. (…) 
D’autres propos d’élèves insistent aussi sur le fait qu’une langue nationale devrait en quelque 
sorte différencier les nationaux des étrangers (Kube, 2005, p. 145). 

  
Enfin, les mots et expressions qui composent le nouchi sont créés pêle-mêle et de façon non 

univoque. Et on finit par s’en rendre bien compte que « le ou les parlers nouchi sont en effet renouvelé(s) en 
permanence, délaissant les termes et les expressions devenus trop populaires… » (Mel et Kouadio, 1990, p. 
53). Des mots comme gaou (« stupide ; niais »), on dit quoi ? (« Comment vas-tu ? ; Quoi de neuf ? »), 
choco (« branché ; à la mode ») ou s’enjailler 17 sont des classiques. D’autres comme sao, toutou 
(« pute », « prostituée »), par contre, sont aujourd’hui moins en vogue au profit de leurs synonymes 
djandjou, djantra, pinhou, kpôklé. Mais, loin d’être des limites, tous ces exemples pourraient confirmer la 
capacité du nouchi à évoluer tant en diachronie qu’en synchronie dans leur contexte de production pour le 
bonheur des Ivoiriens. 

  

Conclusion 
L’appropriation du français en Côte d’Ivoire a donné ainsi naissance à différentes variétés dont le 

nouchi, la variété la plus usitée. Autrefois réservé à des jeunes délinquants des milieux défavorisés d’Abidjan, 
le nouchi ne s’identifie plus à un groupe, car il a acquis ses lettres de noblesse. Son utilisation dans toutes les 
sphères de la vie publique et privée en Côte d’Ivoire est aujourd’hui considérée comme une sorte de 
légitimation de cette forme d’expression. Aujourd’hui, ce sociolecte a fini par convaincre par son rôle 
véhiculaire indéniable, en s’imposant, non seulement dans le paysage socio-linguistique de la Côte d’Ivoire, 
mais également en tant que vecteur des valeurs culturelles et en tant que canal d’expression, de 
rassemblement et de revendications identitaires des Ivoiriens. Pour certains chercheurs, « ses différents 
usages, parce qu’ils créent de nouvelles valeurs sur le plan sémantique, favorisent un enrichissement qui 
pourrait conduire à une langue à part entière ». Mais également, nous estimons que les mass-médias (radios, 
télévisions, presses écrites), la politique, la culture (chansons, téléfilms, littérature) et même la publicité 

16 Ces exemples sont tirés de AHUA Mouchi Blaise (2007, p. 184) 
17 Mot tiré du verbe anglais "to enjoy" (apprécier) qui signifie en nouchi "s’amuser" ou "se faire plaisir". Il fait partie des 150 nouveaux 
mots, sens, locutions et expressions qui ont fait leur entrée dans le dictionnaire Le Petit Larousse 2017 mis en vente depuis le 26 mai 
2016.  
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« contribuent, par la même occasion, à faire du nouchi une langue d’intégration, un ciment social, l’outil d’une 
identité qui se construit à l’échelle de la nation18 ».  

Enfin, dans un contexte africain plurilingue comme la Côte d’Ivoire caractérisé par l’absence d’un 
véhiculaire d’envergure nationale, le nouchi ne vient-il pas combler un manque ? Ne correspond-il pas à un 
besoin pour les Ivoiriens d’avoir une langue qu’ils comprennent et parlent tous aux quatre coins du pays ? Si 
tel est le cas, le nouchi pourrait devenir la « langue nationale » de la Côte d’Ivoire, mais beaucoup reste à 
faire : harmonisation de la graphie des mots et du lexique et des différentes parties du discours. Dans les 
perspectives, il serait donc intéressant de mener une autre réflexion sur ces aspects et d’en faire l’objet d’un 
travail de recherche. 
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Os recursos fraseológicos na rede social Facebook 
 

Katiuscia Cristina Santana1 

 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a expressividade dos recursos fraseológicos do Português 
Brasileiro por meio dos memes utilizados na rede social Facebook. Os memes são imagens acompanhadas de texto ou 
vídeos presentes no mundo virtual. Com base nos estudos fraseológicos populares de Urbano (2009; 2016) e nos 
parâmetros teóricos da Análise da Conversação, observou-se o jogo entre imagem e mensagem em um sentido 
denotativo ou conotativo, o que gera um efeito de humor ou crítica em discussões on-line a partir do levantamento de 
alguns exemplos comuns de memes usados no Brasil.  

Palavras-chave: Fraseologia. Rede Social. Meme. 

 

Abstract : The present work aims to analyze the expressiveness of phraseological resources of Brazilian Portuguese 
through the memes used in the internet social network Facebook. The memes are images accompanied by text or videos 
present in the virtual world. Based on the popular phraseological studies of Urbano (2009; 2016) and the theoretical 
parameters of the Analysis of Conversation, it can be observed the expressiveness of the memes that combine the use of 
image and message in the literal and figurative meaning, which creates an effect of humor or criticism in online 
discussions from the survey of some common examples of memes used in Brazil. 

Keywords: Phraseology. Social network. Meme. 

 

Introdução 

 
Os recursos fraseológicos permitem várias abordagens no estudo de uma língua. Em especial neste 

artigo, objetivamos analisar os recursos fraseológicos do Português Brasileiro por meio dos memes utilizados 
na rede social Facebook. O termo “meme” foi criado por Richard Dawkins em 1976 ao escrever sua teoria 
sobre o processo de transmissão cultural humana. Atualmente, os memes são imagens acompanhadas de 
texto ou vídeos presentes no mundo virtual. O objetivo específico deste trabalho será, sobretudo, estudar a 
expressividade e os efeitos de sentido das expressões populares na interação. Embora presentes na 
linguagem popular oral, é possível encontrarmos no mundo virtual expressões populares sob forma de 
publicações públicas ou privadas na rede, em especial sob formas de memes. Essas acompanham, assim, não 
só um sentido verbal, mas também um sentido não verbal, representado pelo uso de imagens. Pode-se 
observar, assim, que o uso desses memes criam um ambiente de interação descontraído.  

Com base nos estudos fraseológicos populares de Urbano (2009; 2016) e nos parâmetros teóricos da 
Análise da Conversação, observou-se o jogo entre imagem e mensagem em um sentido denotativo e 
conotativo a partir do levantamento de alguns exemplos comuns de memes usados no Brasil, o que gera um 
efeito de humor ou crítica em discussões on-line. Assim, nota-se que o meme representa um fenômeno social 
nas redes sociais, fato que vai ao encontro do pensamento de Castells em A Galáxia da Internet, segundo o 
qual “a grande transformação da sociabilidade em sociedades complexas ocorreu com a substituição de 
comunidades espaciais por redes como formas fundamentais de sociabilidade” (CASTELLS, 2003, p.112).  

 
 
 

1 Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). 
Departamento de Filologia e Língua Portuguesa. Mestra em Letras. E-mail: kathycris@gmail.com 
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1. Redes sociais e memes 
 

Com o advento de novas tecnologias, abriu-se espaço para outros meios de interação, como as redes 
sociais. Entendemos o conceito de redes sociais tal como define Martino:  
 

Redes sociais podem ser entendidas como um tipo de relação entre seres humanos pela 
flexibilidade de sua estrutura e pela dinâmica entre seus participantes. Apesar de 
relativamente antiga nas ciências humanas, a ideia de rede ganhou mais força quando a 
tecnologia auxiliou a construção de redes sociais conectadas pela internet, definida pela 
interação via mídias digitais. [...] A noção de “redes sociais” é um conceito desenvolvido pelas 
Ciências Sociais, para explicar alguns tipos de relação entre pessoas. (MARTINO, 2014, p.55). 

 
A internet, dessa forma, ganha espaço para trocas linguísticas. Castells (2003), por exemplo, defende 

o avanço da internet como forma de comunicação e como a grande responsável pela transformação da 
sociabilidade no mundo contemporâneo, com a substituição de comunidades espaciais por redes como formas 
de sociabilidade. 

Neste artigo, destacamos, sobretudo, a rede social Facebook. Este foi criado por quatro alunos da 
Universidade de Harvard: Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes e o brasileiro Eduardo Saverin no 
ano de 2004. O objetivo era reunir somente os alunos da universidade, mas devido ao sucesso, tornou-se 
mundial. Na rede social é possível a interação pública e privada, entre amigos e desconhecidos. Além disso, é 
possível criar grupos de discussão para a troca comunicativa com um mesmo objetivo ou participar na 
discussão de notícias veiculadas na rede, em páginas de jornais on-line ou de sites de entretenimento. 

Embora a interação seja semelhante a uma conversa face a face no que diz respeito ao uso de um 
léxico típico da língua falada, os recursos extralinguísticos e paralinguísticos se dão de uma forma diferente 
no mundo virtual. Muitas vezes os recursos paralinguísticos são substituídos por vídeos gravados pelos 
participantes da rede social e, por sua vez, os recursos extralinguísticos ganham lugar por meio de emoticons 
e memes. O termo emoticon deriva da junção dos seguintes termos em inglês: emotion (emoção) 
+ icon (ícone). Trata-se de uma sequência de caracteres tipográficos, tais como: :), :(, ^-^; ou, também, de 
uma imagem (usualmente, pequena), que transmite o estado psicológico, emotivo, de quem os emprega, por 
meio de ícones ilustrativos de uma expressão facial. Neste trabalho, no entanto, destacaremos o uso de 
memes na interação virtual, que pode ser também considerado como um elemento linguístico e 
extralinguístico. 

O “meme” de internet é a imagem, vídeo, texto que é replicado por diversas vezes pelas pessoas na 
rede, com modificações pessoais de acordo com seu próprio gosto ou intenção. De acordo com Souza: 
 

[...]no ciberespaço os “memes” têm a ver principalmente com comentários, postagens de 
fotos, vídeos, paródias que são comumente relacionados a notícias do cotidiano provenientes 
em grande parte de outros canais midiáticos, sendo estes a televisão, os jornais impressos e 
o rádio. (SOUZA, 2013, p. 131). 

 
Os memes selecionados no corpus desta análise se destacam, sobretudo, pela criatividade em 

conciliar a mensagem com recursos fraseológicos populares típicos do Português Brasileiro. Em consonância 
com Urbano (2009), entendemos que os recursos fraseológicos compreendem interjeições, gírias, expressões, 
ditos e ditados populares, provérbios etc., que se articulam naturalmente ou com certa artificialidade. 
Segundo Urbano: 
 

Esses tipos de frases ou expressões feitas, relativamente fixas e cristalizadas, à semelhança 
de muitos outros fenômenos de ordem linguística, sobretudo na linguagem falada, são 
universais. Isso tem justificado, inclusive, estudos e a confecção de dicionários específicos e 
abrangentes, contemplando línguas diferentes, ou a mesma língua de países diferentes, como 
é o caso de Brasil e Portugal. Ao mesmo tempo, ensejam estudos comparativos e inferenciais 
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que podem favorecer bastante a compreensão específica de determinadas expressões ou 
idiomatismos. (URBANO, 2016, p.160) 

 

É por meio da situação comunicativa que os recursos fraseológicos dos memes adquirem um efeito 
expressivo na interação virtual, uma vez que o efeito semântico se dá de maneira denotativa e conotativa.  
 

2. O corpus 
 
O corpus foi extraído de várias interações ocorridas na rede social Facebook, desde publicações 

públicas, quanto privadas. Os memes surgem como resposta à publicação de uma pessoa ou de uma página 
específica que reúne vários seguidores. Para fins de análise, optamos por escolher memes populares 
utilizados na rede social Facebook, seguidos da explicação do sentido das expressões com base em dois 
dicionários, o dicionário Houaiss (2001) e o Dicionário Informal2, este disponível na internet para que os 
usuários completem os verbetes de acordo com o uso. Tal como o nome diz, o Dicionário Informal é 
caracterizado, sobretudo, por palavras de uso informal na língua falada e que muitas vezes não constam nos 
dicionários de referência. 

Para fins de análise, serão mantidos os prenomes dos participantes, no entanto, ocultaremos os 
sobrenomes e as fotografias de perfil. 
 

3. Análise do corpus 
 

Os memes elencados a seguir surgiram como reação à publicação da página Catraca Livre, que 
veiculou a seguinte notícia: 

 

2 O endereço on-line do dicionário encontra-se em http://www.dicionarioinformal.com.br/ 
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Uma das reações de um leitor da página faz uso de uma expressão recorrente na língua falada no 

Português Brasileiro, a expressão “Obra do Cão”. A seguir, contextualizamos o meme na interação junto com 
outros participantes: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 : Meme Obra do Cão  
 

 
Figura 2: Meme Obra do Cão contextualizado na interação 
 

De acordo com o Houaiss (2001), uma das acepções do verbete “cão” tem como significado “diabo”. 
Sendo assim, “obra do cão” seria uma ação em que o diabo atuou, resultando em desordem ou em algo difícil 
de explicar. No dicionário também consta as expressões “obra do diabo”, “obra do capeta”:  
“Obra do capeta: coisa misteriosa, difícil de explicar; obra do diabo” 
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A imagem expressa no meme traduz literalmente a expressão popular, ou seja, há uma figura canina 
vestida com acessórios típicos de pedreiros que trabalham em uma obra, tais como capacete, botas e, 
inclusive, o cachorro está com a pata em uma desempenadeira fazendo o serviço da obra. Traduzida ao pé da 
letra a expressão, ao mesmo tempo em que o leitor se mostra atônito com a notícia, ele demonstra sua 
reação de forma bem-humorada. 

A seguir, reproduzimos outro meme referente à mesma publicação, o meme “A que ponto 
chegamos?” 
 

 
Figura 3: Meme A que ponto chegamos? 
 

O meme “A que ponto chegamos? ” assim como o já citado anteriormente, traduz literalmente a 
expressão popular. Esta expressão, no entanto, pode ser ambígua, pois ela tem um sentido literal e um 
sentido figurativo, diferente da expressão anterior que é conhecida somente pelo seu sentido figurativo. 

 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 270 

 
Figura 4: Meme A que ponto chegamos contextualizado na interação 
 

De acordo com o Houaiss, (2001) o verbete “ponto”, em uma de suas acepções, designa o lugar em 
que param veículos coletivos (ônibus, táxis etc.), para que os passageiros embarquem ou desembarquem. É 
justamente isso que a imagem representa, por meio de um motorista de um coletivo parado em um ponto. 
Nota-se, todavia, que o sentido adquirido no meme é polissêmico, ou seja, o ponto em questão faz referência 
a outro sentido da palavra, que significa circunstância, situação, estado. O Houaiss exemplifica esse sentido 
por meio da frase: “Veja a que ponto a bebida o levou! ”. Percebe-se, então, que o meme remete a esse 
último sentido, por meio da notícia veiculada, pois a pessoa que fez uso do meme parece não acreditar na 
notícia em questão. 

O meme colabora com este sentido, sobretudo, pelo rosto expressivo do motorista da imagem, que 
aparenta estar incrédulo. A feição do motorista parece substituir a reação da pessoa que fez uso do meme, 
pois no mundo virtual há a ausência de elementos extralinguísticos, que são substituídos justamente por 
outros recursos não verbais, como o exemplo que acaba de ser mencionado. Fora desse contexto, a 
expressão poderia ser uma questão de um passageiro para o motorista, perguntando, de fato, qual ponto o 
coletivo se encontrava. 

O meme a seguir faz uso de uma expressão popular que ocorre sobretudo em São Paulo, Capital. A 
expressão em destaque neste meme é “Mano do Céu”, representado pela imagem a seguir: 
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Figura 5: Meme Mano do Céu 
 
 Segundo o Dicionário Informal, “Mano do Céu” seria uma expressão de espanto, surpresa, pavor e 
desespero. Segundo o dicionário, a expressão “Mano do Céu” fica abaixo apenas da expressão “Meu Deus do 
céu” no que se refere à intensidade de sentimento. O dicionário exemplifica a frase da seguinte maneira: 
“Mano do céu, você viu como essa inflação está acabando com a economia do povo?”. 

Contextualizamos, a seguir, o uso do meme na rede social, que também foi utilizado como reação à 
mesma publicação da página Catraca Livre.   

 
Figura 6: Meme Mano do Céu contextualizado na interação 
 

De acordo com o Dicionário Houaiss, mano designa, de maneira informal, um irmão bilateral ou irmão 
unilateral, aquela pessoa com quem se tem relação de afeto, de intimidade, de amizade; amigo, camarada, 
colega. Da mesma forma, os primeiros verbetes que constam no Dicionário Informal possuem a mesma 
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designação, porém, como se trata de um dicionário colaborativo, em que os participantes podem 
complementar os verbetes, alguns usuários do dicionário complementaram o sentido de “mano”, tal como se 
transcreve a seguir: 
 
“Vileiro, rapper, garoto geralmente de poucas condições financeiras que gosta de hip hop e/ou rap (...) 

Existem dois tipos de manos: 

Mano Pobre - geralmente vive em bairros pobres, favelas, vilas, casas pequenas e se acha o cara (ou não). Gosta de fingir 
que tem dinheiro, sonha em ser cantor de rapper, ficar famoso e ganhar muita grana(...) 

Mano Rico/Playboy - amam comprar coisas de marca, tênis gigantes, bermudas e calças gigantes, camisas, regatas, 
camisetas gigantes, bonés vermelhos, jaquetas vermelhas, meias, cuecas vermelhas, tem muitos brincos, piercings, 
colares de prata, ouro, pulseiras, anéis, relógio grande e gosta de fazer símbolos estranhos com as mãos e imitar rappers 
(...)” 

 
É com base neste significado de “mano” que o meme foi criado. Ele se utiliza de uma imagem do 

rosto de Jesus, considerado como um ser superior, porém ele porta boné, correntes e aparenta ser 
descolado, como os jovens “manos”. Assim, o meme retrata ao pé da letra a expressão popular e só pode ser 
compreendida contextualizada neste sentido, de espanto. 

O meme a seguir também faz referência a uma figura religiosa, porém de forma deturpada. Ele se 
encontra na mesma publicação da página Catraca Livre, trata-se do meme “Ave marinha cheia de graxa” 

 
Figura 7: Meme Ave Marinha Cheia de Graxa 
 
 Este meme trabalha não só com o léxico, mas também com a intertextualidade. Há uma troca de 
palavras no meme que remete à conhecida oração Ave Maria, que transcrevemos logo a seguir: 
 
Ave Maria, cheia de graça, 

o Senhor é convosco. 

Bendita sois vós entre as mulheres, 

e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 

 
É interessante observar como a palavra “Ave” adquire um sentido polissêmico neste contexto. Na 

oração, “Ave” é usado como uma interjeição, equivalente a “salve”. A oração saúda a Virgem Maria baseada 
nos episódios da Anunciação e da Visitação (Lucas 1:28-42). A expressão “Ave Maria” também é usada 
popularmente para designar espanto, tal como a expressão “Meu Deus”. O meme, então, se aproveitou de 
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outro sentido da palavra “ave”, ou seja, um animal que voa coberto de penas. Este animal se encontra em 
um ambiente hostil, onde há óleo, possivelmente petróleo. Por se tratar de uma substância na cor preta, 
semelhante à graxa, fez-se o trocadilho de “graça” por “graxa”, “Maria” por “Marinha”, pois a ave se encontra 
próxima ao mar. Desta forma, explorou-se o sentido polissêmico da palavra “ave”.  

Segue-se, assim, o meme contextualizado na interação virtual e este exerce a mesma função dos 
demais, isto é, mostrar espanto, mas com humor. 
 

 
Figura 8:  Meme Ave Marinha Cheia de Graxa contextualizado na interação 
 
 Os memes exemplificados a seguir são de outras publicações da mesma rede social. O próximo, que 
figura na imagem 9, faz referência a uma típica expressão da língua falada, “Onde já se viu!” 
 

 
Figura 9: Meme Onde Jah se viu 
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 A expressão «Onde já se viu » se encontra sobretudo no Dicionário Informal. Na definição do 
dicionário, trata-se de uma expressão popular usada para mostrar indignação. O dicionário exemplifica a 
expressão da seguinte maneira: 
Ex: Gente, onde já se viu fazer uma coisa dessa? Que horror! 
 Trata-se de um meme que exige um conhecimento cultural prévio por parte dos interactantes na rede 
social. Temos a figura de Jah, Deus na religião rastafári, diante de um espelho e, ao fundo, as cores do 
movimento rastafári: o verde, que remete à terra e à esperança; o amarelo, que remete à igreja e à paz e o 
vermelho, que remete ao poder e à fé. Os seguidores pregam o uso da maconha como erva medicinal, e 
muitos não cultivam dreadlocks, isto é, cabelos enrolados com cera.  
 O meme foi utilizado para interagir com outros comentários a partir de uma publicação de um 
participante da rede social, reproduzida a seguir: 
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Figura 10: Meme Onde Jah se viu contextualizado na interação 
 

Trata-se de uma imagem de uma senhora de cabelos longos andando na rua e, na própria imagem, a 
legenda “A caminho do culto...”. Não se sabe se, de fato, a senhora em questão ia ao culto, mas na memória 
discursiva de muitas pessoas o uso de cabelos longos e de saias ou vestidos até os joelhos remetem aos 
evangélicos. Destaca-se na publicação o fato de a senhora estar com um vestido no qual podemos ver na 
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estampa folhas de maconha. Neste sentido, os amigos de Fábio, responsável pela publicação, reagem de 
maneira bem-humorada. É dessa interação que surge o meme “Onde Jah se viu”, pois muitos relacionam a 
religião Rastafári ao uso de maconha. Percebe-se, então, como um meme pode ser responsável por uma 
interação bem-humorada ao mesmo tempo que mobiliza o conhecimento enciclopédico dos demais 
interactantes, pois só entenderão essas referências já mencionadas quem conseguir relacionar o meme com 
todo esse significado cultural já citado. 

A seguir, temos um meme com uma expressão muito conhecida pelos falantes do Português 
Brasileiro, inclusive está documentada no dicionário Houaiss. Trata-se da expressão “tirar o cavalo da chuva”, 
muito usada também no diminutivo, “tirar o cavalinho da chuva”: 

 
Figura 11: Meme Vou tirar meu cavalo da chuva 
 

No Houaiss, temos a seguinte definição para a expressão “tirar o cavalo da chuva”: 
 

Fraseologia informal. Desistir de ideia, projeto ou pretensão, por não haver hipótese de êxito; tirar o cavalinho da chuva.  

 

No Dicionário Informal, o significado vai ao encontro da definição dada pelo Houaiss: 
 

1. Tirar o cavalo da chuva: Desistir de alguma coisa. 
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Figura 12: Meme Vou tirar meu cavalo da chuva contextualizado 
 
 De acordo com o contexto, o meme foi utilizado para expressar a ideia de que a pessoa desiste de 
discutir com os demais interactantes, pois a publicação foi ridícula. 

Nota-se, assim, que os memes exploram o sentido literal nas imagens, o sentido denotativo e, por 
outro lado, a expressão contida em cada meme é o sentido conotativo, que é o sentido revelado pelo 
contexto das interações. Salienta-se que os interactantes da rede social devem conhecer previamente o 
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sentido das expressões populares para que a interação virtual seja bem-sucedida e, ao mesmo tempo, para 
que o meme tenha sucesso na sua intencionalidade, ou seja, demonstrar uma reação por parte dos 
participantes de forma bem-humorada ou irônica. 

Desta forma, os memes mobilizam o conhecimento prévio dos interactantes no que diz respeito ao 
domínio da língua materna, assim como no que concerne ao conhecimento enciclopédico.  Os sentidos das 
expressões populares já cristalizadas no uso da língua portuguesa do Brasil são decodificados no uso, tal 
como ocorre nas expressões populares em outros idiomas. Isso se deve ao fato de categorizarmos o mundo 
de acordo com nossas percepções e nossos conhecimentos, o que torna a língua dinâmica e ao mesmo tempo 
única. Pode-se dizer que as expressões elencadas quando estão em uso adquirem um sentido próprio àquela 
situação comunicativa, que é revelada a partir das relações entre o emissor, o receptor, o canal e o contexto 
em que a expressão está inserida. 

Os memes caracterizam elementos de forma denotativa e conotativa, estabelecendo conexões 
semânticas que evidenciam efeitos expressivos na interação. A expressividade se dá, assim, pela carga 
semântica da expressão traduzida literalmente na imagem, resultando em uma imagem inusitada, ao mesmo 
tempo que traz o sentido figurativo no contexto interacional. 
 

Considerações finais 
 

A troca comunicativa na internet apresenta características linguísticas híbridas entre a espontaneidade 
do sistema oral e estabilidade do sistema escrito.  

Sendo assim, o comportamento dos participantes do Facebook espelha o uso da língua falada popular 
comum em sociedade, por meio de publicações públicas e privadas.  Os memes, além de refletirem os 
pensamentos dos interactantes na rede, colaboram para a interação de maneira bem-humorada e ao mesmo 
tempo participativa no mundo virtual, revelando como a linguagem virtual pode ser rica e dinâmica tal como 
ocorre nas interações in praesentia. 
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LES SEQUENCES FIGEES DANS LE DIALECTE 
TUNISIEN : Le cas des séquences nominales 

 
Leila Hosni1 

 
RESUME : Tout comme l’arabe littéral, le dialecte tunisien est riche en séquences figées (SF). Ces dernières peuvent être 
des locutions verbales ([kle: ru :hu]), des locutions adjectivales ([χor tor]), des locutions adverbiales (sis duz) et des 
locutions nominales ([weldommu]). Dans le cadre de cette communication, nous nous intéressons à l’étude de ce dernier 
type de SF. Notre objectif consiste à rendre compte de ses différentes propriétés syntactico-sémantiques, d’en effectuer 
une typologie  et de « mesurer » son degré de figement.  

Mots-clés : Dialecte tunisien. Figement. Séquences nominales. 

 

ABSTRACT: Like the literal Arabic, the Tunisian dialect is rich in fixed sequences (FS). These may be verbal phrases 
([kle:ru:hu]), adjectival phrases (χor tor), adverbial phrases (sis du:z) and nominal phrases ([weldomu]). In this paper, 
we are interested in the study of this last type of FS. Our objective is to study their syntactico-semantic properties, to 
make a typology of it and to "measure" its degree of fixation. 

Keywords: Fixation. Nominal phrases. Tunisian dialect.  

 

Introduction 
Le figement est un phénomène universel qui concerne aussi bien les langues que les dialectes. De ce 

fait, il a fait l’objet de plusieurs études, lesquelles études se sont essentiellement intéressées aux séquences 
figées (SF) dans les langues (français, arabe, portugais, espagnol, etc.). Ces études sont, toutefois, très rares 
en ce qui concerne les dialectes, malgré la fréquence de ces unités lexicales. Nous nous proposons donc, dans 
ce travail, de rendre compte des SF dans le dialecte tunisien et ce, à travers une description syntactico-
sémantique des séquences nominales (SQN). Notre point de départ est un ensemble de travaux effectués, 
d’une part, sur le français, où on trouve des études exhaustives de ce type de suites nominales. (G. Gross, 
1996, S. Mejri, 1997, etc.) et d’autre part, sur l’arabe littéral, une langue à laquelle se réfèrent les linguistes 
pour décrire le dialecte tunisien. Nous citons notamment les articles de B. Ouerhani (2009, 2012).  

Notre objectif consiste à relever les propriétés syntactico-sémantiques des SQN du dialecte tunisien et 
d’en dresser une typologie, pour pouvoir à la fin de ce travail en « mesurer » le degré de figement. 
 

1. Les SQN en dialecte tunisien : domaines d’emploi et typologie 
 

1.1. Les domaines d’emploi 
Tout comme l’arabe littéral et le français2, le dialecte tunisien contient un grand nombre de SQN. Ces 

dernières renvoient à des suites ayant pour noyau un substantif ou un adjectif substantivé, accompagné 
d’autres éléments permettant de le « déterminer », de « le spécifier ». Nous citons, à titre d’exemple : 
  (un gâteau tunisien =) [be:bek-l-Ʒan-na∫] شبابك ٱلّجنّة  

 (les poissons =) [weld bħar] ِولد بحر  
 (un café turc =) [qahwa ʕarbi] قھوة عربي  

Ces SQN font la particularité du dialecte tunisien. Elles sont idiomatiques et, dans la majorité des cas, 
elles ne peuvent être interprétées que par des natifs. Leur fréquence dans la langue est expliquée par la 

1 Université de Tunis, Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, Département de français, hosni_leila@yahoo.fr. 
2 Cf. G. Gross (1996) et S. Mejri (1997), pour le français et B. Ouerhani (2009 et 2010), pour l’arabe. 
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multiplicité des domaines où elles figurent. Elles présentent, de ce fait, des classes homogènes selon les 
domaines. 

 Le domaine culinaire  
Elles sont très nombreuses dans le domaine culinaire où elles désignent : 

- les épices : 
 (un mélange d’épices =) [ra:s ħanu :t]  راس حانوت 
 (coriandre et carvi =) [te:bel w karwija] تابل و كرويّة

- les plats 

 (une sauce aux petits pois) = [marqƐt Ʒelbe:na] مرقة جلبانة 
 (viande au four =) [laħmet ton] « لحمة تنّ  »

- la pâtisserie 
 (des gâteaux traditionnels à base de pâte feuilletée et d’amande =) [kaʕk warqa] كعك ورقة
 .(des gâteaux traditionnels à base de pâte d’amande =) [baqlewet-l-bay] بقالوة ٱلبيّ 

 
 Les insultes 

 (des yeux d’ogre =) [ʕini:n-l-balalaw] عینین البللو 

 (une sorcière =) [ʕzu:zt-Ɛstu:t] « عزوزة الستوت » 

  (une vipère =) [lafʕa b-sabʕa riju:s] « لفعة بسبعة ريوس » 

 
 Des parties de saisons 

    (littéralement : les nuits blanches = des nuits d’hiver où il fait très froid ) [el-lijeli-l-bi:d] اللیالي البیض
 littéralement: les chaleurs des grenades = des jours où il fait très chaud au) [qwe:jeler-rom-mƐ:n]  قوايل الرمان
mois de septembre) 

 
 Les animaux 

 (une petite souris) [fa:r butmi:ra] فار بو طمیرة

 (une grande grenouille =) [Ʒr:na om gorgor] جرانة ام قرقر

 (un caméléon =) [ome-l-bu:ja] ُأّم ٱلبوية
 (le poisson =) [weld bħar]  ولد بحر

 

1.2. Pour une typologie des SQN en dialecte tunisien 
Sur le plan morphosyntaxique, les SQN du dialecte tunisien présentent plusieurs types. Elles peuvent, 

en effet, figurer sous la forme : 
- N-ADJ : 

حارمة َعْظمة   [ʕaðma ʕa:rma] (littéralement : un œuf périmé = une personne pourrie) 
 (littéralement : un jour bleu = une journée qui s’est mal passée) = [nha:r azreg] ْنھار أْزِرق 

- N –prép- N 

 .(littéralement : tongue à doigt = un type de tongue) = [lƐ:ka bƐs-sboʕ∫] شالكة بالصّبع

- Des noms coordonnés  
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 (littéralement : la chance et la fortune = la chance) = [Ɛzhar wƐl-fartu:na] الزھر و الفرطونة

 littéralement: Zina et Aziza, deux danseuses tunisiennes = un bus à deux) [zina waʕziza] زينة و عزيزة 
voitures). 

- Des noms emboités 
لباشولد عّم موال   [weld ʕam mu:la lba:∫] (littéralement: le cousin du propriétaire de la bache = un parent 

lointain). 
- N-Relative 

  (littéralement: un homme qui ne vaut rien = un vaurien) [∫:we:ħed ma jaswe] واحد ما يسواش

- Des suites tronquées de proverbes : dans ce cas, un SN du proverbe se transforme en locution 
nominale: 

الجربي حشمة  [ħe∫met-e- Ʒerbi] = (littéralement : la timidité du Djerbien = faire semblant d’être timide) 

- Une particule + N 

 (une moto à trois roues =) [butlƐ:θa] بو تالثة

 (un lézard =) [∫ :bu : ka∫-∫Ɛ] بو كّشاش

- N + Particule + N 
Cette particule est généralement [om] (littéralement : mère) et [bou] (littéralement : père) : 

 (une grande grenouille =) [Ʒr:na om gorgor] جرانة أّم قرقر

 (une petite souris =) [fa:r bou-tmira] :فار بو طمیرة 

- La structure N-N 
C’est la forme la plus fréquente dans le corpus. Dans la majorité des cas, elle équivaut à la forme N DE N du 
français. En arabe littéral, c’est la forme canonique des locutions nominales : 

ْحرام ِوْلد  [weld ħra:m] (littéralement : fils de péché = un bâtard/ un traître) 

 littéralement : le clou de jouha3 (= cette séquence est proférée lorsqu’une) [:musma:r Ʒħa] ُمسمار ْجحا
personne s’approprie un endroit et cherche des alibis pour s’y rendre) 
  (littéralement : fils de mer = le poisson) [weld bħar] ِولد بحر

 
La multiplicité des formes des SQN en dialecte tunisien et la diversité de leurs domaines d’emploi 

confirme leur fréquence dans ce système linguistique, laquelle fréquence exige une étude syntactico-
sémantique permettant de mieux en rendre compte. 

 
 

2. Propriétés définitoires des SQN du dialecte tunisien 
Les SQN du dialecte tunisien n’ont fait, nous semble-il, l’objet d’aucune étude linguistique, c’est pour 

cette raison qu’il nous paraît judicieux de nous référer aux études déjà effectuées sur le français et l’arabe 
pour établir leurs propriétés définitoires (syntaxiques et sémantiques).  

 

2.1. Propriétés syntaxiques  
Tout comme les SQN arabes et françaises, les SQN « tunisiennes » sont essentiellement caractérisées 

par l’impossibilité d’insérer des éléments entre leurs composants et par leur actualisation globale. Mais, elles 
s’en distinguent par la présence de quelques suites dont l’un des composants est actualisé indépendamment 

3 Un personnage fictif à qui on attribue toutes sortes d'histoires et anecdotes. 
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de l’autre, ce qui empêche de considérer le critère de l’actualisation globale de la séquence comme un critère 
définitoire de ces SQN. 

 Le critère de non-insertion 
Dans la totalité des exemples du corpus, l’insertion d’unités lexicales entre les composants de la séquence 
donne lieu à des suites inacceptables : 

حرام  شويّة/برشةولد   * [weld bar∫a/ ∫waja ħra:m] (Littéralement : *garçon de beaucoup/ peu de péché) 
 4(littéralement : palais magnifique d’étonnement) [qsar jhab-el ed-dah∫a] *قصر يھبّل الدھشة

 .(littéralement : la patience du prophète Ayyoub) [sabr en-nabij aju:b] *5صبر ٱلنّبيّ  ايوب

 
 La présence /absence d’une actualisation autonome des constituants 

+ Absence d’une actualisation autonome  
Dans la majorité des cas, les SQN du dialecte tunisien obéissent au critère de l’actualisation globale de la 
séquence. En effet, aucun élément de cette dernière ne peut être actualisé de façon autonome : 
 (littéralement : l’envie de la jeune fille) [ahwet es-sbija∫] *شھوة الصبیّة

 (littéralement : l’envie de cette jeune fille) [ahwet has-sbija∫] *شھوة ھصّ بیّة

Lorsque le déterminant, notamment l’article défini et l’adjectif démonstratif, préfixent le deuxième 
constituant, comme dans : 
 (la lune de miel =) [har-l-ʕasal∫] شھر العسل

 (ce traître/ ce bâtard =) [weld halahra:m] ولد ھلحرام
 (l’assiette du Kafteji6 que j’ai mangée =) [sħan-l-kafte:Ʒi el-li kli:tu] صحن لكفتاجي إلّي كلِیتو

l’actualisation ne concerne pas seulement celui-ci. Elle porte sur toute la séquence, selon les règles de la 
détermination arabe. Il s’agit d’un mudhaf ilajhi (l’équivalent d’un complément de nom en français), qui 
permet, lui, de déterminer le premier élément. 
 

+ Présence d’une actualisation autonome  
Contrairement au français et à l’arabe littéral, le dialecte tunisien contient des SQN dont l’un des composants 
présente une actualisation autonome. Malgré son existence, ce phénomène demeure très rare et ne concerne 
que trois séquences du corpus. Ces dernières sont, en effet constituées de deux substantifs, le premier est 
indéfini et le second est actualisé par un adjectif possessif qui ne porte que sur lui et non pas sur toute la 
suite : 
 ((Littéralement: la fille de son oreille = un discours rapporté, au sens péjoratif) [bent weδnu] بنت وذنو

 (Littéralement: La maison de sa tante maternelle = la prison) [da:r χa:ltu] د ار خالتو
 .(littéralement : la faute de ma vie = une grande bêtise) [γaltet ʕomri] غْلطة ُعْمِري

 

2.2. Propriétés sémantiques 
Sémantiquement, ces SQN sont d’abord caractérisées par une relation non prédicative entre leurs 

composants, lesquels composants établissent d’autres types de relations sémantiques. De plus, ils 
n’admettent aucune substitution synonymique. Cette relation existe entre la séquence, elle-même, et d’autres 
unités monolexicales de la langue. 

4 La SQN قصر الدھشة  [qsar ed-dah∫a] signifie « une belle et grande maison ». 
5 [aju:b] est un prophète connu par sa patience. De ce fait, la SQN صبر ايوب  [sabr aju:b] équivaut à la SQN française 
« patience d’ange ». 
6 Un plat traditionnel tunisien. 
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 Une relation non prédicative 
La relation établie entre les constituants de la SQN n’est pas prédicative, d’où l’impossibilité de restructurer les 
suites suivantes : 
 .(Littéralement: une action chienne = un comportement regrettable) [ʕamla kalba]عملة كلبة 

 (littéralement : une assiette tunisienne = un plat traditionnel tunisien) [sħan tu:nsi] صحن تونسي
 (littéralement : œil espagnol = un plat tunisien) [ʕi:n sbanjiu:rija] ِعین ْسبَْنیوِريّة

par des structures prédicatives :  
كلبة راھيٱلعملة   *[el ʕamla ra:hi kalba] (littéralement: L’action est chienne)  

تونسي راھوٱلصّحن   *[es-sħan ra:hu tu:nsi] (littéralement : l’assiette est tunisienne) 
سبنیوِريّة راھيٱلِعین   *[elʕi:n rahi sbanjiu:rija] (littéralement : l’œil est espagnol) 

Par conséquent, la SQN est interprétée comme une unité lexicale, comme un « bloc » servant à dénommer 
des objets, des événements, des idées, etc. ِعین ْسبَْنیوِريّة [ʕi:n sbanjiu:rija], par exemple, sert à dénommer 
« un plat tunisien composé de viande haché et d’œufs », ce qui est aussi le cas de  عملة كلبة[ʕamla kalba] 
qui désigne un acte / comportement regrettable. Ses constituants établissent plusieurs autres types de 
relations sémantiques.  

 
 Plusieurs types de relations sémantiques 

 
- Une relation prédicat-argument 

Dans les suites :  
 (littéralement: parole d’hommes = Parole d’honneur) [kelmet rƷƐ:l] كِْلمة ْرجال

شھوة صبیّة   [∫ahwet sbja] (littéralement: l’envie d’une jeune fille) 
les prédicat nominaux [kelma] (parole) et [∫ahwa] (envie) sélectionnent respectivement les N0 [rƷƐ:l] 
(hommes) et [sbija] (jeune fille).   

- Une valeur intensive  
Les adjectifs [azreq] et [zarga] (bleu et bleue), dans les SQN ھّم أزرق /لِیلة زرقا [li:la zarga] / [ham azreq] 
(littéralement : nuit bleue / malheur bleu = une nuit horrible / un grand malheur) 
 assurent la fonction d’un intensif, ce qui permet aux séquences d’exprimer une valeur intensive. 

- Une relation de possession : 
 (littéralement : le clou de jouha) [:musma:r Ʒħa] ُمسمار ْجحا

 (barbe à papa =) [:laħijet ba:ba]     لِحیة بابا

- Une relation circonstanctielle 
+ Le but : 
 (littéralement : une pièce pour se reposer = les toilettes) [bi:te-r-raħa] بِیت ٱلرّاحة

+ L’origine 
 .(littéralement : œil espagnol = un plat tunisien d’origine espagnole) [ʕi:n sbaniju:rija] ِعین ْسبَْنیوِريّة

+ La comparaison 
 littéralement : Aïcha7 homme = une femme qui se comporte comme un homme/un) [ʕi:∫a ra:Ʒel] ِعیَشة راِجل
garçon manqué) 
+ La matière 

7 Nom propre (un nom de femme). 
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 (littéralement : une poupée en canne = une femme très maigre) [ʕru:st qsab] عروسة قصب

+ Le lieu 
 littéralement : poupée qu’on vend au bazar = une femme qui n’est pas) [ʕru:st baza:r] عروسة بازار
habillée/maquillée à la mode). 
 

 Blocage de la substitution synonymique des composants 
Dans la majorité des cas, les composants de la SQN n’expriment pas le sens qu’ils véhiculent dans le 
dictionnaire. Dans َعسكري كْرضونة[ʕaskri kardu:na]8, ni [ʕaskri] ni [kardu:na] ne réfèrent à « soldat » et à 
« carton ». C’est pour cette raison que le premier composant ([ʕaskri]), par exemple, ne peut pas être 
remplacé par son synonyme [Ʒundi] qui signifie aussi « soldat ». Cependant, dans certains cas, un composant 
de la SQN peut être remplacé par un autre qui lui est sémantiquement proche. C’est le cas de : 

سبركة عود [ʕu:d sberka] (littéralement: bâtonnet de raclette). 
سبركة يدّ   [jed sberka] (littéralement: main de raclette). 

سبركة عصاة  [ʕsat sberka] = (littéralement: bâton de raclette).  

Toutefois, cette substitution n’est pas synonymique, même si [ʕu:d], [jed] et [ʕsa] réfèrent au même objet du 
réel. Il s’agit, nous semble-t-il, de substantifs qui permettent de former des variantes.  

 
 Le recours à un synonyme monolexical  

Si aucun des constituants de la SQN du dialecte tunisien n’admet une substitution synonymique, la 
séquence, elle-même, admet ce type de substitution. Certaines peuvent, en effet, être remplacées, dans le 
discours par leurs synonymes monolexicaux : 

خالتو را = [be:t fi: da:r χa:ltu] بات في د  ٱلحبسبات في    [be:t fi-l-ħabs]  (il a passé la nuit en prison) 
عْظمة حارمةوْلُدو   [weldu ʕaðma ħa:rma] =  فاسدوْلُدو  [weldu fe:sed] (son fils est pourri). 

 
L’étude des propriétés syntactico-sémantiques des SQN du dialecte tunisien nous a permis de 

conclure que la quasi-totalité de ces séquences sont figées. Toutefois, elles ne présentent pas le même degré 
de figement. Certaines tendent plus vers la combinatoire libre, d’autres présentent un figement partiel et 
d’autres encore sont totalement figées.  Pour rendre compte de leur degré de figement, nous nous 
concentrons sur l’étude de la forme Nom-Nom (N-N) équivalente à la forme française N DE N. Ce choix est 
motivé par sa fréquence dans le dialecte tunisien. 
 

3. Les séquences N-N : étude du degré de figement 
Comme nous l’avons déjà mentionné, nous consacrons cette partie à l’étude du degré de figement 

des SQN (N-N) du dialecte tunisien. Le corpus nous a fourni des « collocations », des suites « partiellement 
figées » et d’autres présentant « un figement absolu ». 
 

3.1. Les collocations 
La collocation est une « une occurrence conventionnelle, résultant d’une forte contrainte sémantique 

de sélection » (F. Neveu, 2004)9. C’est  un phénomène discursif qui « fait le lien entre la combinatoire libre et 
la combinatoire figée » (S. Mejri, 2008 : 196). A cette définition des collocations obéit un nombre de SQN du 
dialecte tunisien, dont la majorité, selon le corpus, appartiennent au domaine culinaire. Nous citons à titre 
d’exemple : 

8 Cette SQN désigne « une personne qui n’assure pas bien ses tâches ». 
9 Cité dans S. Mejri (2008 : 196). 

                                                           



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 285 

  (une tarte aux épinards ~ ) [taƷi:n sƐbne:χ] طاجین سبناخ 

  (une tarte aux feuilles de brik ~ ) [taƷi:n malsu:qa]   طاجین ملسوقة
  (une tarte au fromage ~ ) [taƷi:n Ʒben] طاجین جبِن

 (une tarte au persil ~ ) [taƷi:n maʕdnu:s] طاجین معدنوس

 (une tarte aux pomme de terre ~ ) [taƷi:n bata:ta] طاجین بطاطا

 (une tarte aux petits pois ~ ) [taƷi:n ƷƐlbƐ:na] طاجین جلبانة

où   [taƷi:n] (~tarte) est la base de la collocation et [sƐbnƐ: χ] (épinards), [malsu:qa] (feuilles de brik), etc. sont 
les collocatifs. L’attraction lexicale est effectuée entre deux substantifs N-N. La base réfère au type de « plat » 
([taƷi:n ] (tarte) et le collocatif, à son principal ingrédient (épinards, persil, petits pois, pomme de terre, 
etc.). Ces suites présentent un paradigme fermé dans la mesure où la base [taƷi:n] ne sélectionne que ces 
collocatifs. L’association de ces deux composants donne lieu à un sens compositionnel : il s’agit d’un 
substantif associé à ses différents classifieurs.   

Dans d’autres cas, l’attraction lexicale est plus restreinte. Dans la suite [ʕini:n-l-balalaw] 
(littéralement : yeux d’ogre), par exemple, le collocatif [balalaw] (ogre) est à base unique [ʕini:n] (yeux). 
Sémantiquement, il marque une appréciation négative et inscrit la collocation dans la classe des 
« collocations opaques » (F. Gossman et A. Tutin, 2002).   

 

3.2. Le figement relatif 
Il concerne les séquences endocentriques, définies par G. Gross (1996 : 35) comme des suites 

nominales dont « l’un des substantif  [est] le centre ou le pivot de la suite, les autres éléments en constituent 
la détermination ou une spécification quelconque ». C’est le cas, par exemple, des SQN: 
 (littéralement : envie d’une jeune fille) [ahwet sbija∫] شھوة صبیّة

حادّة زنقة  [zanqa ħa:d-da] (littéralement : impasse aiguë/ pointue] 

dont les substantifs-pivots sont respectivement [∫ahwa] et [zanqa].   

Ces SQN sont également caractérisées par la possibilité d’en supprimer les éléments qui déterminent / 
caractérisent ce substantif pivot, ce qui confirme leur figement relatif. En effet, [∫ahwa] et [zanqa] sont 
facilement utilisés indépendamment des autres composants de la séquence, tout en gardant leur sens initial. 
Leur figement est plutôt syntaxique. Par exemple, la suite [∫ahwet sbija] est soumise à plusieurs contraintes 
syntaxiques dont : 
+ l’impossibilité du recours au possessif : 
 (son envie=) [ahwetha∫] *شھوتھا → (envie d’une jeune fille =) [ahwet sbija∫]شھوة صبیّة

+  l’impossibilité de coordonner d’autres noms au N2 :                         
 (littéralement : envie d’une jeune fille et d’un jeune garçon)  [ahwet sbija w ʕa:zeb∫] *شھوة صبیّة و عازب 

+ des contraintes sur le déterminant : 
Ni l’article défini ni l’adjectif démonstratif ne sont acceptables dans cette SQN : 
 (littéralement : envie de la jeune fille) [ahwet es-sbija∫] *شھوة الصّبیّة

 ahwet has-sbija (littéralement : envie de cette jeune fille)∫] *شھوة ھالصّبیّة

 
Dans le dialecte tunisien, les SQN qui présentent un figement partiel sont des 

séquences endocentriques. Sémantiquement, elles véhiculent un sens compositionnel, ce qui les rapproche de 
la combinatoire libre ; et syntaxiquement, elles sont toutes soumises à des contraintes qui confirment leur 
caractère figé, un figement qui reste relatif par rapport aux SQN « totalement figées ». 
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3.3. Le figement absolu 
Comme l’arabe littéral et le français, le dialecte tunisien contient des SQN nominales exocentriques, 

« des suites gelées qui ne diffèrent d’un mot simple que par leur polylexicalité et les marques morphologiques 
spécifiques aux composés » (G. Gross, 1996 : 36). Ces SQN présentent des contraintes sémantiques et 
syntaxiques. 

Sur le plan sémantique, elles sont opaques. Un interlocuteur non averti ne peut pas les interpréter vu 
le sens non compositionnel qu’elles véhiculent. Leur opacité sémantique est due au fait qu’elles ne 
contiennent « aucun élément indiquant ce à quoi renvoie directement la séquence » (A. Martinet, 1960)10. 
C’est le cas, par exemple, des SQN : 
 .(littéralement : la maison de sa tante maternelle = la prison) [da:r χa:ltu] دار خالتو

 .(littéralement : œuf périmé = une personne pourrie) [ʕaðma ħa:rma] َعْظمة حارمة

 littéralement : le clou de Jouha = cette séquence est proférée lorsqu’une personne) [:musma:r jħa] ُمسمار ْجحا
s’approprie un endroit et cherche des alibis pour s’y rendre ) 
dont les référents ne figurent pas à l’intérieur de la séquence : 
[da:r χa:ltu] (littéralement : la maison de sa tante maternelle) ne réfère à pas une maison. 

 .ne réfère pas à un œuf (littéralement : œuf périmé) [ʕaðma ħa:rma] َعْظمة حارمة
 .ne réfère pas à un clou (littéralement : le clou de jouha) [:musma:r jħa] ُمسمار ْجحا

Cette opacité sémantique provient également de leur fonction tropique. En effet, elles peuvent être : 
 des séquences métonymiques, telles que : 

 (littéralement : à trois = une moto qui a trois roues) [butle:θa] بو تالثة 

 (littéralement : mère de quarante quatre = un vers qui a plusieurs pattes) [om-arbʕa warbʕi:n] أّم أربعة و أربعین 

qui sont ainsi considérées car « elles réduisent sur le plan référentiel la chose dénommée à l’une de ses 
dimensions, laquelle se substitue sous la forme d’un syntagme à l’élément qui devrait être normalement 
employé » (Mejri, 1997 : 294). 

 Des séquences métaphoriques, comme : 
 littéralement : un soldat en carton = une personne qui n’assure pas bien ses) [ʕaskri karðu:na] َعسكري كْرضونة
tâches) 
 littéralement : une poupée qu’on vend au bazar = une femme qui n’est pas) [ʕru :st baza:r] عروسة بازار
habillée/maquillée à la mode). 
 Dans le premier  cas, la comparaison est effectuée entre « un soldat qui n’assure pas sa fonction de 
guerrier » (le comparant) et « une personne qui n’assure pas ses tâches » (le comparé) et dans le deuxième 
cas, elle est effectuée entre « une poupée laide, qui ne coute pas cher » (le comparant) et une femme qui 
n’est pas bien habillée/maquillée (le comparé) 

Syntaxiquement, on assiste à un blocage de toutes les transformations et de toutes les 
restructurations : 

- Des contraintes sur les déterminants : 
 *وذنین قاضي → (littéralement : les oreilles du juge= un gâteau tunisien ) [weδni:n-l-qadi] وذنین ٱلقاضي  
[weδni:n qadi] ( littéralement : les oreilles d’un juge) 

ر ٱلخالةدا  → (littéralement : la maison de la sa tante maternelle = la prison) [da:r χa:ltu] دار خالتو *[dar-l-χa:la] 
(littéralement : la maison de la tante maternelle) 

- Des contraintes sur le nombre 
Les SQN suivantes : 

10 Cité dans B. Ouerhani (2012 : 205). 
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 .(littéralement : mère de quarante quatre = un vers qui a plusieurs pattes) [om-arbʕa warbʕi:n] أّم أربعة و أربعین

  (littéralement : la maison de la sa tante maternelle = la prison) [da:r χa:ltu] دار خالتو

sont des substantifs singuliers qui n’ont pas d’équivalents au pluriel. Et la SQN : وذنین ٱلقاضي [weδni:n-l-qadi] 
(littéralement : les oreilles du juge= un gâteau tunisien) est toujours au pluriel et n’a pas d’équivalent au 
singulier. Lorsque son référent est singulier (une seule pièce), on utilise la particule [kaʕba] (= une pièce) qui 
marque le singulier et le substantif demeure au pluriel : 
 .[kaʕba weδni :n-l-qa:di]كعبة وذنین ٱلقاضي 

- Des contraintes sur les « modifieurs » : 
Certaines SQN exocentriques du dialecte tunisien ne peuvent être actualisés par des modifieurs et ce 

en raison de leur opacité sémantique. La SQN دار خالتو [da:r χa:ltu], par exemple, n’admet pas de modifieurs 
comme « petite », « encombrée », « sombre », etc. bien que ces derniers soient appropriés à son équivalent 
monolexical « prison ». 

 
Nous pouvons ainsi conclure que toutes les SQN du dialecte tunisien ne présentent pas le même 

fonctionnement syntactico-sémantique. Nous avons affaire à des classes homogènes impliquant chacune des 
propriétés qui lui est propre. L’identification de ces propriétés permet de « mesurer » le degré de figement de 
ces suites 
 

Conclusion 
Les SQN du dialecte tunisien reflètent « la culture » et « l’identité » du locuteur tunisien. Elles sont, 

en effet, très fréquentes dans les différents domaines de la vie quotidienne (insultes, domaine culinaire, etc.), 
ce qui explique leur valeur idiomatique. Leur fréquence dans ce dialecte et les différentes propriétés 
syntaxiques et sémantiques qu’elles partagent avec celles du français et de l’arabe littéral confirment le 
caractère universel du phénomène de figement. Elles permettent également de considérer ce dialecte comme 
une langue « autonome » ayant ses propres règles syntaxiques, morphologiques et sémantiques, ce qui est, 
d’ailleurs, l’objectif de l’Atlas Linguistique de Tunisie qui, à travers une description exhaustive (sémantique, 
morphologique, syntaxique, graphique et phonologique) de plusieurs phénomènes linguistiques, tend à 
installer des règles permettant de considérer le dialecte tunisien comme un système linguistique autonome. 
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As lexias dialetais da variedade linguística 
maranhense na escrita digital 

 
Letícia Gantzias Abreu1 
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RESUMO: O trabalho tem o objetivo de “investigar as lexias dialetais empregadas por usuários das redes 
sociais da web, identificando aquelas que contribuem para a construção da identidade do povo maranhense”. 
O lócus da pesquisa é a Fanpage Indiretas Ludovicenses, uma interface específica do Facebook utilizada para 
divulgação do falar maranhense por meio de imagens e textos. O estudo desenvolve-se embasado em 
teóricos que discutem a língua em uso no ciberespaço, como Crystal (2002), Castells (2005), Marcuschi 
(2005) e em estudos sociolinguísticos, realizados por teóricos como Tarallo (2007), Biderman (1978), Pottier 
(1992), Calvet (2013), entre outros.  
 
Palavras-chave: Lexias dialetais. Variação Linguística. Escrita Digital. 
 
ABSTRACT: It is a study on the dialectal linguistic maranhense lexias variation in the digital writting. The 
essay aims to "investigate the dialectal lexias employed by social web networks' users, identifying those that 
contribute to the indetity's construction of people from Maranhão". The variety of Maranhense dialectal lexias 
written on web. The research's locus is from Indiretas Ludoviscences fanpage, a Facebook especific interface 
used to spread Maranhense's speech through pictures and texts. The study develops grounded in theoretical 
discussion about the language used in cyberspace as Crystal (2002), Castells (2005), Marcuschi (2005) and 
sociolinguistic studies based on theorists like idem (2012), idem (1978), idem (1992), idem (2013), among 
others.  
 

Keywords: Dialectal lexias. Linguistics variation. Digital Writting. 

 
1. INTRODUÇÃO  

O presente artigo faz um recorte da pesquisa que desenvolvemos sobre o uso da língua nas redes 
sociais virtuais, procurando analisar a escrita utilizada pelos usuários dessas redes sociais, no processo de 
interação comunicativa. É visto que a Língua Portuguesa, apresenta uma variedade bastante significativa, 
tanto regional quanto social, principalmente em relação ao léxico. Essa diversidade muitas vezes é uma 
particularidade de um lugar, outras vezes se amplifica por toda uma região. Assim, essas variações 
linguísticas tornam-se peculiares a um local, ou grupo da sociedade. Quanto ao léxico, questões ideológicas, 
valores éticos, morais e culturais podem manifestar-se na fala espontânea através do léxico presente na 
memória do falante. Desse modo, notamos que o léxico nordestino é muito variado, visto que é possível 
encontrar lexias distintas, como únicas na fala espontânea dos estados que compõem a região. Para 
CARVALHO (2000), “uma vez que a língua e cultura são indissociáveis, no Nordeste, encontramos nessa 
região uma cultura rica em termos, ritmos e expressão plástica, com um traço eminentemente popular”. Com 
isso, vemos que o estado do Maranhão possui determinadas lexias que são marcantes na fala popular. 
Partindo do pressuposto de que a Língua é fundamental para determinar a identidade de um povo ou região, 

1 Acadêmica de Letras. UFMA – Universidade Federal do Maranhão. Centro de Ciências Humanas – 
Departamento de Letras. São Luís – Maranhão – Brasil. CEP 65080-805 leticiagantzias@hotmail.com 
2 Professora do Departamento de Letras e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Letras-Mestrado Acadêmico em Letras, da Universidade Federal do Maranhão-UFMA. São Luís do 
Maranhão-Brasil. E-mail: veraluce@ufma.br\veraluce_ls@hotmail.com. 
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essa variação linguística torna-se uma marca identitária do povo maranhense. As marcas discursivas 
peculiares da fala de cada comunidade refletem as influências culturais, sociais e históricas a que 
determinado povo foi submetido.  

Portanto, é pela linguagem que o homem se revela humano e, segundo Heidegger (1998, p.17), “a 
linguagem é a casa do ser”, ou seja, a linguagem reflete o contexto sociocultural do indivíduo. Neste trabalho, 
apresentamos os resultados da pesquisa sobre as lexias dialetais da variedade linguística maranhense na 
escrita digital, cujo objetivo foi “investigar as lexias dialetais empregadas pelos usuários da rede social 
Facebook, identificando aquelas que contribuem para a construção da identidade do povo maranhense”. Os 
dados recolhidos constituem um corpus construído com as imagens produzidas na Fanpage “Indiretas 
Ludovicenses”, uma página do Facebook que abriga manifestações culturais específicas do maranhense. Os 
resultados encontrados podem contribuir para a preservação de uma das variedades regionais do português 
do Brasil e, consequentemente, da identidade do povo maranhense. 

 

2. A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA MARANHENSE COMO MARCA 
IDENTITÁRIA 
 

A Língua é um aspecto essencial para a constituição da identidade. Concordando com Mira Mateus 
(2002: 19) “A identificação cultural é a realização, para cada pessoa, de uma determinada cultura 
abstratamente considerada. [...] essa identificação está ligada aos hábitos, crenças, atividades artísticas, 
relações parentais e sociais, em que o indivíduo está inserido”. Assim, compreende-se que a Língua 
Portuguesa representa identidades variadas, seja em âmbito nacional como internacional. O léxico é 
primordial para a identidade de um grupo\lugar, pois é pelo acervo lexical que o ser humano comunica-se 
com o mundo e revela suas experiências e sensações perante ele. Desse modo, vemos que os indivíduos 
desempenham papéis sociais variados, em diferentes espaços, ele emprega sua linguagem, adequando-se a 
cada lugar. Em vista disso, não podemos estudar a linguagem sem refletir suas relações com a sociedade. 
Entre o indivíduo e a sociedade está o léxico “um instrumento de produção da cultura e, ao mesmo tempo, 
seu reflexo” (PAIS, 1994, p.1331). Assim, a observação feita por Biderman (2001, p.9) é pertinente: 

O léxico, saber partilhado que existe na consciência dos falantes de uma língua, 
constitui-se no acervo do saber vocabular de um grupo sociolinguístico-cultural. Na 
medida em que o léxico se configura como a primeira via de acesso a um texto, 
representa a janela através da qual uma comunidade pode ver o mundo, uma vez 
que esse nível da língua é o que deixa transparecer os valores, as crenças, os 
hábitos e os costumes de uma comunidade, como também, as transformações 
tecnológicas, transformações socioeconômicas e políticas ocorridas numa sociedade 
(BIDERMAN, 2001, p.9). 

 
Assim, consentindo com as concepções de Calvet (2013), as variações não são uma deformidade da 

língua, mas o registro da diversidade da linguagem de um povo. Para Fabrício e Moita Lopes (2004, p. 17), 
“há uma relação estreita entre nossas práticas discursivas (...) e o processo de construção identitária”, visto 
que o discurso é capaz de revelar muito sobre o indivíduo\comunidade que o produz. Todavia, é substancial 
entender que tal construção identitária é um processo que está sempre submetido a mudanças. Segundo 
Bauman (2001, p.98):  

Em vista da volatilidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase todas as 
identidades, é a capacidade de ‘ir às compras’ no supermercado das identidades, o 
grau de liberdade genuína ou supostamente genuína de selecionar a própria 
identidade e de mantê-la enquanto desejado, que se torna o verdadeiro caminho 
para a realização das fantasias da identidade. Com essa capacidade somos livres 
para fazer e desfazer identidades à vontade. (BAUMAN, 2001, p.98) 
 

Dessa maneira, conclui-se que a identidade é construída ao longo do tempo e está sempre em 
desenvolvimento. Essas modificações ocorrem devido ao comportamento do indivíduo, acrescido dos seus 
valores culturais. Cada indivíduo possui uma identidade linguística que se manifesta no decorrer do tempo. Há 
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identidade linguística especifica em algumas regiões, isto é, muitas lexias acabam saindo dos limites regionais 
e se pluralizam por outras regiões, servindo ora como referência cultural, ora como caricatura de 
representantes de certas regiões do país. Assim, por exemplo, o brasileiro associa a lexia “trem” como 
vocábulo específico dos mineiros, as lexias “mainha” e “painho” específico dos baianos e assim por diante. 

Analisando o falar maranhense, percebemos um campo muito rico de variações linguísticas que são 
pertencentes ao universo linguístico do Maranhão. Dessa forma, podemos concordar que o léxico é um dos 
mais importantes meios de evidenciação da identidade de uma comunidade. O léxico se estabelece como 
reflexo da identidade, seja de alguma comunidade ou região. Assim, é um importante meio de verificação da 
forma de pensar de uma comunidade, de como essa comunidade organiza seu meio e o percebe. 

 

3. AS LEXIAS DIALETAIS DA VARIEDADE LINGUÍSTICA 
MARANHENSE NA ESCRITA DIGITAL 

 

Vivemos em uma era “pós-moderna”, como diz o sociólogo Zygmunt Bauman, em uma cultura 
denominada cibercultura. De acordo com André Lemos, em seu livro intitulado “Cibercultura, tecnologia e vida 
social na cultura contemporânea”, “a cultura contemporânea, associada às tecnologias digitais (ciberespaço, 
simulação, tempo real, processos de virtualização, etc.), vai criar uma nova relação entre a técnica e a vida 
social que chamaremos de cibercultura” (LEMOS, 2008, p. 15). Desse modo, vemos, então, que a realidade 
da sociedade está, cada vez mais, impulsionada pelas tecnologias que a envolvem e, especialmente, pelas 
máquinas de informação como os computadores. Assim, Lévy (1999), em sua obra “Cibercultura” (1999, p. 
17), apresenta a definição tanto para cibercultura como ciberespaço:  

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de comunicação que surge 
da interconexão mundial de computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura 
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ele 
abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 
neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 
práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 
com o crescimento do ciberespaço. (LÉVY, 1999, p. 17) 

 

Visto isso, é notório que a internet proporciona novos meios de produção e novas formas de 
circulação de discursos, além de variadas formas de aprender, ensinar, se comunicar, isto é, novos jeitos de 
ver o mundo. Desse modo, muito tem sido discutido a respeito das práticas discursivas mediadas pelo 
computador, especialmente pela internet (MARCUSCHI E XAVIER, 2004; MARCUSCHI, 2005; FERREIRA E 
FRADE, 2010; SILVA, 2010; VILELLA, 2010). O falar regional é transmitido para o ambiente virtual, o que 
gera uma afirmação da identidade linguística do indivíduo através das práticas discursivas dos usuários da 
Internet. 

Em um mundo cada vez mais dominado pelas tecnologias digitais e consequentemente pelo 
fenômeno das Redes Sociais, percebemos que os usuários transportam o seu modo de falar para sites da 
rede. A Internet abriga “a maior fonte de linguagem cotidiana e espontânea, uma vez que seus milhões de 
páginas superam, em muito, o número total de palavras de quaisquer bancos textuais (XATARA; PASTORE; 
SUCCI, 2006, p.271). Ela tem potencializado o funcionamento de redes sociais digitais. Essas redes podem 
ser entendidas sob dois aspectos: pela sua estrutura e morfologia, ou seja, como um conjunto de nós 
interconectados e pela sua organização social enquanto espaço de interatividade e de construção de relações 
sociais, afetivas e de troca de informações. Nas redes sociais, a língua tem se desenvolvido de forma bem 
criativa, possibilitando uma comunicação viva, direta, interativa, contextualizada, onde seu contexto de 
produção é bem mais complexo pelo seu caráter coletivo. Também possibilita a construção de identidades, 
reveladas, por exemplo, pelas escolhas lexicais que fazemos, aos construirmos nossas ações de linguagem 
(ANTUNES, 2012). Desse modo, encontramos várias lexias dialetais da variedade linguística maranhense na 
escrita digital empregadas por usuários das redes sócias da web. Ao constatar isso, vemos que esse uso de 
lexiais dialetais na rede online contribui para a construção da identidade do povo maranhense. 
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Assim, realizamos uma pesquisa qualitativa na Fanpage “Indiretas Ludovicenses” uma interface 
específica do Facebook utilizada para divulgação do falar maranhense por meio de imagens e textos. Convém 
ressaltar que uma Fanpage é, em essência, uma página do Facebook que oferece uma estratégia de 
marketing digital aos interessados em determinada empresa ou marca. Analisando a escrita nessa Fanpage, 
em especial os discursos produzidos pelos usuários, foi realizada uma coleta de dados e uma pesquisa com 
base nos teóricos que fundamentam o estudo. 

 É importante ressaltar que, para catalogar todas as variações linguísticas da Língua portuguesa no 
Brasil (e consequentemente do Maranhão), existe o Projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil) com o objetivo 
de descrever a realidade linguística do Brasil, com enfoque prioritário na identificação das diferenças 
diatópicas. O Projeto ALiB contribui para o entendimento da língua portuguesa no Brasil como instrumento 
social de comunicação diversificado, possuidor de várias normas de uso, mas dotado de uma unidade 
sistêmica. No Maranhão, o Projeto ALIMA (Atlas Linguístico do Maranhão), subprojeto do ALIB, coordenado 
pelos professores José de Ribamar Mendes Bezerra, Maria da Conceição Ramos e Maria de Fátima Sopas 
Rocha, documentou, na capital do Maranhão (São Luís) e na área interiorana, aspectos importantes para a 
compreensão do falar maranhense e, consequentemente, dos falares brasileiros. O ALIMA tem por propósito 
verificar e delimitar todas as expressões típicas do falar maranhense, buscando examinar características 
importantes sobre a expansão e o dinamismo do léxico maranhense. Segundo o ALIMA, o Maranhão possui 
uma vasta riqueza vocabular tendo variações linguísticas em diferentes áreas do estado. Foram encontradas, 
até os estudos mais recentes, muitas variações e fenômenos fônicos, morfossintáticos, léxico-semânticos e 
prosódicos que formam a identidade linguística do Maranhão. 

Assim, um indivíduo que mora na região sul do estado, na baixada maranhense, fala algumas lexias 
que muitas vezes podem ser desconhecidas por um indivíduo que mora na capital, São Luís. Porém, algumas 
lexias já são bem marcantes no vocábulo maranhense, como é o caso da expressão “pequeno”, que se 
destacou no território nacional como sendo tipicamente maranhense devido à telenovela “Da cor do pecado” 
(2004) produzida pela Rede Globo de televisão. Os dados do projeto ALIMA foram fundamentais para nossa 
pesquisa. 

Para acrescentar nossa pesquisa, foram entrevistadas 25 (vinte e cinco) pessoas, para responderem 
ao questionamento “Que palavras\lexias você acha típicas\próprias do falar maranhense? ”. As vinte e cinco 
pessoas apontaram variadas palavras. No quadro abaixo, estão algumas lexias:  
REMOSO NIGRINHAGEM ARRILIADA 

COIRENTA INTERTIDA CANHENGA 

INJURIADA CAGUÊTA MIGUELOSO 

AFOBADO CASQUERA QUALIRA 

SUVINA MAROCA PEQUENO 

 

Analisando as lexias apontadas pelos entrevistados, podemos concluir que todas as lexias\expressões 
recolhidas são típicas do estado do Maranhão e encontram-se nos dados do ALiMA como sendo pertencentes a 
variedade linguística do estado. A Lexia “Qualira”, “Pequeno", “Canhenga” foram ditas por pelos muitos dos 
indivíduos entrevistados. Ao mostrar estas lexias ditas pelos entrevistados a um grupo de quatro pessoas do 
estado do Rio de Janeiro, os indivíduos afirmaram que não conheciam quase todas as expressões. Mas quando 
mostrado o conceito da palavra, os indivíduos concluíram que em seu estado, Rio de Janeiro, existe outro 
nome para o mesmo conceito. Como por exemplo, para a lexia “Canhenga” são encontradas muitas variantes 
em outros estados como pão-duro, unha-de-fome, mão-de-vaca, mão-fechada, muquirana, etc. Isso confirma 
que o Maranhão possui uma identidade linguística própria, assim como os demais estados país. 

É interessante observar que encontramos grande parte dessas lexias, apontadas pelos indivíduos 
como tipicamente maranhenses na Fanpage Indiretas Ludovicenses. Em ambos os espaços, o real e o virtual, 
as lexias maranhenses estão presentes e contribuem para a construção da identidade do povo maranhense 
preservando a variedade linguística do Maranhão. 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 293 

No quadro abaixo temos todas as lexias encontradas na Fanpage Indiretas Ludovicenses juntamente 
com comentários retirados da Fanpage, onde podemos ver a construção e uso das lexias respectivamente na 
frase e no contexto. 

 
 
4. AS LEXIAS DIALETAIS DA VARIEDADE LINGUÍSTICA 

MARANHENSE NA ESCRITA DIGITAL 
 

Quadro com discursos recolhidos na Fan Page Indiretas Ludovicenses (Lexias, fraseologias e frases retiradas 
dos próprios comentários na Fan Page) 
 

Lexias encontradas Frases retiradas da Fan Page 

1. Afobado “Gente que tem aquele amigo afobado” 

2. Nigrinhagem “Gente que é cheia de ningrinhagem” 

3. Remoso “Ela mora num bairro muito remoso” 

4. Suvina “Ei, colega! Me dá um pedacinho! Tu é muito suvina” 

5. Maroca “Para de olhar, tu é muito maroca” 

6. Arriliada “Nossa, hoje tô muito arriliada” 

7. Embucha “Ele comeu tanto que embuchou” 

8. Injuriada “Minha irmã ficou muito injuriada com ele” 

9. Intertida “Eu fiquei muito intertida” 

10. Coirenta “Eitaa mulher, tu é muito coirenta” 

11. Casquera “Mermã, tu é muito casquera” 

 

Comparamos os dados coletados com os dados da pesquisa in loco realizada pelos investigadores do 
Atlas Linguístico do Maranhão (2006) e concluímos que todas as lexias acima, retiradas da fanpage “Indiretas 
Ludovicenses” foram catalogadas pelo ALiMA. Analisando particularmente essas lexias, vemos que elas são 
variantes linguísticas maranhenses e podem ser encontradas em outros estados do Brasil com outro termo, mas 
que designam o mesmo sentido.  

 
No Quadro a seguir, damos destaque às lexias dialetais encontradas na fanpage selecionada. Essas lexias 

estão acompanhadas de seus significados e estão grafadas de acordo como foram registradas nas imagens 
encontradas na fanpage Indiretas Ludovicenses. Para determinarmos os significados de cada lexia, utilizamos as 
seguintes obras de referência: Borba, 2002; Houaiss, Antônio; Villar, Mauro de Salles, 2001; Vieira Filho, 
Domingos, 1979. Também utilizamos as informações disponibilizadas na Internet, considerando que nem todas 
as lexias estavam registradas nas obras de referência selecionadas para consulta dos significados. 
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Quadro com as lexias dialetais 
 
 

CONTEÚDO EXTRAÍDO DA 
FANPAGE INDIRETAS 

LUDOVISCENCES 

LEXIA 
DIALETAL 

SIGNIFICADO 
 

Gente que tem aquele amigo 
AFOBADO  

AFOBADO Apressado; atrapalhado; perturbado 
(BORBA, 2002, p.39) 

Gente que fica ARRILIADA  
Variação: arreliada 

ARRILIADA Que está zangado; aborrecido; amigo de 
rixas; brigão (HOUAISS, 2001, p.300) 

Gente que é sempre a CASQUÊRA  
Var. casqueira 

CASQUÊRA 
 

Provocadora; que briga pela menor coisa 
(VIEIRA FILHO, 1979, p.38)  

Gente que é COIRENTA  
 

COIRENTA Pessoa que tem COIRA – peso; cafifa; 
urucubaca (VIEIRA FILHO, 1979, p.43) 

Gente que EMBUCHA  EMBUCHA Verbo embuchar- encher o bucho; fartar; 
saciar (BORBA, 2002, p.546) 

Gente que fica INJURIADA  INJURIADA Que sofreu injúria; insultada (BORBA, 
2002, p.878). Também pode significar 
“zangada”, “chateada” (Notas da autora 
do texto).  

Gente que fica INTERTIDA  
(Variação: entretida) 

INTERTIDA Distraída; absorta (BORBA, 2002, p.581) 

Gente que tem aquele vizinho 
MAROCA 

MAROCA Fofoqueira comum que fica nas janelas 
das casas (Disponível em: 
http://www.dicionarioinformal.com.br) 

Gente que gosta de uma 
NIGRINHAGEM 

NIGRINHAGEM Safadeza; prática de atos impudentes 
(VIEIRA FILHO, 1979, p.72) 

Gente que mora em bairro REMOSO REMOSO Mau gênio, genioso, brigão, rabugem, 
neurastenia (Disponível em: 
http://www.dicionarioinformal.com.br) 

Gente que tem aquele amigo SUVINA 
(Variação: sovina) 

SUVINA Seguro nos gastos; avaro (HOUAISS, 
2001, p.2615) 

Fonte: Quadro elaborado pelas autoras. 
 

Diante disso, podemos concluir que as lexias dialetais, extraídas das imagens capturadas da Fanpage 
“Indiretas Ludovicenses”, revelam a variedade linguística falada pelo maranhense, no seu cotidiano. Essa 
variedade pertence à linguagem coloquial do Maranhão, o que colabora para a construção da identidade dos 
falantes desse estado. Na internet, mais especificamente nas redes sociais, essas lexias ainda se mostram 
produtivas e seu registro tem contribuído de maneira considerável para a propagação de mais uma variedade 
da língua falada no Brasil, visto que essas lexias transportam valores históricos e socioculturais da 
comunidade maranhense.  

 
A maioria dessas lexias já está registrada nos dicionários, “com as honras de cidadania na língua 

portuguesa do Brasil” (VIEIRA FILHO, 1979, p.9); outras, mesmo sem possuir registro em dicionários, ainda 
estão integradas no falar do povo do Maranhão. Isso nos permite afirmar que, nas redes sociais digitais, a 
língua tem se firmado, simultaneamente, como parte integrante, produto e veículo da cultura, aqui entendida 
como “um conjunto socialmente herdado de práticas e crenças que determinam a trama das nossas vidas” 
(SAPIR, 1990, p. 165).  

Contudo, é notório que algumas dessas lexias têm sofrido o processo de deslexicalização, isto é, 
estão saindo de uso, deixando, desse modo, de ocorrer na fala espontânea dos maranhenses. Das lexias 
descritas no quadro que estão a sofrer esse processo, podemos citar: cabrêra (cabreira), carudo, casquêra 
(casqueira), coirenta, maroca e remoso. Assim, Vieira Filho (1979) afirma que esse processo ocorre nas 
línguas vivas, como é o caso do português:  

Há palavras que entram na moda, isto é, tornam-se por um tempo usuais na linguagem 
coloquial e depois de certo tempo são arquivadas, inconscientemente, porque cessaram de 
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ter influência ou aceitação costumeira no meio à ideia ou ao corpo de ideias que elas 
representavam e definiam. (VIEIRA FILHO, 1979, p.9).  

 

Desta forma, são causas extrínsecas decorrentes da evolução das instituições e dos costumes ou do 
progresso material. Algumas vezes, a deslexicalização ocorre por causas intrínsecas provenientes do próprio 
sistema linguístico. Dentre essas causas, podemos citar a degradação de sentido, como é o caso de parir, 
hoje dar à luz; a especialização semântica (físico, hoje médico), a sinonímia (asinha, hoje depressa) e a 
homonímia (cá, antes porque e cá, hoje aqui). (CARDOSO; CUNHA, s.d.) 

 
Dessa maneira, analisando as lexias empregadas pelos usuários da Fanpage “Indiretas Ludovicenses”, 

podemos confirmar que a língua falada no Maranhão é uma manifestação de como o maranhense se coloca 
perante o mundo de suas significações. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Diante do exposto nesta pesquisa, podemos concluir que a variação linguística encontrada no 

Maranhão se constitui como elemento primordial para a construção da identidade do povo maranhense. Essa 
variação se evidencia nas escolhas lexicais que o falante realiza, por meio dos vocábulos, expressões e 
construções típicas do espaço que habita. Assim, a manifestação do léxico dessa variação nas redes sociais 
está ligada às experiências socioculturais que são características dos habitantes do estado do Maranhão. 
Neste artigo, nosso propósito primordial foi o de apontar algumas contribuições dos estudos lexicais para a 
representação da língua falada por uma comunidade nas redes sociais, como uma marca identitária de seus 
indivíduos. 

O tema em questão é bastante pertinente para a descrição e análise do português do Brasil, visto que 
pode contribuir para o fortalecimento da Linguística da Internet, no que se refere à abordagem teórica e 
descritiva da variação linguística apresentada na escrita digital. A linguagem é parte indispensável na 
composição identitária de um povo, pois ela está diretamente ligada ao contexto sociocultural. O estudo das 
variações linguísticas proporciona aprofundar o conhecimento da realidade linguística e cultural do nosso 
estado, assim como conhecer melhor a identidade linguística do nosso povo. 
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Vogais médias pretônicas iniciais no interior paulista: 
a (não) atuação de variáveis extralinguísticas 

 
Márcia Cristina do Carmo1 

 
RESUMO: Este artigo apresenta a atuação das variáveis sociais sexo/gênero, escolaridade e faixa etária no alçamento 
das vogais médias pretônicas em contexto de início absoluto de vocábulo na variedade do interior paulista, como em 
[i]scola e [u]portunidade, fenômeno relacionado à variação fonético-fonológica do sistema vocálico do Português 
Brasileiro. À luz da Teoria da Variação e Mudança Linguística (LABOV, 1972) e com a utilização do pacote estatístico 
GOLDVARB-X, foram analisados 38 inquéritos de fala espontânea (Banco de dados IBORUNA/Projeto ALIP – FAPESP 
03/08058-6). De modo geral, as variáveis sociais mostraram-se pouco atuantes, indicando que o alçamento é motivado, 
sobretudo, por fatores linguísticos. 

Palavras-chave: Português Brasileiro. Vogais médias pretônicas. Alçamento vocálico. 

 

ABSTRACT: This paper presents the behavior of the social variables sex/gender, level of education and age-group in 
relation to the vowel raising of word-initial pretonic mid-vowels in the countryside of São Paulo State, e.g. [i]scola 
(‘school’) and [u]portunidade (‘opportunity’), a phenomenon related to the phonological variation of Brazilian Portuguese 
vowel system. Following the Theory of Linguistic Variation and Change (LABOV, 1972) and utilizing GOLDVARB-X 
statistical package, 38 interviews containing spontaneous speech samples were analyzed (IBORUNA database/ALIP Project 
– FAPESP 03/08058-6). In general, social variables demonstrated limited activity, indicating that vowel raising is primarily 
a result of linguistic factors. 

Keywords: Brazilian Portuguese. Pretonic mid-vowels. Vowel raising. 

 

1 Introdução 
Este trabalho2 discorre sobre a atuação das variáveis extralinguísticas no que tange ao 

comportamento variável das vogais médias pretônicas na variedade do Português Brasileiro (doravante, PB) 
falado no interior paulista, mais especificamente na região noroeste do Estado, onde está localizado o 
município de São José do Rio Preto. Essas vogais estão sujeitas ao fenômeno fonético-fonológico denominado 
alçamento vocálico, por meio do qual as vogais médias-altas /e/ e /o/ são pronunciadas, respectivamente, 
como as altas [i] e [u], como em [i]norme e [u]portunidade.  

Cabe destacar que a presente pesquisa avança em relação aos trabalhos de Carmo (2013a; 2013b) 
por elucidar a atuação das variáveis sociais sobre o alçamento de vogais pretônicas presentes em início 
absoluto de vocábulo, como em [i]sperar e [u]bedecia, contexto descartado pela autora, que se limitou ao 
estudo das vogais médias pretônicas em posição medial, como em s[i]nhor e b[u]né. 

 De modo geral, pode-se dizer que dois processos fonético-fonológicos podem acarretar a aplicação 
do alçamento: harmonização vocálica (CÂMARA JÚNIOR, 2007 [1970]; BISOL, 1981) e redução vocálica 
(ABAURRE-GNERRE, 1981).3 Entretanto, sabe-se que variáveis extralinguísticas, isto é, de natureza social, 
também podem motivar a aplicação de fenômenos variáveis, como o alçamento vocálico. Nesse cenário, 
justifica-se a execução do presente estudo, o qual investiga a atuação das variáveis sociais sexo/gênero, faixa 

1 Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Departamento de Estudos da Linguagem (DEEL). Pós-doutora 
(University College London – UCL), doutora e mestre em Estudos Linguísticos (Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – UNESP/IBILCE). Apoio: CAPES – Processo 10895/13-2. E-mail: mccarmo@uepg.br. 
2 Cabe ressaltar que a pesquisa que originou o presente artigo está vinculada ao projeto PROBRAVO – Descrição Sócio-
Histórica das Vogais do Português (do Brasil) –, coordenado pelos professores doutores Seung-Hwa Lee (FALE/UFMG) e 
Marco Antônio de Oliveira (PUC/MG), que realiza investigações sócio-históricas e linguísticas sobre as realizações fonéticas 
das vogais em diversas variedades do PB. Desse modo, este trabalho contribui com a caracterização das vogais médias 
pretônicas do interior paulista e, de modo mais abrangente, dos diferentes comportamentos vocálicos presentes no PB, 
tendo em vista sua participação no projeto mencionado. 
 
3 Esses processos são apresentados de forma mais detalhada na seção 2.1 do presente artigo. 
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etária e escolaridade no que concerne ao alçamento vocálico das vogais médias pretônicas iniciais na 
variedade do interior paulista. 

O presente artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: na seção 2, é apresentada a 
fundamentação teórica que embasa esta pesquisa; em 3, discorre-se sobre o material e a metodologia 
empregados neste estudo; na seção 4, são elucidados os resultados desta investigação; no item 5, são 
expostas as considerações finais, seguidas pelas referências bibliográficas. 

 

2 Fundamentação teórica 
 Nesta seção, apresenta-se o arcabouço teórico que embasa a presente pesquisa, englobando obras 
sobre vogais médias pretônicas (item 2.1) e sobre a Teoria da Variação e Mudança Linguística, proposta por 
Labov (1972) (item 2.2). 
 

2.1 Vogais médias pretônicas 
Em todo e qualquer trabalho sobre vogais médias pretônicas no PB, faz-se de suma importância 

discorrer sobre as constatações de Câmara Jr. (2007 [1970]), que, com base na variedade do Rio de Janeiro, 
afirma haver sete vogais orais em posição tônica no PB, sendo elas: /u/, /o/, /O/, /a/, /E/, /e/ e /i/.4 Em 
posições átonas, no entanto, ocorre uma redução do número de fonemas, por meio do processo de 
neutralização. Na posição pretônica, conforme observa o autor, há uma redução de sete para cinco fonemas 
vocálicos: /u/, /o/, /a/, /e/ e /i/. Desse modo, desaparece a oposição entre as vogais médias-baixas /O/ e /E/ 
e as vogais médias-altas /o/ e /e/, prevalecendo estas em detrimento daquelas.  

Os fonemas referentes às vogais médias-altas em posição pretônica podem ser realizados 
foneticamente como vogais médias-altas, vogais altas (por meio do fenômeno fonético-fonológico 
denominado alçamento vocálico) ou, ainda, em determinadas regiões do Brasil, como vogais médias-baixas 
(por meio do abaixamento vocálico). De acordo com Câmara Jr. (2007 [1970], p. 35), isso ocorre por conta 
de “uma assimilação aos traços dos outros sons contíguos ou um afrouxamento ou mesmo mudança de 
articulações em virtude da posição fraca em que o fonema se acha”.  

Na variedade do interior paulista, as vogais médias pretônicas iniciais, assim como as mediais, estão 
sujeitas ao alçamento vocálico, por meio do qual as vogais médias-altas /e/ e /o/ são pronunciadas como as 
altas [i] e [u], respectivamente, como em [i]scola e [u]spital. Como já citado na seção 1 deste trabalho, dois 
processos podem acarretar a aplicação do alçamento: (i) harmonização vocálica (CÂMARA JR., 2007 [1970]; 
BISOL, 1981), em que a presença de uma vogal alta na sílaba seguinte à da pretônica-alvo funciona como 
gatilho à aplicação do alçamento, como em [i]xiste e [u]rgulhoso; e/ou (ii) redução vocálica (ABAURRE-
GNERRE, 1981), em que, geralmente, verifica-se a influência do ponto de articulação da(s) consoante(s) 
adjacente(s) à pretônica-alvo para a realização do fenômeno, como em [ik]onomia e [uk]asião.  

Há mais de três décadas, muitos trabalhos vêm sendo realizados acerca das vogais médias pretônicas 
em diferentes variedades do PB.5 Isso se deve à relevância desses segmentos para a caracterização 
fonológica da Língua Portuguesa, já que a variação entre diferentes segmentos vocálicos – como [e ~ i] e [o 
~ u] – em contexto de sílaba pretônica revela variação dialetal.  

No que diz respeito ao Estado de São Paulo, Carmo (2013a; 2013b) analisa o comportamento das 
vogais médias pretônicas em nomes e verbos na variedade do interior paulista. No entanto, delimita seu 
córpus às pretônicas presentes em contexto medial, como em m[e]nino ~ m[i]nino e c[o]nsertar ~ 
c[u]nsertar. Segundo a autora, verifica-se escassa influência das variáveis sociais sexo/gênero, faixa etária e 
escolaridade em relação ao alçamento das vogais médias pretônicas mediais. Em relação ao sexo/gênero, 
conforme afirma a autora, homens e mulheres realizam o fenômeno em pretônica medial com frequências – e 
probabilidades – bastante semelhantes, o que fornece indícios de que esse fenômeno não é estigmatizado na 

4 Ressalta-se que, neste trabalho, por motivo de formatação textual, as vogais médias-baixas anterior e posterior são 
representadas, respectivamente, como /E/ e /O/. 
5 Como exemplos de trabalhos realizados, podem ser citados, dentre outros, os estudos de Bisol (1981) e Battisti (1993), 
sobre a fala do Estado do Rio Grande do Sul; Viegas (1987, 2001), acerca da variedade de Belo Horizonte (MG); Silva 
(1989), sobre o falar em Salvador (BA); Celia (2004), acerca do dialeto de Nova Venécia (ES); e Pereira (2010), sobre a 
variedade de João Pessoa (PB). 
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variedade do interior paulista. No que concerne à faixa etária, os resultados permitem afirmar que o 
alçamento das vogais médias pretônicas mediais no dialeto do interior paulista consiste em um caso de 
variação estável. Por fim, no que tange à escolaridade, a autora atesta que o aumento da escolaridade não 
influencia na aplicação do fenômeno na variedade estudada. Dessa maneira, constata que o alçamento é 
resultado da atuação de determinados fatores linguísticos, dos quais destaca a presença de uma vogal alta na 
sílaba subsequente à da pretônica-alvo, que engatilha o fenômeno a partir do processo de harmonização 
vocálica. 

Como citado na seção 1 deste trabalho, a presente pesquisa avança em relação aos estudos de 
Carmo (2013a; 2013b) por investigar o comportamento das variáveis extralinguísticas em relação ao 
alçamento das vogais médias pretônicas iniciais, como em [i]xame e [u]relha, contexto descartado por Carmo 
(2013a; 2013b), com base na afirmação de Bisol (1981) de que os princípios que regem o alçamento da vogal 
inicial não se identificam com aqueles referentes ao alçamento de uma vogal pretônica interna. Corroborando 
essa afirmação, algumas pesquisas sobre vogais pretônicas que consideram o contexto de início de vocábulo 
têm constatado um comportamento diferenciado por parte dessas vogais, quando comparadas às pretônicas 
internas. Battisti (1993), por exemplo, retoma o trabalho de Bisol (1981) ao tratar do comportamento das 
vogais médias pretônicas nos contextos excluídos por esta autora na fala gaúcha, dentre eles, as pretônicas 
em início de vocábulo. Esse estudo, assim como o de Brandão, Rocha e Santos (2012), no que tange à 
variedade de Nova Iguaçu (RJ), de modo geral, aponta dois resultados principais: (i) alta frequência de 
alçamento de vogais médias pretônicas /e/ iniciais seguidas por /S/ ou /N/ em coda silábica, como em 
[i]special e [i]mprego; e (ii) manutenção da vogal média /o/ inicial, como em [o]lhou e [o]portunidade. Em 
comparação às pretônicas mediais, notam-se, portanto, resultados distintos para as pretônicas /e/ e /o/ em 
início absoluto de vocábulo. Esses resultados diferem, também, dos índices percentuais geralmente obtidos 
quando consideradas as vogais médias pretônicas internas, os quais se encontram aproximadamente entre 
10% e 35%, para ambas as vogais. 

Feita essa breve descrição de alguns estudos que versam sobre vogais médias pretônicas, passa-se, 
agora, à exposição de aspectos teóricos gerais da Teoria da Variação e Mudança Linguística (LABOV, 1972). 

 
2.2 Teoria da Variação e Mudança Linguística 

Como arcabouço teórico, esta pesquisa fundamenta-se na Teoria da Variação e Mudança Linguística 
(LABOV, 1972), também denominada Sociolinguística Quantitativa, segundo a qual as escolhas entre dois ou 
mais sons, palavras ou estruturas obedecem a um padrão sistemático regulado pelas regras variáveis, que 
expressam a covariação entre elementos do ambiente linguístico e do contexto social.  

Cada variável é definida de acordo com funções de variáveis independentes linguísticas (estruturais) 
e/ou extralinguísticas (sociais) (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]). Algumas das variáveis sociais 
frequentemente consideradas em estudos sociolinguísticos são classe social, sexo/gênero, escolaridade e 
faixa etária. Para vários fenômenos linguísticos, essas variáveis sociais têm se mostrado importantes na 
identificação de motivações sociais para o comportamento variável de estruturas linguísticas. Na seção 3.2 
deste artigo, essas variáveis sociais, assim como as variáveis linguísticas consideradas, são apresentadas mais 
detalhadamente. 

Conforme afirma Faraco (2005), é da realidade heterogênea e variável da língua que emerge a 
mudança. Assim, para que exista mudança, é necessário que tenha havido variação. Nesse caso, a realização 
de uma variante se sobrepôs totalmente à da variante com a qual competia. No entanto, sabe-se que não 
necessariamente a variação acarreta mudança. As variantes podem se encontrar em variação estável, por 
exemplo.  

A verificação do status da mudança pode ocorrer de duas formas: em tempo real e em tempo 
aparente. A verificação da mudança em tempo real divide-se em dois subgrupos: (i) a mudança em tempo 
real de longa duração, em que se observam, por exemplo, antigos textos escritos, que registram estágios 
anteriores da língua; e (ii) de curta duração, em que se confrontam amostras de fala distintas de um mesmo 
indivíduo, separadas por um lapso temporal (estudo do tipo painel), ou amostras distintas de indivíduos 
distintos de uma mesma comunidade de fala, com estratificação dos falantes com base nos mesmos 
parâmetros sociais, também separadas por um intervalo de tempo (estudo do tipo tendência).  
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A segunda forma de verificação da mudança se dá em tempo aparente, realizada, principalmente, por 
meio da consideração simultânea de informantes pertencentes a diferentes faixas etárias. Segundo Labov 
(2003), a posição teórica mais aceita entre os linguistas postula que o processo de aquisição da linguagem se 
encerra aproximadamente no início da puberdade do falante, quando sua língua se estabiliza. Sendo assim, 
investigando-se as faixas etárias, alcançam-se os estados da língua adquiridos em diferentes momentos do 
passado.  

Cabe destacar que o presente trabalho busca verificar o status do alçamento das vogais médias 
pretônicas iniciais na variedade do interior paulista por meio de um estudo em tempo aparente, isto é, 
investigando a fala de indivíduos pertencentes a diferentes faixas etárias.6  

A mudança linguística pode ser explicada segundo dois modelos divergentes: o modelo da difusão 
lexical e o neogramático. De acordo com o modelo difusionista, cada vocábulo apresenta sua história e as 
mudanças, implementadas a partir do léxico, são foneticamente abruptas e lexicalmente graduais. O modelo 
neogramático, por sua vez, propõe que todas as palavras sejam atingidas indistintamente pela mudança 
linguística (mudanças lexicalmente abruptas e foneticamente graduais) e que as eventuais exceções à regra 
possam ser explicadas por analogia. Por apresentarem condicionadores fonéticos, Bisol (2009, p. 76) classifica 
como neogramáticos o alçamento da pretônica /e/ inicial seguida por /N/ ou /S/ e a harmonização vocálica da 
vogal média pretônica. Já a redução vocálica, segundo a autora, consiste em um processo difusionista, “cuja 
expansão deve ser o produto da ação analógica do falante”. 

Após a exibição do arcabouço teórico que fundamenta esta investigação, passa-se à descrição do 
material e dos métodos empregados na presente pesquisa. 
 

3 Material e métodos 
 Esta seção expõe o material e a metodologia utilizados nesta pesquisa da seguinte forma: em 3.1, é 
relatado o córpus a partir do qual se obteve o conjunto de dados analisados e, em 3.2, são apresentadas 
variáveis dependente e independentes – extralinguísticas e linguísticas – consideradas no presente estudo. 
 

3.1 Córpus 
O córpus desta pesquisa é formado por 38 entrevistas do banco de dados IBORUNA, resultado do 

projeto ALIP – Amostra Linguística do Interior Paulista – FAPESP 03/08058-6, IBILCE/UNESP (GONÇALVES, 
2008).7 O banco de dados IBORUNA é constituído por amostras de fala espontânea de informantes oriundos 
do noroeste paulista, mais precisamente do município de São José do Rio Preto e de suas seis cidades 
circunvizinhas: Bady Bassit, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, Mirassol e Onda Verde.  

O banco de dados é composto por dois tipos de amostras: amostra censo linguístico e amostra de 
interação dialógica. Neste trabalho, é considerada apenas a primeira, por ser aquela que controla os perfis 
sociais dos informantes. A amostra censo linguístico é constituída por gravações de 152 informantes, cujos 
perfis sociais resultaram das diferentes combinações entre as variáveis sociais sexo/gênero (feminino e 
masculino), escolaridade (1º ciclo do Ensino Fundamental, 2º ciclo do Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Ensino Superior), faixa etária (de 7 a 15 anos, de 16 a 25 anos, de 26 a 35 anos, de 36 a 55 anos e acima de 
55 anos) e renda familiar (até 5 salários-mínimos, de 6 a 10 salários-mínimos, de 11 a 24 salários-mínimos e 
superior a 24 salários-mínimos).  

Dessas quatro variáveis sociais controladas no banco de dados IBORUNA, na presente pesquisa, é 
desprezada uma (renda familiar). A justificativa para tal exclusão se dá por ter sido observado pelo 
coordenador do Projeto ALIP, no decorrer da coleta de dados, que a variável renda familiar está 
codeterminada por outra, a escolaridade, o que motivou o desprezo dessa variável ainda no âmbito da 
constituição do banco de dados. Desse modo, as variáveis sociais consideradas neste projeto são três, 
apresentadas na seção 3.2 deste artigo.  

Todos os 152 informantes produziram cinco gêneros narrativos, a saber: (i) narrativa de experiência 
pessoal; (ii) narrativa de experiência recontada; (iii) relato de descrição; (iv) relato de procedimento; e (v) 

6 A variável social faixa etária é mais detalhadamente exposta na seção 3.2 do presente artigo. 
7 Disponível em: <http://www.iboruna.ibilce.unesp.br/>. Último acesso em: 28 abr. 2017. 
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relato de opinião. Neste trabalho, são considerados apenas os trechos classificados como narrativa de 
experiência pessoal, por consistir em um gênero no qual o informante se envolve emocionalmente, desviando 
sua atenção para o quê fala, ao invés do modo como fala. De acordo com Tarallo (2003 [1985], p. 23), “ao 
narrar suas experiências pessoais mais envolventes, ao colocá-las no gênero narrativa, o informante 
desvencilha-se praticamente de qualquer preocupação com a forma”.  

Passa-se, agora, à descrição das variáveis dependente e independentes investigadas neste trabalho. 
 

3.2 Variáveis 
 O presente estudo apresenta, como variável dependente, a realização variável do alçamento vocálico 
das vogais médias pretônicas em início de vocábulo na variedade do interior paulista. No que diz respeito às 
variáveis independentes, este artigo apresenta como foco principal a análise de três variáveis 
extralinguísticas, a saber: (i) sexo/gênero; (ii) grau de escolaridade; e (iii) faixa etária.  

No que tange ao sexo/gênero, em geral, as pesquisas sociolinguísticas têm constatado que as 
mulheres usam variantes estigmatizadas e não-padrão com menos frequência do que os homens do mesmo 
grupo social a que pertencem (CHAMBERS, 2009 [1995]; LABOV, 2003). Nesse sentido, essa variável é 
considerada na presente pesquisa a fim de se verificar se há diferentes manifestações de vogais médias 
pretônicas iniciais na fala de homens e de mulheres. Além disso, averigua a existência de estigma a itens 
lexicais que apresentam o alçamento, já que, na ausência de testes de avaliação social das formas variantes, 
os resultados referentes à variável social sexo/gênero, assim como escolaridade e faixa etária, podem 
funcionar como indicadores indiretos da avaliação das formas alternantes. 

Em relação à escolaridade, alguns estudos – como o de Cassique et al (2009), sobre a variedade 
paraense do município de Breves –, apontam a relevância do nível de escolaridade do informante na aplicação 
do alçamento: quanto maior a escolaridade do informante, menor a aplicação do fenômeno.  Com essa 
variável, busca-se averiguar indício de estigma em relação ao fenômeno, caso a aplicação do alçamento seja 
maior no grupo de falantes menos escolarizados e diminua conforme avançam os níveis de escolaridade. 

Por fim, no que diz respeito à faixa etária, como mencionado no item 2.2 do presente artigo, sua 
consideração permite a realização de um estudo em tempo aparente, averiguando o status do fenômeno 
variável como variação estável ou como mudança em progresso. Verifica-se, desde a infância do falante, uma 
maior influência linguística por parte de colegas pertencentes à sua própria faixa etária do que de seus pais, 
de professores, ou seja, de pessoas mais velhas (CHAMBERS, 2009 [1995]). Nesse sentido, diferentes faixas 
etárias que apresentam usos relativamente similares de determinada variante indicam variação estável 
(CHAMBERS, 2009 [1995]). Por outro lado, se os mais jovens são os que mais apresentam o alçamento 
vocálico, há, então, um indício de mudança em progresso. 

 Apesar de o recorte do presente estudo ser a análise da atuação das variáveis sociais em relação à 
aplicação do alçamento, cabe apresentar brevemente as sete variáveis linguísticas consideradas, a saber:  

(i) Altura da vogal presente na sílaba subsequente à da pretônica-alvo: com essa variável, pode-se 
verificar uma possível influência da presença de uma vogal alta na sílaba seguinte, a qual funciona como 
gatilho à harmonização vocálica, como em [i]xiste, [i]scuro, [u]spital e [u]rgulhoso;  

(ii) Distância entre a sílaba inicial e a sílaba tônica: por meio dessa variável, testa-se a hipótese de 
que a adjacência da sílaba inicial em relação à tônica, como em [i]scola e [u]rário, favorece a aplicação do 
alçamento (BATTISTI, 1993); 

(iii) Contexto precedente à pretônica-alvo: para ser testada a hipótese de que o alçamento vocálico 
sofre influência do contexto precedente à pretônica inicial, investiga-se a atuação de elementos como a pausa 
e o último segmento do vocábulo precedente;  

(iv) Contexto subsequente à pretônica-alvo: objetiva-se verificar uma possível influência do ponto de 
articulação da consoante seguinte em prol do alçamento vocálico, por meio de redução vocálica. Na literatura 
sobre o tema, é consenso que, em posição adjacente à pretônica-alvo, consoantes com ponto de articulação 
alto – como as velares, como em [ik]onomia –, tendem a favorecer o alçamento dessa vogal, ao passo que 
consoantes com ponto de articulação baixo – como as alveolares, como em o[re]lhão –, tendem a inibi-lo;  

(v) Estrutura da sílaba: com a consideração dessa variável, em que se utiliza a noção de sílaba 
proposta por Collischonn (1999) para o Português, busca-se analisar a estrutura da sílaba em que a 
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pretônica-alvo está inserida, com o intuito de verificar se a vogal anterior inicial com elemento /S/ ou /N/ em 
coda, como em [i]stagiários e [i]mprego, é a que apresenta o alçamento com maior frequência, como 
constatado para outras variedades do PB (BISOL, 1981; BATTISTI, 1993; BRANDÃO; ROCHA; SANTOS, 
2012);  

(vi) Vogal pretônica-alvo como parte de prefixo: Bisol (1981) e Collischonn (2006) afirmam que, 
entre o prefixo que mantém as características semânticas do vocábulo original e o restante do vocábulo, há 
uma fronteira de palavras a qual a harmonização vocálica não atravessa. Desse modo, seria de se esperar 
que pretônicas em prefixos tivessem baixas porcentagens de alçamento. No entanto, Battisti (1993) observa 
que pretônicas em prefixo em-/en-, como em [i]nfaixou, ou ex-/es-, como em [i]sclareci, têm altas 
porcentagens de alçamento na fala gaúcha; e  

(vii) Grau de atonicidade da pretônica-alvo: variável considerada com base na afirmação de Bisol 
(1981) de que a atonicidade permanente da vogal, como, por exemplo, em [i]xpliquei – [i]xplico e 
[o]rganizada – [o]rganização, tende a ser favorecedora do alçamento. Já o fato de as vogais se apresentarem 
como tônicas em outras formas do mesmo paradigma, como em [e]ntrei – [e]ntro e [o]lhada – [o]lho, 
desfavorece a realização do fenômeno.  

Após a seleção do córpus e extração de cada ocorrência de vogal média pretônica juntamente com 
seu contexto, identificou-se o comportamento das vogais médias pretônicas em início de vocábulo. Foi feita a 
análise de oitiva8 desses dados e realizada a análise quantitativa com o auxílio do pacote estatístico Goldvarb-
X. Os resultados obtidos são expostos e discutidos na seção seguinte. 

 

4 Análise dos dados 
Antes da apresentação dos resultados referentes à atuação das variáveis extralinguísticas na 

aplicação do alçamento, foco deste trabalho, cabe expor os resultados gerais referentes à aplicação do 
fenômeno. 

  
Tabela 1. Aplicação do alçamento em relação à vogal pretônica-alvo. 

 Contexto inicial Contexto medial (CARMO, 2013a; 2013b) 

Frequência Peso relativo Frequência Peso relativo 

/e/ 76,8% (2329/3033) 0,715 16,1% (474/2936) 0,456 

/o/ 1,7% (9/518) 0,005 16,6% (337/2031) 0,563 

Total 65,8% (2338/3551) 16,3% (811/4967) 

 Input: 0.726 

Signif.: 0.011 
Input: 0.125 

Signif.: 0.009 

Como mostra a tabela 1, verifica-se que as taxas de alçamento para /e/ e /o/ em início de vocábulo 
são bastante divergentes: 76,8% para /e/ e 1,7% para /o/ (pesos relativos 0,715 e 0,005, respectivamente), 
o que explicita que se tratam de sistemas diferentes, os quais, portanto, devem ser analisados 
separadamente. Essas taxas também divergem das frequências e probabilidades obtidas no que tange ao 
contexto medial (CARMO, 2013a; 2013b): 16,1% para /e/ e 16,6% para /o/ (pesos relativos 0,456 para /e/ e 
0,563 para /o/, respectivamente).9 

8 Deve-se ressaltar a pouca qualidade acústica das gravações provenientes do banco de dados IBORUNA por, nelas, 
serem encontrados muitos ruídos, decorrentes do fato de as entrevistas não terem sido realizadas em cabines com 
isolamento acústico. Desse modo, torna-se inexequível a realização de análise acústica das ocorrências provenientes 
desse banco de dados. 
9 A autora destaca que, apesar de esse resultado indicar uma possível semelhança entre as vogais pretônicas /e/ e /o/ 
mediais, apresentam comportamento diferenciado em relação ao alçamento, tratando-se de sistemas distintos. 
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Esses resultados referentes à variedade do interior paulista vão na direção de estudos que observam 
comportamentos diferenciados das vogais médias pretônicas iniciais em relação às mediais no que tange à 
aplicação do alçamento (BATTISTI, 1993; BRANDÃO; ROCHA; SANTOS, 2012), corroborando a afirmação de 
Bisol (1981) de que esses contextos devam ser analisados separadamente (cf. seção 2.1). Além disso, 
confirmam, para a variedade do interior paulista, o resultado obtido no que tange à fala gaúcha (BATTISTI, 
1993) e à de Nova Iguaçu (RJ) no que diz respeito à manutenção da vogal média /o/ inicial, cujo alçamento é 
praticamente nulo (frequência de 1,7% e peso relativo 0,005). 

No que concerne à atuação das variáveis extralinguísticas e linguísticas em prol do alçamento vocálico 
das vogais médias pretônicas em início absoluto de vocábulo na variedade do interior paulista, a seleção de 
variáveis pelo programa estatístico GOLDVARB-X é apresentada no quadro a seguir. 
 

Quadro 1. Seleção de variáveis pelo programa estatístico.10 

Variáveis /e/ /o/ 

Estrutura da sílaba 1ª  5ª  

Grau de atonicidade 2ª   

Altura da vogal presente na sílaba subsequente 4ª  2ª 

Distância entre a vogal inicial e a vogal tônica  3ª  

Contexto precedente 3ª  4ª  

Consoante subsequente 7ª   

Vogal pretônica-alvo como parte de prefixo 6ª   

Sexo/gênero   

Faixa etária   

Escolaridade 5ª 1ª  

 

A partir do quadro 1, verificam-se, novamente, comportamentos bastante distintos para /e/ e /o/ 
iniciais. Para a vogal anterior, a variável linguística estrutura da sílaba é a mais relevante para a aplicação do 
alçamento, seguida pelas variáveis grau de atonicidade, contexto precedente, altura da vogal presente na 
sílaba subsequente, escolaridade, vogal pretônica-alvo como parte de prefixo e consoante subsequente.  

Apesar de não contemplar o recorte do presente trabalho, cabe relatar que, quando observados os 
fatores referentes à variável estrutura da sílaba no que tange ao alçamento da pretônica /e/ inicial na 
variedade do interior paulista, são verificados resultados semelhantes aos de Battisti (1993) e de Brandão, 
Rocha e Santos (2012), para, respectivamente, as variedades do Rio Grande do Sul e de Nova Iguaçu (RJ): 
alta frequência e probabilidade de alçamento em pretônicas /e/ iniciais seguidas por /S/ (99,5%, com peso 
relativo 0,881) e /N/ (79,2%, com peso relativo 0,518) em coda silábica (cf. seção 2.1).11  

No que tange às variáveis sociais, foco do presente trabalho, observa-se que apenas a escolaridade 
foi selecionada como relevante à aplicação do alçamento, ocupando a quinta posição na ordem de seleção. A 

10 No quadro, encontra-se a ordem de seleção de cada variável pelo programa estatístico para as rodadas de /e/ e de /o/. 
Destacadas com fundo cinza escuro, podem ser observadas as variáveis descartadas pelo programa, ou seja, aquelas que 
não se mostraram relevantes para a aplicação do fenômeno. Cabe destacar a ordem de exclusão das variáveis sociais: 
para /e/, o sexo/gênero foi a primeira variável excluída e a faixa etária, a terceira. Para /o/, verifica-se ordem inversa: a 
faixa etária foi a primeira variável descartada e o sexo/gênero, a terceira. 
11 Por não corresponder ao recorte proposto pelo presente artigo, a investigação sistemática da atuação de variáveis 
linguísticas na aplicação do alçamento de pretônicas iniciais na variedade do interior paulista é deixada para futuras 
pesquisas. 
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não-seleção do sexo/gênero e da faixa etária, respectivamente, fornece indícios de que o alçamento da vogal 
/e/ pretônica inicial na variedade do interior paulista constitui um fenômeno não-estigmatizado socialmente e 
que se encontra em variação estável, já que não há diferenças significativas de aplicação do fenômeno de 
acordo com diferentes faixas etárias. 

Por sua vez, no que se refere à pretônica posterior, a variável social escolaridade foi apontada como a 
mais relevante para a aplicação do alçamento das vogais médias pretônicas iniciais, seguida pelas variáveis 
linguísticas altura da vogal presente na sílaba subsequente, distância entre a vogal inicial e a vogal tônica, 
contexto precedente e estrutura da sílaba. Também para /o/, a não-seleção das variáveis extralinguísticas 
sexo/gênero e faixa etária indica que o alçamento vocálico da vogal média pretônica posterior em contexto 
inicial na variedade do interior paulista não é estigmatizado socialmente, correspondendo a um fenômeno em 
variação estável. 

Tendo em vista o recorte proposto para este trabalho, apresentam-se, a seguir, os resultados 
referentes à única variável social apontada como relevante para a aplicação do alçamento das vogais médias 
pretônicas em contexto de início absoluto de vocábulo na variedade do interior paulista (cf. quadro 1): a 
escolaridade. 

 
Tabela 2. Alçamento de /e/ e de /o/ em contexto inicial em relação à escolaridade. 

 /e/ /o/ 

Frequência Peso relativo Frequência Peso relativo 

1º ciclo do Ensino 
Fundamental 

78% (294/377) 0,518 10% (5/50) 0,996 

2º ciclo do Ensino 
Fundamental 

80,5% (839/1042) 0,568 0,4% (1/270) 0,249 

Ensino Médio 73,9% (515/697) 0,526 

Ensino Superior 74,3% (681/917) 0,396 1,5% (3/198) 0,536 

Total 76,8% (2329/3033) 1,7% (9/518) 

 Input: 0.950 

Signif.: 0.012 

Input: 0.000 

Signif.: 0.039 

Como já mencionado no presente trabalho, a escolaridade foi selecionada como a 5ª variável mais 
relevante para o alçamento de /e/ inicial e a 1ª variável mais importante para /o/ no mesmo contexto. Para a 
vogal média anterior, como pode ser observado a partir da tabela 2, as frequências de cada fator são 
bastante próximas entre si (78%, 80,5%, 73,9% e 74,3% para, respectivamente, 1º ciclo do Ensino 
Fundamental, 2º ciclo do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior), assim como os pesos 
relativos, relativamente próximos também do ponto neutro (0,518, 0,568, 0,526 e 0,396, respectivamente). 
Não se pode afirmar categoricamente que a aplicação do alçamento de /e/ inicial decai à medida que se 
avança o grau de escolaridade; porém, observa-se peso relativo mais baixo referente ao Ensino Superior 
(0,396), como ilustra o gráfico 1, apresentado a seguir. 
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Gráfico 1. Probabilidade de aplicação do alçamento de /e/ inicial em relação à escolaridade. 

 
No que concerne à vogal média posterior em contexto de início absoluto de vocábulo, a escolaridade 

é apresentada como a variável mais importante para a aplicação o fenômeno. Deve-se, aqui, ressaltar o fato 
de que foi realizado o amálgama dos níveis intermediários de escolaridade (2º ciclo do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio). Esse amálgama foi necessário devido ao fato de não haver ocorrência de alçamento de /o/ 
inicial no fator correspondente ao Ensino Médio, ocorrendo nocaute,12 sendo imperativo, então, o amálgama. 
Optou-se por uni-lo a outro fator intermediário, o 2º ciclo do Ensino Fundamental, que apresentou apenas 1 
ocorrência de alçamento ([u]tel). 

De modo geral, como pode ser observado na tabela 2, a maior frequência (10%) e probabilidade 
(0,996) de aplicação do fenômeno encontra-se, sobretudo, no nível de escolaridade mais baixo, representado 
pelo 1º ciclo do Ensino Fundamental. Em seguida, encontra-se o nível de escolaridade mais alto, o Ensino 
Superior (1,5% e peso relativo 0,536). Por fim, têm-se os níveis intermediários de escolaridade, 2º ciclo do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio (0,4% e peso relativo 0,249). Esses resultados configuram um padrão 
não-retilíneo, ilustrado no gráfico 2 a seguir. 
 

 
Gráfico 2. Probabilidade de aplicação do alçamento de /o/ inicial em relação à escolaridade. 

 
Os resultados aparentemente divergentes entre os níveis de escolaridade devem ser relativizados pela 

baixa produtividade de vogal média pretônica /o/ em contexto de início de vocábulo: 518 ocorrências de /o/, 

12 O nocaute ocorre quando um fator corresponde à frequência de 0% ou 100% para um dos valores da variável 
dependente e, para que a análise estatística possa prosseguir e efetuar o cálculo dos pesos relativos, todo nocaute deve 
ser eliminado (GUY; ZILLES, 2007).  
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ao passo que, de /e/, foram obtidas 3.033 ocorrências. Além disso, há poucos casos de aplicação do 
alçamento de /o/ inicial em todos os níveis de escolaridade, como alista o quadro a seguir. 

 
Quadro 2. Ocorrências de alçamento de /o/ em contexto inicial em relação à escolaridade.13 

Escolaridade Vocábulo Ocorrências Total 

1º ciclo do Ensino Fundamental [u]bedecia 

[u]relha  

[u]spital  

2 

2 

1 

10% (5/50) 

2º ciclo do Ensino Fundamental [u]tel 1 0,4% (1/270) 

Ensino Médio   

Ensino Superior [u]fereceu 

[u]portunidade 

1 

2 

1,5% (3/198) 

 
Desse modo, os resultados que parecem indicar forte influência da variável escolaridade na aplicação 

do alçamento de /o/ pretônico inicial na variedade do interior paulista podem ser relativizados, como citado, 
pelo baixo número de ocorrências de /o/ inicial e, ainda, pela escassa aplicação do alçamento nesse contexto, 
que podem enviesar os resultados quantitativos obtidos. Além disso, apesar de o peso relativo ser 0,996 no 
que se refere ao 1º ciclo do Ensino Fundamental, não se pode afirmar que a aplicação do alçamento decai à 
medida que aumenta a escolaridade do indivíduo, como demonstrado pela ausência de padrão retilíneo no 
gráfico 2. 

Portanto, os resultados apresentados neste estudo permitem afirmar que, de modo geral, 
especialmente no que tange à vogal média-alta posterior /o/, não há atuação significativa das variáveis 
sociais na aplicação do alçamento das vogais médias pretônicas em contexto inicial na variedade do interior 
paulista. As variáveis sexo/gênero e faixa etária não foram selecionadas pelo programa estatístico no que 
concerne a /e/ e /o/, fornecendo indícios de ausência de estigma social em relação ao fenômeno, o qual se 
encontra em variação estável. A variável escolaridade, por sua vez, mostra uma menor aplicação do 
alçamento de /e/ inicial na fala de informantes com Ensino Superior. Em relação a /o/, o escasso número de 
ocorrências pode enviesar os resultados que indicam que, a princípio, o nível de escolaridade do informante 
afeta a aplicação do alçamento dessa vogal em contexto inicial na variedade do interior paulista. 

Não obstante os comportamentos gerais distintos das vogais médias pretônicas em contextos inicial e 
medial de vocábulo, os resultados desta pesquisa – a qual enfoca a ação das variáveis extralinguísticas na 
aplicação do alçamento das vogais médias pretônicas iniciais – assemelham-se aos referentes ao alçamento 
das vogais médias pretônicas mediais na variedade do interior paulista (CARMO, 2013a; 2013b), mostrando 
que, em ambos os contextos, não há influência expressiva das variáveis sociais na aplicação do alçamento e, 
dessa forma, pode-se afirmar que esse fenômeno é condicionado por fatores de natureza linguística. 

Feita a análise dos dados obtidos, passa-se às considerações finais. 
 

5 Considerações finais 
O presente artigo analisou a atuação das variáveis extralinguísticas na aplicação do alçamento das 

vogais médias pretônicas /e, o/ em início de vocábulo na variedade do interior paulista. De modo geral, a 
partir dos resultados obtidos, pode-se dizer que as variáveis sociais sexo/gênero e faixa etária não se 
mostram relevantes à aplicação do alçamento, tendo em vista o fato de não terem sido selecionadas pelo 
programa estatístico. 

13 No quadro 2, o fundo cinza escuro indica a ausência de alçamento de /o/ inicial por falantes com Ensino Médio. 
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Em relação ao sexo/gênero, as relativamente semelhantes manifestações de vogais médias pretônicas 
iniciais na fala de homens e de mulheres indicam que o fenômeno não é estigmatizado socialmente. No que 
diz respeito à faixa etária, a partir de um estudo em tempo aparente, ou seja, com a consideração das 
diferentes faixas etárias dos informantes, constata-se que o fenômeno variável analisado corresponde a um 
caso de variação estável, tanto para /e/ quanto para /o/. 

No que tange à variável escolaridade, por sua vez, o fato de ter sido selecionada pelo programa 
estatístico como a mais relevante para /o/ é minimizado ao se verificar, em uma análise mais sistemática, a 
pequena quantidade de ocorrências dessa vogal. No que se refere à /e/, evidenciam-se pesos relativos 
próximos ao ponto neutro, com exceção do fator Ensino Superior, que indica menor aplicação do alçamento 
de vogal pretônica /e/ inicial por falantes com maior escolaridade. 

De modo geral, observa-se que os resultados referentes às vogais médias pretônicas iniciais no 
interior paulista vão ao encontro daqueles verificados em outras variedades do PB (BATTISTI, 1993; 
BRANDÃO; ROCHA; SANTOS, 2012): alto índice de alçamento para a pretônica /e/ inicial, especialmente 
quando seguida por /S/ ou /N/ em coda silábica, e tendência à manutenção da vogal média pretônica /o/ em 
início de vocábulo. 

Ademais, observa-se que a aplicação do alçamento das vogais médias pretônicas iniciais na variedade 
do interior paulista assemelha-se à das vogais médias pretônicas mediais no mesmo dialeto (CARMO, 2013a; 
2013b), posto que o fenômeno, em ambos os contextos, mostra-se condicionado por fatores de natureza 
linguística. 

Finalmente, dado o vínculo desta pesquisa ao projeto PROBRAVO, espera-se que este trabalho possa 
contribuir no cenário da pesquisa sobre vogais do PB, bem como colaborar para a realização de futuras 
investigações que versem sobre variação fonológica no PB. 
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Codeswitchings como espaços identitários entre 
macaenses 

 
Maria Célia Lima-Hernandes1  

 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo contribuir para a compreensão da política linguística na antiga Macau, hoje 
Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), no período prévio ao Handover. Adicionalmente, apresenta alguns dos 
efeitos da política de Pequim naquela região, em especial as ações identitárias remanescentes da comunidade 
euroasiática, dentre as quais a manifestação de codeswitchings. 
Palavras-chave: Handover. Política Linguística. Macau. RAEM.  

 

ABSTRACT: The aim of this work is to contribute to the understanding of language policy in the Special Administrative 
Region of Macao (MSAR), in the period prior to Handover. Besides that, it presents some of the effects of Beijing's policy 
in that region, in particular the remaining identity actions of the Eurasian community, among which is the manifestation of 
codeswitchings.   

Keywords: Handover. Linguistic Policy. Macao. Macao SAR. 

 
1. Introdução 

As expressões linguísticas que se mesclam em forma de codeswitching costumam denunciar dois 
fatos relevantes para a sociolinguística: traços identitários resilientes (LIMA-HERNANDES, 2015) e contato 
linguístico em mesclas (POPLACK, 1980 e 2012). Em Macau, essa estratégia é recorrente. As novas línguas 
oficiais dessa região (chinês e português) receberam aprovação, com alegria, de toda a população em 
referendo popular. Todos julgavam ser o cantonês a língua correspondente àquele hiperônimo constante da 
Lei Básica aprovada em 1999, o chinês.  

Ocorre que o tempo tem demonstrado que o rótulo equivale cada vez mais ao mandarim, a língua de 
Pequim, com uma forte política de integração capitaneada pela República Popular da China. Igualmente, a 
língua portuguesa, mal ecoada nas ruas, exceto entre grupos minoritários, vem sendo substituída – até 
mesmo nos cursos universitários de língua portuguesa – pela língua inglesa (TEIXEIRA-E-SILVA e LIMA-
HERNANDES, 2014, 2015; LIMA-HERNANDES, 2016a; ). Urge que estudemos o atual estágio de integração 
das línguas ameaçadas de extinção naquela região, e um locus interessante é justamente o que denuncia 
traços identitários resilientes, daí a seleção de codeswitchings.  

Como em Macau as socioculturas se mesclam, e não é possível dialogar em língua portuguesa sem 
que se faça referência aos elementos entranhados na vida cotidiana de macaenses e de chineses de Macau, 
essa herança cultural pode ser surpreendida como estratégia identitária de macaenses em conversas 
cotidianas, tal como evidenciou Lima-Hernandes (2015). Isso quer dizer que não há um só macaense que fale 
o tempo todo uma das línguas sem as mesclar em pontos específicos (TEIXEIRA E SILVA e LIMA-
HERNANDES, 2010), daí a seleção desse recorte de análise.  

Este trabalho consubstancia, assim, mais um passo na discussão de identidade linguística macaense e 
tem o objetivo de fornecer evidências de que, mesmo no período pré-handover, em que a língua portuguesa 
era com exclusividade a oficial, esse fenômeno já se manifestava. Identificar essas evidências em interações 
travadas entre macaenses durante o século XX, período em que os falantes híbridos e produtores de língua 
portuguesa detinham estatuto de prestígio entre a comunidade macaense, é nosso objetivo primeiro. 

Posteriormente, analisaremos os exemplos identificados por meio de estratégias metodológicas 
derivadas da combinação de fundamentos da dialetologia e da sociolinguística da seguinte maneira: os 
informantes são idosos e, no momento da interação, habitavam Macau há pelo menos trinta anos. Os demais 

1 Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). Departamento de Letras 
Clássicas e Vernáculas (DLCV). Livre-docente em Linguística Histórica. E-mail: mceliah2016@gmail.com 
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critérios são orientações exclusivas ou da dialetologia ou da sociolinguística, já que segmentamos esses 
informantes em dois sexos, homogeneizando-os no grau de instrução (todos têm curso superior) e no 
estatuto social (são provenientes de famílias da elite macaense).  

Como estratégia de controle dos resultados, constituímos uma amostra de comentários escritos por 
macaenses de famílias de classe média, nascidos em Macau, com grau de instrução variado, ambos os sexos, 
faixa etária variada, embora todos adultos. Essa amostra foi reunida a partir de comentários postados em 
grupo fechado de amigos macaenses do Facebook, que comentam fatos cotidianos da cidade. Essa decisão 
por essa rede de relações virtuais propiciou que tivéssemos acesso a amostras aleatórias e randomizadas, 
pois nem todos os membros do grupo comentam as postagens diariamente e, ao mesmo tempo, todos têm 
liberdade para fazê-lo na língua em que se sintam mais confortáveis, embora invariavelmente o façam em 
português, inglês, cantonês e crioulo, a depender da provocação que sentem diante do tema motivador.  

Monitoramos essas interações pelo período de um mês (fevereiro, período do ano novo chinês) e os 
dados foram organizados e utilizados como estratégia de falseamento dos resultados identificados a partir da 
amostra principal. Essa estratégia fornecerá elementos para que discutamos: (i) traços identitários em face 
das decisões por codeswitching que empregam; e (ii) os impactos dos grupos virtuais nos métodos de 
observação de comunidades e de recolha de dados. Questões éticas remanescentes das decisões tomadas 
serão motes de discussões metodológicas. 

Lidar com a mudança linguística pressupõe um trabalho de identificação de formas que estiveram 
num estado x e passaram a um estado y. Em se tratando de gramaticalização2, modelo teórico em que me 
insiro academicamente desde 1996, somente no estudo de estágios de mudança, como revela o princípio da 
persistência (HOPPER, 1991, apud LIMA-HERNANDES, 2011), é que se reconhece que algo do estágio x é 
mantido no estágio y, e que esse 'algo' é que permite associar esses dois estágios, de modo a: (i) identificar 
os traços familiares resilientes (teoria dos protótipos); e (ii) a reconhecer os mecanismos de restabelecimento 
ao equilíbrio sistêmico.  

Esse postulado teórico foi ponto de partida para os estudos linguísticos que realizamos – e que 
orientamos – durante o estágio de pós-doutoramento que fizemos entre 2010 e 2011 (LIMA-HERNANDES, 
2010). As descobertas e insights que vivencieamos durante aquele período, permitiram aplicar essa ideia até 
então somente refletida no campo da mudança gramatical para as dinâmicas sociais observadas na Península 
de Macau (LIMA-HERNANDES; TEIXEIRA-E-SILVA, 2012). Foi assim que chegamos à conclusão de que, como 
uma equilibrista ou mesmo uma malabarista, não somente a língua foi se mantendo aprumada por meio do 
uso constante feito pelos indivíduos que integram a comunidade de fala, mas também uma comunidade, 
alimentada por alguns fatores sobre os quais trataremos adiante, foi se mantendo coesa em suas dinâmicas. 
Assim como a língua, também a comunidade vivenciou sobressaltos que permitiram guinadas em dinâmicas 
sociais, pois, ao mesmo tempo em que parcelas da comunidade nivelam-se pelas diferenças no momento da 
interação necessária, também as diferenças se confrontavam e, paradoxalmente, produziam um ponto de 
equilíbrio. Esse fenômeno se deu pela seleção do que se revelava mais frequente e usual, logo com menor 
demanda de atenção e de esforço. A neutralização das diferenças, ainda que enormes, foi um resultado 
surpreendente.  

Demo-nos conta, assim, de que lidar com os processos de mudança linguística sem atentar para as 
dinâmicas sociais seria ao mesmo tempo uma vantagem para nosso conhecimento ultraespecializado na 
Linguística brasileira e uma lacuna de conhecimento que funcionava como o grande obstáculo para que meu 
discurso assumisse propriedade e pertinência entre linguistas sinólogos. Somente o estabelecimento da 
relação entre as duas instâncias é que permitiria o reconhecimento da complexidade que envolve o tema 
naquele espaço cuja história foi majoritariamente relatada por portugueses, numa perspectiva colonialista 
(também em maioria). Evidenciaremos que essa não é a única forma de contar a história de Macau. Outros 
fatos ocorridos consubstanciam perspectivas divergentes da primeira, e isso pode auxiliar na compreensão 
das dinâmicas que hoje se impõem no sul da China e não exclusivamente em Macau. 

Poderíamos assumir aqui a abordagem sociolinguística tal como fizemos entre 1993 e 1998 nos 
estudos sobre o português popular de São Paulo ou sobre o português carioca (LIMA-HERNANDES, 2011), no 
entanto seria contrasenso admitir que línguas distintas em convivência poderiam compor um único sistema 
funcional, em que agentes e não agentes de mudança caminham lado a lado interferindo-se mutuamente em 

2 Remete a um campo de estudo de mudança linguística, em que itens mais lexicais tornam-se gradativamente mais 
gramaticais ou em que itens gramaticais tornam-se mais gramaticais ainda (GONÇALVES, LIMA-HERNANDES, GALVÃO, 
2007). 
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suas trajetórias e gerando dinâmicas muitas vezes paradoxais (GIVÓN, 2005) ao olhar do cientista que 
observa essa realidade. Nesse sentido, pisar um espaço multicultural como Macau requer o mínimo cuidado 
ao lidar com as forças e fatores agentes e reagentes em cada espaço e momento das dinâmicas nada 
coincidentes em ações e com efeitos muito interessantes para as políticas mais globais.  

Desse modo, procedimentos individuais quase sempre descartados em estudos da comunidade serão 
aqui considerados relevantes para o deslocamento de interpretações mais homogeneizantes que descrevem a 
realidade de Macau. Adotaremos a conduta prudentemente baseada nos postulados da sociolinguística, em 
especial os encaminhamentos que permitem reconhecer a dinâmica interativa mais representativa de 
indivíduos que cimentaram algumas comunidades de Macau (LIMA-HERNANDES, 2010, 2011; TEIXEIRA-E-
SILVA, LIMA-HERNANDES, 2011, 2016b; TEIXEIRA-E-SILVA, LIMA-HERNANDES, ALMEIDA, 2012; LIMA-
HERNANDES, TEIXEIRA-E-SILVA, 2012).  

Já há questão de onze anos, evidenciamos que o foco de atenção do indivíduo e suas intenções são 
as ferramentas propulsoras de usos inovadores (LIMA-HERNANDES, 2011). Esses usos podem assumir uma 
dimensão importante em determinado nicho social, grupo social, microcosmo dentro de uma comunidade 
linguística e passam, em consequência, a funcionar como marcas sociolinguísticas desses mesmos grupos3.  

Regras de polidez ou formas de nomeação, por exemplo, entrariam em campo a fim de prover o 
equilíbrio dinâmico ao sistema como um todo. Mesmo que uma mudança se revele como resultante das forças 
anatrópicas e entrópicas do sistema, suscitando algum novo efeito comunicativo, algo que era utilizado em 
situações similares encaminhar-se-á em direção à estagnação de usos (continuidade). Assim, para toda 
dinâmica deflagrada em socorro à necessidade de uma sobrevivência singular (muitas vezes marcada pela 
variação e estratificação de usos), haverá uma força contrária minimizando os efeitos dessa mudança, ainda 
que à custa de sua sobrevivência nas camadas mais jovens.  

Essas forças mobilizariam formas em uso para a criação, num novo contexto comunicativo, de novas 
funções. O que permite essa dinâmica em suas forças anatrópicas é justamente a mudança de perspectiva 
(tal como no sistema biológico, quando um símio deixou de ser quadrúpede e, ereto, passou a olhar o mundo 
de outra perspectiva). Tudo o que já conhecia passa a ser visto de outra forma, como uma grande novidade 
que lhe cria novas ramificações nervosas demandadas pelas sensações experimentadas. Dinâmica similar de 
reacomodações poderia ser exemplificada com a aquisição da linguagem por crianças. 

O efeito é, dessa forma, um rearranjo de capacidades cognitivas, envolvendo contextos globais 
(eventos, participantes, cena comunicativa, tópico, foco, capacidades cognitivas e habilidades físicas). Esse 
rearranjo impacta a língua, até onde sabemos, via dois mecanismos, individualmente ou não, a depender da 
fase de evolução do item estudado, mas seguramente em cada um deles há a manifestação da singularidade 
(resposta individual a uma situação comunicativa) convivendo com pistas que nos orientam em busca de uma 
interpretação mais comum, mais compartilhada, mais elástica de usos, que é a continuidade. O primeiro 
produz uma ruptura (singularidade nos usos), mas não em qualquer direção. Essa é ditada pelo hábito, pelo 
mais comum, pelo mais frequente (continuidade de usos). O singular é lido, assim, em termos dos efeitos 
desejáveis da intercompreensão (a continuidade). 

Em função dessas habilidades e capacidades inferenciais, o falante visará a um ajuste mais fino entre 
memória e estatuto informacional, para gerar intenções em suas codificações sintáticas (paradoxo de 
velocidade e consciência). Não só o conhecimento gramatical sedimentado na memória de longo termo ficaria 
disponível à memória de curto termo, aplicada à cena comunicativa, aos participantes e às resoluções 
inferenciais e textuais das relações fóricas e dêiticas. Estão jogando como forças paradoxais os grupos sociais 

3 Foi o que demonstramos (LIMA-HERNANDES, 2011) especialmente com a evolução da expressão tipo assim, associada, 
por volta de 1999, na opinião de paulistanos cultos, exclusivamente a rappers e a motoboys, indivíduos em posições mais 
marginalizadas na sociedade. Já, no estudo empírico com várias camadas de informantes, foi verificado que aquele uso 
equivalia a uma marca de grupos sociais diferentes, inclusive falantes cultos, com diferenças, no entanto, quanto à 
informação social carreada: dentre os pré-adolescentes paulistanos, era uma forma de indicar a pertença ao grupo de 
adolescentes; segundo a avaliação de adolescentes paulistanos do sexo masculino, era uma marca linguística de meninas 
mais jovens, portanto rejeitado por eles; para os professores de língua portuguesa, era uma marca de falantes da 
periferia. Na comunidade carioca, a adesão à expressão tipo e tipo...assim sinalizava uma marca de integração social 
entre pessoas mais velhas e mais jovens. Verifica-se, dessa forma, que, quando se torna automatizado no grupo, o uso 
passa a ser estigmatizado somente por pessoas que se consideram ou querem se considerar fora do grupo de referência. 
Isso equivale a dizer que só absorveriam essa expressão em sua fala adultos cultos que tivessem contato mais próximo 
e/ou íntimo com jovens e adolescentes. Um meio propício a esse contato é a universidade, paradoxalmente o lugar mais 
associado ao falar culto.  
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e sua coesão. O grau de consciência em relação à língua e ao repertório pragmático de cada interlocutor, 
nesse sentido, é que permitirá identificar maior ou menor velocidade comunicativa, apreendida em termos 
formais pela redução/ampliação de formas. 

A automatização seria o resultado de um exercício sociocognitivo comum que levaria os indivíduos a 
utilizarem expressões linguísticas de modo tão inconsciente ao ponto de, se consultados sobre o valor desse 
item, rejeitarem-no como adequado. A alta frequência de uso propicia a habituação e, consequentemente, a 
implementação sistêmica de funções mais abstratizadas. Ocorre que, a despeito de ser um universal, não está 
ativado full time. Age fortemente ao lado da consciência, que só nasce do fortalecimento do processo em 
momentos específicos. O alto ou baixo grau de consciência pode ser apreendido por categorias, tais como 
atenção, foco e ordenação linear de informações, o que significa dizer que essas mesmas categorias auxiliam 
na aferição de graus de consciência. Explico: quanto menos atenção prestamos a um item ou evento (ou 
porque já o automatizamos em nosso hábitos ou porque o ignoramos) mais o conhecemos em sua 
globalidade e menos em seu processamento fracionado ou em suas etapas menores de realização. Esse 
constitui-se mais um paradoxo humano, que se estende da vida cotidiana à codificação linguística. 

Lançar mão do conhecido para resolver situações novas pode dirigir o falante a reanalisar numa 
função totalmente nova uma estrutura de aparência conhecida. Isso lhe  facilitará a atuação da memória de 
longo termo aplicada a esse novo contexto de uso (paradoxo de prática fora do contexto). Em situações como 
essas, a língua muda, e forças anatrópicas voltam a atuar em busca da vitalidade do sistema. Assim mesmo 
será com a sociedade em interação. Um dos mecanismos previstos nesse modelo para lidar com equívocos e 
incompreensões sem os silenciar é prever a gradualidade das dinâmicas, bem ao sabor funcionalista de 
soluções baseadas em esquemas desenhados em continuum, ou seja, em processos. Dessa forma, os 
paradoxos identificados por Givón (2005) aproximam, de modo peculiar, os eventos de mudança e de 
manutenção linguística e social numa espécie de "desequilíbrio no equilíbrio" da complexidade social.    

A questão identitária em Macau pede uma abordagem de dinâmicas complexas, posto que ser 
macaense já é um conceito que pede uma discussão desvinculada da nacionalidade (até 1998) ou da 
naturalidade do indivíduo (a partir de 1999), como expusemos na parte introdutória deste Relato e, na seção 
seguinte, aprofundaremos. Mas considerar somente macaenses conduz à exclusão da maior parte da 
população de Macau, o que parece se constituir em mais um paradoxo. Essas são as questões que permitem 
tratar da variedade de língua portuguesa sobrevivente em Macau, mas, para que houvesse um pano de fundo 
fidedigno, julgamos pertinente conhecer mais a fundo as matrizes genealógicas macaenses. Foi essa a 
questão central que priorizamos no estágio de pesquisa que realizamos, financiado pela FAPESP no período de 
agosto de 2015 a fevereiro de 2016, e sobre o qual vamos nos deter a partir de agora neste Relatório. 

 

2. Política Pré-Handover: Preparação da região especial  
Localizada no sudeste da China, delimitada pelo rio das Pérolas (Zhu Yang) e pelo rio do Oeste (Xi 

Yang), Macau espremeu-se, desde sempre, numa faixa territorial, segundo Grosso (2007), de pouca 
expressão frente ao grande território chinês. 
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Figura 1. Geografia de Macau do início do século XX 

 
Essa faixa territorial, especialmente agora integrada à soberania chinesa, tem se ampliado 

consideravelmente por meio de aterros, aproximando em alguns casos e rompendo em outros o limite entre 
as fronteiras da China continental e de Macau. Já notamos também como parte do mapa a Ilha de Hengqin 
ao lado esquerdo. No final do século XX, essa ilha passa a integrar os planos dos políticos chineses como 
lugar ideal para a construção do novo campus da Universidade de Macau.  

 
Figura 2. Geografia de Macau no século XXI 

 

Ainda que seja uma das cidades de maior densidade demográfica no mundo, a presença portuguesa 
desde sempre foi muito pequena com tendências a cada vez mais diminuir. Vários autores detiveram-se na 
descrição histórica dessa população e dos contornos geográficos do espaço. Um lugar de domínio português 
relevante em Macau é mesmo a Universidade de Macau, com seu Departamento de Português.  

Em 2015, já se nota a diminuição do uso e da exigência de língua portuguesa em várias partes 
consideradas redutos, inclusive no Departamento de Português, que inicia uma internacionalização que 
centraliza a língua inglesa como a mais relevante para a ciência e até para a comunicação em sala de aula. 
Esses movimentos, contudo, ainda são pouco percebidos pela comunidade. 

Em 2015, também os mapas já são distribuídos com nomes em chinês. Analisemos:  
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Figura 3.  Mapa bilíngue de Macau 

 
Um fato depreende-se do mapa: há regiões em Macau cujos nomes anteriores e os rótulos em chinês 

são exatamente o mesmo, fazendo-nos supor que essa área de Macau sempre teve uma feição mais chinesa.  
Em uma das oportunidades de discussão sobre o tema, dialogamos com o Prof. Dr. Lin Guangzhi, do 
Departamento de Ciências Sociais, e responsável pelo Centro de Estudos de Macau e com grande produção 
vinculada à toponímia de Macau, e ele me disse que minha hipótese estava correta. Ele orientou que eu 
verificasse os dados relativos à imigração. Assim o fiz, considerando o período prévio do Handover e o 
resultado foi o seguinte: 

 
Tabela 1. Demografia em Macau século XX prévia ao Handover 

Categoria 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Natos- vivos 6872 6832 6676 6267 6115 5876 5468 5031 4434 4148 

Óbitos 1482 1335 1432 1531 1330 1351 1413 1293 1356 1374 

Casamentos 1794 1997 2148 3397 2742 2146 2106 1678 1451 1367 

Autorizados a 
morar em 
Macau 

1684 7558 5771 2026 1852 1797 1465 1485 1179 973 

Imigrantes 
chineses 
(legais) 

1493 1579 1447 1445 1667 1921 1857 1937 2521 4984 

 

Notemos que, no período que antecedeu o Handover, um período de planejamento da população 
quanto ao seu futuro, houve uma redução considerável de nascimentos e também de casamentos. 
Igualmente, o número de indivíduos autorizados a viver em Macau foi menor nesse momento de transição, ao 
contrário dos imigrantes chineses autorizados a viverem em Macau. Isso quer dizer que a abertura das Portas 
do Cerco aos chineses também integrou o plano de retomada de Macau pela China. 
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Os nascimentos tiveram crescimento vertiginoso, com grande qualidade de vida, o que fez a 
longevidade aumentar. Os casamentos, a cada ano, crescem ainda mais, com maior miscigenação. De outro 
lado, vemos a taxa de autorização a morar em Macau diminuir também de forma vertiginosa.  

As regiões de onde vieram os chineses que imigraram para Macau determinam a multiculturalidade 
que observamos nas ruas: 
 

Tabela 2. Indivíduos autorizados a residir em Macau. 

Ano Total Fujian Guang Dong Beijing Shanghai Outros 

1991 1579 300 1053 13 22 191 

1992 1447 218 1024 8 24 173 

1993 1445 263 985 10 22 165 

1994 1667 274 1129 8 20 236 

1995 1921 390 1239 19 38 235 

1996 1857 412 1189 9 40 207 

1997 1937 394 1199 15 53 276 

1998 2521 1092 1166 9 48 206 

1999 4984 2206 2408 9 37 324 

 

Antes de analisar esse quadro, é necessário ter em mente que não há uma única língua na China, 
como é o projeto de Pequim. Ainda as línguas regionais, e incompreensíveis entre si, estão vivíssimas. O 
projeto de Pequim, no entanto, está em curso: escolarização somente em mandarim, paulatinamente exigindo 
que professores ensinem em mandarim também. Os jovens aprendem desde cedo a rotular a língua materna 
como ‘dialeto’ e a reverberarem que sua língua materna é o putonghua (ou mandarim). Essa língua, no 
entanto, desde 2007, não tem representantes migrando para Macau. O grosso da população migrante provém 
de Cantão (Guangdong) e de Fujian, províncias mais ao sul.  

 

3. Êxito baseado na dinâmica contínua 
Quando aportamos em Macau, em 2010, pouco conhecia da realidade macaense. Livros, artigos e 

revistas retratavam essa realidade numa perspectiva colonial, muito restrita quanto à descrição da 
comunidade de Macau resultante de um período de colonização portuguesa. Poucos eram os materiais 
disponíveis para que o professor de Português pudesse compor uma realidade do português de Macau. Cabia, 
então, uma revisão da concepção de “colônia” naquele espaço peninsular, que também inclui oficialmente 
duas outras ilhas, Taipa e Coloane.   

Na ocasião da primeira visita, pude notar que Macau correspondia a um espaço composto por três 
espaços de terra ligados de formas distintas. Macau e Taipa ligavam-se por três pontes (todas construídas no 
período de metas para o Handover) e a ilha de Coloane ligada por um istmo à Taipa. Macau já não tinha a 
dimensão que eu estudara em livros, pois há anos avançara em direção ao Rio das Pérolas, por meio de 
aterros, que posteriormente foram sendo ocupados por prédios e cassinos. Naquele período, reconheci um 
primeiro paradoxo de Macau: pode-se nascer em Macau e não ser considerado macaense. Ser macaense, 
então, foi o tema de meu primeiro grande aprendizado em Macau. Ser macaense é, antes de tudo, ser 
reconhecido pela comunidade como tal. A naturalidade distingue-se pela etnia do povo, e mais do que isso, 
pela forma de conduta histórica de famílias. Chineses nascidos em Macau poderiam ter um passaporte 
português, devido ao direito que obtiveram, em 1999, de decidir esse estatuto, mas isso não lhes conferia o 
estatuto de macaense. Explico: em alguns casos, a decisão foi guiada por orientação política; em outros, por 
orientação identitária.  
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No meio disso tudo, havia os macaenses 100%, que se consideravam os verdadeiros “filhos da terra” 
e gostavam de frisar nas entrevistas concedidas: “50% de sangue chinês e 50% português”. Muitos dos que 
assumiram orientação política e identitária, antes do Handover, já prepararam estratégias de sobrevivência 
em Portugal. Os últimos mantiveram-se firmes na sua convicção de que Macau era o único lugar onde 
poderiam viver felizes. Com a entrada da política de integração chinesa mais fortemente em Macau, os dois 
primeiros grupos foram tomando atitudes similares aos do terceiro, o que pude ratificar pelo discurso que 
passaram a veicular. Presenciamos, em muitos desses discursos e conversas, uma revisão identitária muito 
interessante. Esses dados pareciam suficientes para iniciar a escrita do livro sobre a situação linguística de 
Macau.  

No entanto, em 2011, alguns documentos manuscritos microfilmados, a que tive acesso no Arquivo 
Histórico, davam conta de que minhas descobertas ainda não eram suficientes para contar a história tão 
complexa de Macau. Ao elaborar o Relatório do Projeto CAPES de 2011 (LIMA-HERNANDES, 2011), 
sinalizamos essas lacunas que permaneceriam abertas. Imediatamente, propus um Projeto PQ ao CNPq, 
sendo contemplada com uma bolsa de pesquisadora sobre o tema. De lá para cá, tenho publicado materiais e 
discutido o tema. O grande problema é que pesquisas como essas sempre dependem de materiais 
inacessíveis de forma tão rápida. Apesar de ter regressado a Macau mais duas vezes após o primeiro projeto 
e de ter produzido reflexões diversas sobre os macaenses, ainda me faltava checar uma hipótese sobre o 
tema, agora na perspectiva de chineses. Então, traçamos um plano: ler materiais produzidos por chineses 
sobre Macau, entrevistar chineses de Macau e ler documentação antiga sobre a atuação chinesa em Macau.  
Se a etnia sempre fundamental para a constituição da comunidade macaense e se eles todos falam o 
cantonês em sistemáticos codeswitchings mesmo ao falar português, como pode o papel dos chineses de 
Macau ser tão irrelevante na bibliografia que lera até o momento?  

Considerando que os chineses têm um papel fundamental na configuração social de Macau, não seria 
lícito pensar que não tivessem se integrado a essa comunidade macaense, híbrida no falar e nos costumes. 
Se não fosse assim, então, essa configuração esdrúxula de comunidade sem incluir chineses, não se 
sustentaria por tanto tempo em Macau. É certo também, na contramão disso, que o contato intenso com 
costumes ocidentais, alterassem os costumes mais tradicionais chineses. Adicionalmente, considerando o 
ponto de vista linguístico e da evolução gramatical, durante a primeira estada em Macau, registramos em 
áudio diversas entrevistas e, com base nesse corpus, orientamos alguns trabalhos de estudantes chineses da 
Universidade de Macau, que se interessaram em pesquisar e, depois, em escrever, em coautoria com 
orientandos de iniciação científica, de mestrado e de doutorado brasileiros, a divulgação dos respectivos 
resultados. Também esses trabalhos retratavam essa diversidade à luz das teorias da gramaticalização.  

Os resultados foram interessantes, pois, com a amostragem de macaenses 100%, notamos uma 
aproximação intencional da língua portuguesa europeia, porém da variedade lisboeta. Esse perfil, no entanto, 
revelou-se incoerente com as situações em que esses informantes interagem entre si. Nessas situações de 
interação espontânea entre membros da comunidade, o português que empregam é uma outra variedade 
com traços próprios e com correntes codeswitchings,  presentes não por falta de conhecimento ou falta de 
fluência em língua portuguesa, mas por ser assim o modo como conversam normalmente, marcando a 
identidade de grupo. Essa configuração funcional para todos não ocorre ininterruptamente de forma 
consciente, tanto é assim que se surpreendem ao constatarem que se dirigem a alguém que não domina o 
cantonês4.     

Em Macau, essa mescla é estável e não denuncia aquisição de língua segunda, ao contrário: (i) é 
assim desde as fases mais tenras de aquisição de línguas, (ii) em que se aprendem pelo menos duas línguas 
distintas (português e cantonês), (iii) controlando as emissões para que com o pai falem português, com a 
mãe falem cantonês e, em determinadas situações familiares, sem a presença de estranhos, a nova língua, a 
língua macaense (euroasiática, por excelência) se vá fortalecendo. Essa língua ganha os espaços públicos a 
partir de 1999, quando China e Portugal protagonizam o que ficou conhecido como Handover5. A partir de 
então, uma nova exigência linguística entrou em campo, a fluência no mandarim, mas com prazo 
condescendente com as limitações da comunidade legitimamente euroasiática. A solução encontrada para 
evitar o mandarim, tem sido o uso do inglês, uma língua franca entre os diversos grupos da comunidade.  

4 Comportamento similar observamos em interações espontâneas e informais entre falantes cultos na cidade de São 
Paulo. Utilizavam o dialeto caipira para marcar a identidade de grupo, em especial em situações de conflito. O caipirês 
agia de modo a apaziguar e unir o grupo, relembrando a irmandade (TEIXEIRA-E-SILVA, LIMA-HERNANDES E ALMEIDA, 
2012).  
5 Handover equivale à transferência de Macau para o governo central chinês. 
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A adoção do inglês, embora seja vista como uma grande mudança em curso em Macau, na verdade, 
desde a colonização de Hong Kong por ingleses, onde também se imprimiam jornais que circulavam em 
Macau, o inglês soava muito mais corrente. O português aparecia lado a lado com o inglês em revistas e 
jornais, mas não exigia que se soubesse falar inglês nos espaços de Macau. Isso ocorria menos 
frequentemente entre grupos que faziam a política com os ingleses habitantes em Macau. Para referendar, 
apresento uma revista de Macau: 

 
Figura 4. Diretório de Macau, 1935 (Biblioteca Central de Macau) 

 
O mesmo ocorria com o chinês tradicional, que tanto corria ao lado do português quanto ao lado do 

inglês em anúncios: 
 

 
Figura 5. Diretório de Macau, 1935 (Biblioteca Central de Macau) 
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Figura 6. Diretório de Macau, 1932 (Biblioteca Central de Macau) 

 
Os ingleses tinham prestígio na sociedade macaense. E essa é uma explicação por que Macau sempre 

agiu com os olhos voltados para Hong Kong. Ali, de fato, havia uma colônia, o que não ocorreu em Macau. A 
força do exército da Inglaterra era poderosa e essa foi uma variável importante para que a China pisasse em 
ovos até que tivesse cercado com novos territórios, estrategicamente, Hong Kong. Quando ingleses quiseram 
negociar o Handover, a China já tinha todos os meios para impor suas condições e exigir a devolução.  

Em Macau, houve uma perda política como efeito do Handover: raros os euroasiáticos que puderam 
assumir cargos e posições sociais de decisão junto ao governo central da China. A razão era uma só: a 
exigência do domínio do mandarim como língua de comunicação6. Alguns poucos se adaptaram a essa 
realidade, mas não foi a realidade de todos, pelo menos não na modalidade escrita: uma parte considerável 
de macaenses adultos continua analfabeta no chinês e semianalfabeta no português, embora domine a 
modalidade falada de ambas as línguas. Essa condição provocou a renovação da casa legislativa e dos postos 
ligados ao governo local. Essa foi a motivação da pesquisa anterior, em que propus os seguintes objetivos: 
identificar aspectos linguísticos capazes de referendar minhas hipóteses sobre a universalidade dos 
mecanismos metonímicos e metafóricos na mudança de construções em contextos comunicativos de 
interação face a face. Quando propus o projeto inicial, constatava que essa variedade estava em vias de 
desaparecimento e, se em 2010, colocamos em dúvida que o desaparecimento se devia ao percentual de 
portugueses (5% da população) e baixo índice de casamentos interétnicos, em 2011. O contexto real com o 
qual nos defrontamos foi o grande número de estudantes de língua portuguesa em Macau como língua 
estrangeira. Eram jovens chineses do continente, que, por um curto período de tempo ficavam em Macau, 
normalmente para cursos de verão, depois regressando às suas Províncias. Nesse período pós-handover, 
percebemos que o interesse pela língua portuguesa aumentou muito em Macau e em algumas regiões da 
China continental não parecia ser diferente. A realidade, contudo, não é a esperada para uma sobrevida da 
língua portuguesa de Macau.   

Na verdade, os que procuravam cursos dessa natureza continuavam sendo os chineses do continente 
e também de Macau que vislumbravam um bom emprego: os de Macau, no setor público; os da China 
continental no mercado de negócios que se abria com o maior parceiro, o Brasil, além dos interesses o no 
campo de serviços aquecido pelo petróleo de Angola. Não restou dúvida para mim que as tradições europeias 
em Macau tendiam a desaparecer das comunidades, mas não da sociopolítica e história, pois a cidade vive do 
turismo e, mesmo para a China continental, manter essa ficção portuguesa viva é algo que rende lucros para 
região. Ao mesmo tempo, há um discurso local de que Macau pode assumir o papel de plataforma de diálogo 
com o Ocidente, em especial com os países de língua portuguesa, num discurso que, agora, não torna 
exclusiva a relação com Portugal.  

6 Até 1999, não se podia assumir qualquer cargo ou função pública de destaque sem o domínio de língua portuguesa. 
Essa era a razão para que portugueses migrassem para Macau. 
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Em 2011, também constatamos que estava muito forte a atuação de grupos de macaenses na 
promoção da língua crioula como representante da comunidade macaense. Lembremo-nos, no entanto, de 
que essa era uma língua questionada enquanto língua veicular, restrita às casas ou à rotina de pessoas 
consideradas de segunda classe, tais como as mulheres crioulas que serviam às portuguesas ou como as 
moças que se prestavam de concubinas aos ocidentais, ao estilo chinês. Em 2011, encontramos apenas duas 
senhoras que tinha essa língua como a língua de comunicação, uma das quais Dona Margarida, muito idosa e 
solitária, interna de um asilo. Certamente, as situações e expressões cristalizadas nas lembranças de 
macaenses deram um vigor à tradição do patoá, fazendo com que trovas, poesias, comédias, contos e 
músicas perpetuassem essa língua.  

Após o Handover, o patoá é peça fundamental para a lembrança do contato entre culturas em Macau, 
mas infelizmente respira sem grande vigor em comentários que pretendem claramente chamar o traço 
identitário para unir o grupo, como é o caso do seguinte trecho em que macaenses dialogam de forma 
escrita. Notemos os itens do patoá em negrito: 

Andrea: Obrigada Beth. Tomara eu ter dotes musicais a sério! Acho que são mesmo é mais “dores” 
musicais ... hehehe 

Luzia: Gostei muito da tua voz Andrea. Quase que fiquei derretida como o José no seu papel de 
Regina. 

Cristiano: Amochai, essa vou sempre lembrar-me da cara do Pedro à minha frente!! “Qui ramédi!!” 
(Facebook, grupo fechado de macaenses, 12 de maio de 2014 às 13:25)  

A outra forma em que o patoá se faz presente é em comemorações das tradições da comunidade 
com o grupo teatral Doci papiaçam di Macau, dirigido pelo filho do escritor macaense Henrique de Senna 
Fernandes, Miguel de Senna Fernandes, um advogado ativista das causas macaenses e um dos primeiros a 
exaltar, na mídia televisiva, sua genealogia híbrida destacando seu orgulho de ser chinês e português, logo 
macaense. Nessas peças teatrais, os atores são todos habitantes comuns de Macau, alguns dos quais nunca 
tiveram qualquer contato com o papiá, a não ser pelo que falam dele os mais idosos. Sendo assim, 
reverberam muitas reconstruções ou invenções inspiradas nos traços que conhecem daquela língua, às vezes 
com acerto (pela informação memorial precisa dos colegas), às vezes com impossibilidades sistêmicas7. Não 
causa espanto algum constatar que isso ocorra, pois, há quase trinta anos, Batalha (1988) já alertara para o 
índice pouco expressivo de 4% da população que ainda davam vida ao patoá8, dentro dos lares.  

Localizamos, como já expusemos, apenas duas informantes, ambas idosas e uma das quais já estava 
surda9. Ambas utilizavam de forma fluente e aprendida em situações reais de interação essa língua. Nesse 
sentido, não há como negar que Batalha (1988) era ótima observadora. E fico apreensiva ao me ouvir às 
vezes projetar o desaparecimento do português em Macau. Há elementos seguros para essa projeção hoje, 
mas, é lógico que sempre dependerá de fatos que forem surgindo ao longo do século XXI.  

A língua portuguesa de Macau, ou seja, a que está na boca dos euroasiáticos, é quase uma língua de 
herança, mas essa herança não corresponde a nenhuma das variedades de língua portuguesa presentes no 
mundo de forma isolada; é a típica de Macau, a língua mesclada de cantonês-português.  Essa também está 
em processo de desaparecimento, porém com uma sobrevida ainda maior que o patoá, pois esta é respeitada 
como língua de herança na região e é respaldada pela oficialidade de ambas sem o estatuto mesclado na Lei 
geral de Macau10. Não nos esqueçamos, adicionalmente, de que 50 anos passam rápido, e esse é o prazo de 
validade previsto para a oficialidade dessa língua em Macau. Esse prazo deve-se a um acordo entre as duas 
nações envolvidas no Handover: Portugal e China. Português e chinês são idiomas que deverão conviver. Para 
quem se afasta de Macau por um longo período e, depois, regressa, percebe melhor e mais claramente o que 
se alterou. O visitante é colocado frente a frente com os passos de uma política integradora. É difícil para 
quem vive em Macau perceber até mesmo a integração geográfica implementada cotidianamente. As 

7 Os temas selecionados acabam por demandar a criação de itens lexicais e construções que, de fato, não poderiam ter 
ocorrido em situação cotidiana real do patoá de Macau. 
8 Um projeto de iniciação científica, iniciado ainda no ano de 2015 no Grupo de Pesquisa Linguagem e Cognição, que 
lidero desde 2005, está investigando as bases dessa dita língua crioula. Atualmente, encontra-se na fase de leitura e 
cotejo de descrições linguísticas existentes. 
9 Em minha entrevista à Dona Margarida, já com graves problemas de audição e interna de asilo de idosos, mal conseguia 
fixar sua atenção em mim, pois tomava muitos remédios e estava meio confusa, não se mantendo acordada 
continuamente. 
10 Corresponde à constituição de um país. 
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estratégias para esses movimentos são inteligentemente pensados. Sobre eles trataremos depois. Se, em 
2010-2011, havia a certeza de que o termo “Chinês” empregado na Lei Básica de Macau fosse equivalente a 
cantonês, em 2012, já percebi algumas dúvidas no ar, comentadas a boca pequena, mas formuladas num 
tom de contraditória descrença pela mídia engajada. Em 2015-2016, a certeza de que a referência na Lei 
Básica se tratava do mandarim vem ganhando força11. O desconforto é demonstrado pela mídia. Um 
incômodo menor é sentido pelos mais velhos e pelos macaenses. Os mais jovens vão se apropriando 
paulatinamente do mandarim nas escolas básicas e veem isso como uma habilidade a mais.  

Desse modo, identificamos duas interpretações inconciliáveis da Lei Básica pelos habitantes do 
território:  

 
(i) com o fim do prazo, iniciar-se-á a integração pela língua oficial (perspectiva local);  

(ii) com o fim do prazo, Macau estará plenamente integrado pela língua (perspectiva do Governo Central).  

 
Evidências: (1) o mandarim tem sido exigido como língua veicular na sala de aula em Macau e em 

Guangdong, que são espaços avizinhados, ligados por um istmo, no extremo sul da China; (2) o lançamento 
de publicações gerais (livros e revistas, por exemplo) com o apoio do Governo de Macau, em língua 
portuguesa, são casos praticamente excepcionais atualmente. 

 
(iii) ao final do período, será apresentado um projeto de integração geográfica à China (perspectiva local);  

(iv) ao final do período, todo o território já estará integrado (perspectiva do Governo Central).  

 

Evidências: (1) uma série de aterros está em curso atualmente, com vistas a aproximar Macau e 
Hong Kong do continente chinês; (2) é quase impossível distinguir onde está o limite entre a Ilha de Hong 
Kong, Kowloon e os novos territórios;  e (3) a população de Macau, mesmo os habitantes do campus da 
Universidade consultados, não distinguem os limites entre a Ilha de Taipa (território de Macau) e a Ilha da 
Montanha (território de Zhuhai, na China continental), cuja ligação é feita por um um istmo subterrâneo, 
causando a impressão de que não se saiu da ilha de Taipa.   

É estranho que, estando tão próximas as ações, a população não perceba seus efeitos em simultâneo. 
Conversamos com vários habitantes de Macau sobre a integração e proximidade à China continental e as 
respostas foram surpreendentes: não admitem que algo possa mudar nem a longo prazo, e justificam com 
base na solidez de sua cultura12. Então, pergunto: quantos anos serão necessários para que uma cultura se 
altere? Seriam necessários os 50 anos, estipulados pelo Governo Central? Esse tema precisa ser discutido 
mais a fundo para que se compreendam as micro-histórias que estão se consolidando em Macau. 
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Terminologia da carpintaria naval 
 

Maria de Jesus Nascimento Quaresma1 
 
RESUMO: Trabalho linguístico, pautado no aporte teórico-metodológico da Socioterminologia. Descreve os termos 
provenientes do discurso oral dos construtores navais artesanais de Abaetetuba/PA e tem como proposta registrar esses 
termos em um glossário. O resultado do estudo permitiu constatar a ocorrência de variantes terminológicas, revelando as 
conexões entre termos e a dimensão sociocultural no domínio discursivo pesquisado. 
Palavras-chave: Carpintaria Naval. Socioterminologia. Glossário. 
 
ABSTRACT: Linguistic work, based on the theoretical and methodological Socioterminology. It describes of the oral 
discourse from shipbuilders handmade Abaetetuba / PA and its proposed record these terms in a glossary. The result of 
the study revealed the occurrence of terminological variants, revealing the connections between terms and sociocultural 
dimension in the field discursive searched. 
Key-words: Naval Carpentry. Socioterminology. Glossary. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Terminologia continuamente tem se transformado em uma ferramenta indispensável para que os 
profissionais, das mais diferentes atividades profissionais, expressem seus conhecimentos técnicos, científicos 
e tecnológicos. 

 
Nesse contexto, o conhecimento especializado não mais se limita a um pequeno grupo seleto de 

terminólogos. Ao contrário, constata-se que, nos últimos anos, graças ao trabalho de grupos de estudiosos, 
os estudos em Terminologia são reconhecidos por profissionais de várias áreas e assim sua divulgação e dos 
seus respectivos conceitos ganha espaço em ambientes diversificados. Assim, como parte do crescente 
espírito técnico-científico, tais estudos assumem papel fundamental por referirem conceitos especializados, 
responsáveis por garantir uma comunicação mais eficiente entre pesquisadores, profissionais e estudantes. 

Vale mencionar que entre as abordagens destacam-se as realizadas com base nos pressupostos 
teórico-metodológicos da Socioterminologia – proposta que surge como alternativa ao pensamento clássico e 
valoriza o contexto sociolinguístico do termo. Mais especificamente, pode-se dizer que a Socioterminologia 
reflete o desenvolvimento dos estudos terminológicos exigido pela evolução dos paradigmas científicos, 
tecnológicos e culturais, tendo como foco o léxico sob o prisma da dimensão social dos termos e o 
reconhecimento da variação nas linguagens especializadas. 

Desta maneira, o presente trabalho tem como objetivo principal descrever e registrar a terminologia 
da carpintaria naval em Abaetetuba/PA, à luz da Socioterminologia, em um glossário socioterminológico. 
Espera-se que este glossário possibilite – pelo registro das unidades terminológicas – melhor compreensão da 
terminologia da carpintaria naval em Abaetetuba a pesquisadores, docentes, discentes, e a todos os 
interessados pelo estudo do léxico, em geral, e das linguagens especializadas. 

 
2 VISÃO GERAL DOS ESTUDOS TERMINOLÓGICOS 

2.1 A constituição da Terminologia 

 Os estudos terminológicos de caráter científico, desenvolvidos na segunda metade do século XX, 
encontram-se focalizados e identificados essencialmente em três escolas, cada uma com a sua própria 
abordagem: a de Viena (ou austríaca) a qual considerava a Terminologia como uma área interdisciplinar, 
embora autônoma ao serviço de disciplinas técnicas e científicas; a de Moscou (ou soviética), focada na 
filosofia estava, sobretudo, interessada na classificação lógica de sistemas conceituais e na organização do 

1 Secretaria de Estado de Educação. Mestre em Linguística. E-mail: iesusnasq@yahoo.com.br 
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conhecimento; a de Praga (ou checa), centrada na Linguística considerava a Terminologia um subelemento 
do léxico de uma língua e as línguas de especialidade como subsistemas da língua geral. 

Contudo, apesar de os estudos terminológicos não serem recentes, a disciplina terminológica 
constitui-se e institucionalizou-se sob a égide de Eugen Wüster, a quem se atribui o papel de fundador da 
Teoria Geral da Terminologia, conhecida como TGT. 

Entretanto, se, por um lado, a influência wüsteriana no campo teórico-metodológico da Terminologia 
foi fundamental para o desenvolvimento da área, dando início à chamada TGT, por outro, o viés normalizador 
a que se vincularam esses estudos foi também responsável por restringi-los, ao ignorar determinados 
aspectos que envolvem a comunicação, dentre os quais a ocorrência de variabilidade dos termos na maior 
parte dos campos especializados nos diferentes contextos. 

Em vistas da concepção limitada da TGT, decorrente de sua visão idealista e reducionista de ciência, 
estudiosos como Gambier (1987) põem em causa alguns postulados da TGT. Assim, o momento de expansão 
teórica, o qual teve lugar nos anos de 1990 na Universidade de Rouen, foi marcado por contestações à 
doutrina wüsteriana, fato que culminou com o surgimento de uma nova abordagem à terminologia: a 
Socioterminologia.  

A reivindicação socioterminológica resume-se à “necessidade de levar em consideração a dimensão 
social dos termos como sujeitos à variações de acordo com o contexto social em que eles são utilizados”2 
(L’HOMME et al. 2003, p.154). Jean-Claude Boulanger e François Gaudin são alguns dos nomes mais 
importantes desse novo paradigma. Deste modo, a Socioterminologia abriu espaço para o aprofundamento 
das reflexões acerca da Teoria Geral da Terminologia. 

2.2 A Socioterminologia 

 
Embora a TGT tenha contribuído para o desenvolvimento da Terminologia, essa teoria mostrou-se 

insuficiente e foi criticada por tratar dos termos apenas como representação do conceito. Nesse contexto, a 
dinamicidade do falante e das situações sociais se reflete na linguagem e exige uma flexibilização da teoria e 
das práticas terminológicas. 

Assim foi concebida a Socioterminologia, uma teoria que prioriza o contexto social e a variação, 
ocasionando uma ruptura mais incisiva com a TGT. A Socioterminologia destaca, também, as práticas 
sociodiscursivas, particularmente profissionais, e seu papel na circulação social dos termos. 

Os primeiros estudos de abordagem socioterminológica foram empreendidos por Jean Claude 
Boulanger (1991) e se reportam ao caráter prescritivo e normalizador da Terminologia. Contudo, apesar de os 
estudos terminológicos originarem-se a partir da leitura sociocultural da terminologia proposta por Boulanger, 
é com François Gaudin (1993), em sua tese de doutorado. 

Pour une socioterminologie: des problèmes sémantiques aux pratiques institutionnelles3, que a 
Socioterminologia se firma como uma nova proposta. Nesta abordagem Gaudin dá importância às práticas 
linguísticas e sociais efetivas.   

 
[...] a socioterminologia, com o suposto de que deseja ultrapassar os limites de uma 
terminologia de “escrivão”, deve localizar a gênese dos termos, sua recepção, sua aceitação, 
mas também as causas do insucesso e as do sucesso, no âmbito das práticas linguísticas e 

2 No original: necessity to take into account the social dimension of terms as they are subject to variation 
according to the social context in which they are used 
3 No original:Por uma socioterminologia: dos problemas semânticos às práticas institucionais.” 
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sociais concretas dos homens que empregam tais termos. Estas práticas são essencialmente 
aquelas que se 
exercem nas esferas de atividade. Eis porque a socioterminologia devia reencontrar as 
reflexões nos laços que se criam entre trabalho e linguagem. (GAUDIN, 1993, p.16).4 
 

 Ao postular o estudo dos termos sob uma perspectiva linguístico-social, Gaudin considera os 
fenômenos constitutivos das linguagens especializadas em toda a sua abrangência discursiva e pragmática, 
considerando a variação discursiva. A Socioterminologia, dessa forma, rejeita o legado deixado pela TGT e 
considera as variações como fenômenos que, inevitavelmente, perpassam toda manifestação linguística e, 
assim, as variantes terminológicas são identificadas e analisadas em seus contextos social, situacional, 
espacial e linguístico. Faulstich (1995, p.292), em seus estudos, reforça essa postura quando afirma: 
 

A Socioterminologia focaliza o dado terminológico de maneira contrária à postura 
normativizadora da terminologia da década de 30, que admitia ser a língua um bloco 
homogêneo e uniforme.  

 

 
 Os estudos realizados por Faulstich têm como objetivo lançar, a partir do legado da Sociolinguística, 
as bases da Teoria da Variação em Terminologia. Para tanto, a autora aponta métodos de recolha e 
tratamento de dados terminológicos sob a perspectiva socioterminológica e, ainda, propõe uma tipologia para 
o que denominou de variantes terminológicas. 

 As pesquisas desenvolvidas por Faulstich (1990, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006), acerca da 
variação terminológica, legitimam a influência dos estudos sociolinguísticos nos estudos socioterminológicos e, 
principalmente, acrescentam contribuições significativas às propostas de Gaudin sobre a terminologia no 
contexto social. 

 Como resultado da rejeição do pensamento positivista da TGT, a Socioterminologia reconhece a 
variação linguística no âmbito da comunicação especializada, ou seja, a noção de que a relação entre o signo 
e a realidade não é direta, mas construída no quadro das interações verbais. Assim, Gaudin recupera de 
Bakhtin, os conceitos de dialogismo e polifonia, propondo observar as múltiplas vozes num texto e reavaliar 
as tipologias que separam os textos em categorias, segundo o grau de sua ´cientificidade´ (GAUDIN, 1993, 
p.151). 

2.3 A variação nos estudos socioterminológicos 
 
 Como já referido, os primeiros trabalhos de abordagem terminológica não contemplavam os aspectos 
socioculturais que envolviam o domínio de estudo. Também os fatores de variação não eram observados 
como traços preponderantes para o uso de um termo ou outro, para a possibilidade de existência de 
sinônimos, hipônimos, hiperônimos, polissemia e homonímia. Só a partir dos anos 1980, com o advento da 
Socioterminologia, esses aspectos foram considerados assim como o contexto de produção do léxico 
especializado. 

 Em consonância com esse conceito, Gaudin (1993, p. 216), afirma que a Socioterminologia ultrapassa 
os limites da Terminologia propriamente dita, para trazer desde a origem do termo até sua recepção e 
aceitação, passando pelas práticas linguísticas e sociais concretas que o ser humano exerce dentro do seu 
campo de atividade. Essa postura teve como resultado o reconhecimento da variação terminológica nas 
comunicações especializadas. 

4 [...] la socioterminologie, pour peu qu’elle veuille dépaser les limites d’une terminologie “greffieère”, doit 
replacer la gênese des terms, leur réception, leur acceptation mais aussi les cause de leur échec et les raisons de leur 
succès, au sein des pratiques langagières et sociales concrètes des hommes qui les emploient. Ces pratiques sont 
essentiellement celles qui s’exercent dans des sphères d’activité. C’est pourquoi la socioterminologie devait rencontrer les 
refléxions sur les liens qui se nouent entre travail etlangage. 
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 Em 1999, a estudiosa Enilde Faulstich retoma a discussão em torno do tema, no quadro de uma 
interpretação socioterminológica, e elabora uma tipologia de variantes terminológicas. Esta proposta está 
fundamentada em cinco postulados, que servem de base para a proposição de constructos teóricos que 
explicam a variação terminológica e os processos de variação presentes nas linguagens especializadas: no 
primeiro deles sustenta a “dissociação entre estrutura terminológica e homogeneidade ou univocidade ou 
monorreferencialidade”, culminando na “associação à estrutura terminológica” com “a noção de 
homogeneidade ordenada”; no segundo postulado reflete a necessidade de se abandonar “o isomorfismo 
categórico entre termo-conceito significado”; no terceiro nos chama a atenção para o fato de que se deve 
aceitar que, “sendo a terminologia um fato de língua, ela acomoda elementos variáveis”; no quarto postulado 
também menciona a aceitação de que “a terminologia varia e de que essa variação pode indicar uma 
mudança em curso”; no quinto e último postulado estabelece que a pesquisa desse tipo de fenômeno deve 
ocorrer em “[...] co-textos linguísticos e em contextos discursivos da língua escrita e da língua oral”. 
(FAULSTICH, 2001, p.33).  

 Assim, a autora chama atenção para a importância do estudo do uso dos termos em contextos de 
língua oral e escrita. Aponta para a possibilidade de observação da variação pela identificação de variantes 
dentro do mesmo contexto ou em contextos diferentes em que o mesmo termo é usado. Deste modo, 
variação e Terminologia não se confrontam. Ao contrário, a Terminologia é passível de variação porque faz 
parte da língua, porque é heterogênea por natureza e porque é de uso social. (FAULSTICH, 2010, p.20). 

 

3. A CARPINTARIA NAVAL EM ABAETETUBA 
 
 A carpintaria naval, no contexto abaetetubense, experimentou seu apogeu nas décadas de 1950 a 
1960. Nessa época havia mais de 20 estaleiros5 para a fabricação dos mais variados tipos de barcos de 
madeira. Nos estaleiros, os mestres6, fabricavam pequenas e grandes embarcações, através de projetos 
intuitivos, sem planta, sem cálculos matemáticos sofisticados, usando apenas o conhecimento adquirido dos 
pais, parentes ou amigos. Grandes canoas  movidas a velas, iates e barcos motorizados eram construídos 
para toda a região do Baixo Tocantins, Belém, Baixo Amazonas e Marajó. 
 Assim, a chamada “carpintaria naval de Abaeté” ultrapassou as fronteiras do Estado do Pará a partir 
da construção desses primeiros barcos, momento em que os ribeirinhos iniciaram o aprendizado na 
construção de diferenciados modelos de pequenas embarcações até chegar à construção de grandes barcos 
nos numerosos e famosos estaleiros da região.  
 Como explicações para o desenvolvimento da carpintaria naval em Abaetetuba, tanto para reparos, 
como também para a construção de novas embarcações são apontadas, a posição estratégica do município e 
uma extensa bacia hidrográfica com quilômetros de rios navegáveis. 
 É pertinente destacar, ainda, que as atividades de pesca, o transporte de mercadorias para vendas na 
cidade, as viagens para Belém e o comércio de regatão para as cidades do Baixo Amazonas desempenharam 
papel fundamental para que a demanda na construção de embarcações sustentasse durante décadas a 
carpintaria naval de Abaeté. 
 Frente a esses fatores, apontados como sendo responsáveis pelo desenvolvimento da carpintaria 
naval em Abaetetuba, ainda soma-se a diversidade na arquitetura e segurança das embarcações. Tal fato 
permitiu ao município ser considerado um dos centros construtores mais importantes do nordeste amazônico 
do século XX, ao longo das décadas dos anos 20 aos anos 80. 
 Contudo, no decorrer dos anos de 1980, com a crise em todos os setores da estrutura econômico-
social do Brasil, ocorre, também, o desaquecimento na produção de embarcações em madeira na Amazônia 
Paraense. Segundo Almeida (2008, p.50), este fato está atrelado à inserção da região à mundialização do 
capital externo, já percebida na década de 50. Almeida afirma que a entrada desse capital facilitou a vinda de 

5 Local no qual se constroem ou são realizados reparos em embarcações. 
 
6 São denominados mestres, mestres-construtores, mestres-artesãos ou mestres carpinteiros, o responsável por 
coordenar as unidades produtivas no estaleiro. Além dessa função, estes profissionais também trabalham em conjunto 
com os demais profissionais na construção das embarcações.  

                                                           



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 326 

companhias ligadas ao setor naval e a produção de embarcações em aço, consideradas mais seguras e de 
maior rentabilidade pelas empresas locais e nacionais ligadas à pesca. Essa dinâmica atinge, sobremaneira, a 
todos os setores da estrutura econômico-social, em particular, o da construção naval nos municípios da 
Amazônia Paraense e, como resultado, tem-se a constante diminuição de encomendas, o que ocasiona a 
diminuição na produção do setor. 
  
 
 Dessa forma, a cidade de Abaetetuba, ranqueada como uma das primeiras na produção de 
embarcações, à vista dessa realidade, também é impactada com esse desaquecimento, e o que se constata, 
ainda hoje, é um número inexpressivo de estaleiros, se comparado aos existentes no período de maior 
expressividade da construção naval neste município. Constata-se esse déficit pelo movimento de embarcações 
que transitam na ribeira dos rios que entrecortam a cidade – embarcações de diversos modelos e tamanhos, 
principalmente, botes7, rabetas8 e rabudos9. 
 

4 ASPECTOS RELACIONADOS AO GLOSSÁRIO DA TERMINOLOGIA DA 
CARPINTARIA NAVAL 
 
 O Glossário da Terminologia da Carpintaria Naval de Abaetetuba, objeto deste trabalho, apresenta 
310 termos, que englobam os seguintes campos semânticos: pré-fabricação, edificação, acabamento e 
produtos. 
 Os verbetes estão organizados em ordem alfabética e por campo semântico. Assim, apresentam a 
seguinte microestrutura: entrada; indicação dos campos semânticos; referências gramaticais; definição; 
contexto; variante(s); notas e remissivas (em alguns casos). 
 A entrada, como unidade terminológica, insere-se em um conjunto de significados relacionados a um 
mesmo domínio especializado. 
 Os campos semânticos são compostos por termos que descrevem o processo construtivo da 
carpintaria naval e seus produtos. As referências gramaticais remetem a informações concernentes à classe 
gramatical à qual a entrada pertence; o glossário apresenta adjetivos, substantivos e verbos. Inserem-se na 
classificação dos substantivos e verbos os sintagmas terminológicos. Ou seja, os sintagmas terminológicos 
serão classificados de acordo com o seu núcleo que indicará a qual sintagma se refere o verbete. Para 
exemplificar, citam-se os termos “junta da tábua” e “rebater o calafeto”, classificados, respectivamente, como 
substantivo feminino e verbo. 
 As definições, baseadas preferencialmente em contextos definitórios, representam o significado que é 
dado a cada entrada. Sempre que possível, foram inseridas ilustrações nos termos considerados entrada 
principal, excluindo-se as variantes. Ressalta-se que todas as imagens foram obtidas pela autora deste 
trabalho durante a pesquisa de campo. 
 Considera-se que a definição e a imagem apresentadas neste trabalho estão em uma relação de 
complementaridade, ou seja, o verbal e o visual integram-se de forma a facilitar a compreensão dos 
significados veiculados nesta obra. Desta forma, o emprego de elementos pictóricos contribuiu para aumentar 
o poder informativo do glossário. 
 Os contextos, apresentados entre aspas, representam trechos da fala dos socioprofissionais 
entrevistados. Por meio dos contextos, o leitor consegue perceber como o termo-entrada é empregado no 
discurso de cada sujeito envolvido com a atividade pesquisada. 

7 Embarcações, de pequeno porte, utilizadas como auxilio às embarcações maiores durante a pesca. 
8 Embarcações, de formato variável, aproximando-se ao de uma canoa movida a remo, porém com motor centralizado 
no casco e fixo, utilizadas para viagens de curta distância. 
9 Embarcações com estrutura e finalidade semelhantes à da rabeta, porém com motor centrado na popa e removível. 
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 As variantes constituem o campo destinado ao registro das variações terminológicas. Neste item são 
apresentadas por gráficos e exemplos, resultados da pesquisa terminológica, observando-se a questão dos 
termos quantificados nos campos semânticos, quanto à categoria gramatical e às variantes presentes no 
glossário. 
 Os dados apontam que a maioria dos termos da carpintaria naval, ou seja, 47% dos termos 
concentram-se no campo acabamento, seguido pelos campos edificação 40%; produtos 7% e, por último, o 
campo pré-fabricação com 6%, como demonstrado no gráfico abaixo. 
 

 
Gráfico1. Distribuição dos termos por campos semânticos. 
 
 Em relação à categoria gramatical, os substantivos masculinos apresentam-se com um percentual de 
48% dos termos, os femininos com 37%, os verbos com 14% e os adjetivos com 
apenas 1% dos termos. Assim, do ponto de vista da categoria gramatical, predominam os substantivos 
masculinos, seguidos, em ordem decrescente, dos substantivos femininos, dos verbos e em menor número, 
dos adjetivos. Conforme se demonstra a seguir. 
 
 

 
Gráfico2. Distribuição dos termos por categorias gramaticais. 
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 Do ponto de vista estatístico, no que concerne à variante linguística verificou-se que, 75 dos termos 
são variantes lexicais. Como exemplo dessas variantes tem-se costura ~fenda; dente~difriz; barco de 
linha~barco de passageiro. 
 As variantes morfológicas, por sua vez, correspondem a 14% do conjunto estudado. 
 Como exemplo ilustrativo dessa categoria de variantes destaca-se: bajara ~ bajarinha; calafetagem ~ 
calafetação. 
 Os termos categorizados como variantes sintáticas apresentaram-se, em nossa pesquisa, totalizando 
11% das unidades terminológicas estudadas. Dentre as quais se destaca o verbete barco de pesca ~ barco 
pesqueiro. A seguir apresenta-se o gráfico com a demonstração das variantes linguísticas. 
 

 
Gráfico 3. Distribuição dos termos por variantes linguísticas. 
 

 Ainda, relacionada à apresentação da microestrutura do glossário, destaca-se o elemento nota. Neste 
item, foram inseridas, quando necessário, observações pertinentes sobre o termo. As notas conduzem o 
consulente do glossário a uma melhor compreensão do universo terminológico da carpintaria naval. 
 No que tange ao campo das remissivas, procurou-se, com este procedimento, remeter o leitor para 
um novo item. Assim o consulente será conduzido a buscar um novo termo e dessa forma serão ampliados 
seus conhecimentos sobre o verbete consultado. 
 Desta maneira, ao considerar-se os parâmetros aqui definidos, apresenta-se, a título de ilustração, 
exemplo de um verbete e as legendas utilizadas no glossário: 
 
estaleiro [edificação] – s. m. 
Local onde são construídos ou realizados reparos em embarcações. 
“aqui no nosso estaleiro...os serviços são feitos por equipes...mas isso não significa que 
cada um só sabe fazer uma coisa...pelo contrário...todos aprendem a fazer tudo...” (ICA.55.FC). 
Var. telheiro 
Nota: Os estaleiros são localizados às margens dos rios e igarapés para facilitar a descida da embarcação, 
depois de construída, assim como sua entrada para serem realizados reparos. 
adj. adjetivo 
s.f. substantivo feminino 
s.m. substantivo masculino 
v. verbo 
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Var. variante(s) 
Cf. conferir 
* termo entrada mais frequente 
Itálico contexto de ocorrência 
( ) fonte de referência do contexto 
 
4.1 Amostras de termos do glossário 
 
 Neste artigo apresenta-se uma amostra de termos do glossário referente à atividade profissional da 
construção artesanal de embarcações, desenvolvida em Abaetetuba/PA. Assim, os termos aqui apresentados 
constituem parte do corpus oral coletado no discurso dos socioprofissionais que atuam na atividade 
pesquisada. Contudo, enfatiza-se que, nos verbetes abaixo demonstrados constam, apenas, suas definições e 
especificações de suas respectivas categorias gramaticais. 
 
alcatrate s.m. Peça saliente, fixada na lateral do casco, cuja função é a de protegê-lo contra choques 
durante às atracações, assim como delimitar sua altura. 
aparelhar a madeira v. Utilizar equipamentos para desengrossar e nivelar a madeira que comporão o corpo 
da embarcação. 
armação s.f. Estrutura composta pelos elementos principais do casco, que em geral são formadas por: 
quilha, talhamar, braços, cavernas e espinha. 
bailéu de popa s.m. Convés parcial, na parte extrema posterior da embarcação. 
bailéu de proa s.m. Convés parcial, localizado na parte extrema anterior da embarcação. 
bajara s.f. Embarcação coberta, de pequeno porte, sem mastreação, sem convés, destinada ao transporte de 
passageiros e mercadorias em pequenos percursos. 
balaustrada s.f. Conjunto dos balaústres que compõem a varanda. 
balaústre s.m. Coluna de madeira que sustenta o corrimão da varanda. 
baleeira s.f. Embarcação pequena, de proa e popa afiladas, sem tolda ou mastreação, movida a remo ou a 
motor, destinada a dar apoio aos barcos de pesca. 
barca s.f. Embarcação de estrutura alargada, constituída por meia-tolda, de mastro grande 
cruzado por vergas para suportar vela e equipada para a pesca em alto-mar. 
barco de carga s.m. Embarcação coberta, de médio porte destinada ao transporte mercadorias embaladas 
ou produtos manufaturados de um município a outro. 
bitola s.f. Medida utilizada pelos carpinteiros para determinar o diâmetro de uma peça. 
bojo s.f. Região mais larga do costado, construída nesse formato para dar mais estabilidade ao casco da 
embarcação. 
braço s.m. Peça curva, presa transversalmente à quilha e responsável pelo formato e altura do casco. 
cabeço s.m. Parte mais alta dos braços, em cujo topo são pregadas as últimas tábuas do forro 
exterior. 
cachorro s.m. Peça que inicia ao final da espinha, em cujo corpo é pregado o painel de popa. 
cadrasto do telescópio s.m. Peça em madeira por onde passa o tubo que suporta o eixo e a 
hélice da embarcação. 
caixa do mastro s.f. Equipamento que suporta as luzes de navegação. 
calafetar v. Realizar a calafetagem no corpo da embarcação. 
calafeto s.m. Mistura utilizada na vedação da embarcação, constituída por pavio embebido em 
zarcão e massa à base de secante e óleo de linhaça. 
casco s.m. Corpo da embarcação, sem tolda, mastreação ou qualquer outro acessório. 
caverna s.f. Peça curva, fixada no interior do casco, para reforço da quilha e da sobrequilha contra a ação 
dos movimentos de vibração do motor da embarcação. 
convés s.m. Assoalho contínuo ou parcial da embarcação. 
dentar v. Abrir recortes na superfície de algumas peças a fim de conseguir-se ligações resistentes. 
dormente s.m. Peça assentada ao lado da sobrequilha, para reforçar o braçame. 
embracejar v. Dispor os braços em toda a extensão do casco. 
encavernar v. Prender as cavernas transversalmente à quilha. 
enxó s.m. Instrumento utilizado pelos construtores navais para desengrossar tábuas ou peças 
em madeira. 
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escariar v. Deixar mais larga a cavidade de uma peça. 
espinha s.f. Peça de madeira alongada, fixada na parte superior do cadrasto do telescópio para suportar o 
painel da região posterior superior do casco. 
falca s.f. Tábua que compõe o forro externo do casco. 
falcame s.m. Conjunto das tábuas que compõe o revestimento externo do casco. 
fasquia s.f. Régua de madeira, comprida e estreita, usada para demarcar o espaço no qual, posteriormente, 
será ocupado pelo braçame. 
fasquiar v. Pregar madeira finas ao longo do casco, a fim de delimitar a dimensão e o formato 
do braçame. 
fixe s.m. Peça de madeira, rigidamente presa ao braçame, destinada a suportar o motor da 
embarcação. 
forma s.f. Base utilizada como parâmetro no corte de uma peça. 
forro da urna s.m. Revestimento construído entre o forro do casco e a parede da urna. 
gaviete s.m. Peça rampada que se estende na região anterior da canoa propulsionada por motor e/ou a 
remo. 
grampo s.m. Instrumento utilizado para comprimir uma peça no momento de sua fixação e assim ajustá-la 
na estrutura da embarcação. 
gurupés s.m. Mastro pequeno, confeccionado em madeira, que sai inclinado além da proa do 
iate. 
iate s.m. Embarcação, composta por talhamar, constituída de gurupés e dois mastros, propulsionada por vela 
ou por motor e destinado à pesca. 
lápis de carpinteiro s.m. Instrumento, de forma alargada, utilizado para desenhar uma peça, segundo às 
dimensões da forma. 
leme s.m. Peça em madeira instalada na parte posterior de embarcações de médio porte, a fim de dar-lhe 
direção, de acordo com o movimento realizado no timão. 
longarina s.f. Peça fixada de proa a popa, na parte interna dos braços, a fim de reforçá-los. 
massa de calafeto s.f. Mistura utilizada para dar acabamento no espaço ocupado pelo calafeto e/ou às peças 
que sofreram escariações. 
mastreação s.f. Conjunto que compreende os mastros, mastaréu, vergas, pau de carga e cabos necessários 
às manobras da embarcação. 
mastro s.m. Peça de madeira, erguida sobre a tolda, na qual se sustentam as luzes de sinalização e de 
navegação, antenas, bandeiras, vergas, além de outros acessórios. 
meia-tolda s.f. Cobertura parcial, construída no sentido popa da embarcação. 
nível s.m. Instrumento utilizado para determinar a horizontalidade das peças componentes das embarcações. 
nivelar v. Alinhar uma peça com o auxílio do nível e do prumo. 
pavio s.m. Algodão torcido, utilizado para vedar os espaços entre as tábuas fixadas no casco e nas paredes 
da embarcação. 
painel s.m. Peça responsável por dar forma achatada à região posterior do casco de algumas embarcações. 
palmeta s.f. Ferramenta utilizada pelos calafates, para comprimir o pavio nas costuras. 
papa-prego s.m. Peça fixada no interior da proa da embarcação, no sentido paralelo ao talhamar. 
patilhão s.m. Acrescento aplicado na quilha no qual ficam assentadas as dobradiças da parte 
inferior do leme de ferro. 
pau de carga s.m. Peça forte de madeira, que tem uma extremidade presa ao mastro e, em cujo topo são 
içadas mercadorias para serem levadas ao porão. 
plaina manual s.f. Instrumento, operado manualmente, utilizado para uniformizar a superfície da madeira. 
pocxis s.m. Instrumento destinado a delinear as curvas das peças. 
pontal s.m. Distância que inicia da parte superior da quilha ao convés principal da embarcação. 
popa s.f. Extremidade posterior da embarcação, que se opõe à proa. 
porão s.m. Espaço destinado à arrumação da carga e onde são instaladas a urna e o motor. 
porão de popa s.m. Compartimento que se estende da sala de máquina à popa. 
porão de proa s.m. Compartimento delimitado pela sala de máquina e a proa da embarcação. 
proa s.f. Extremidade anterior de uma embarcação, no sentido de sua marcha normal. 
prumo de centro s.m. Instrumento utilizado para determinar a verticalidade das peças. 
quilha s.f. Viga em madeira forte que, após ser aparelhada, marca o início da construção de 
grande parte das embarcações. 
rebater o calafeto v. Refazer o processo de calafetagem em casos de avarias. 
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redondo de popa s.m. Peça arredondada que caracteriza a a parte posterior de grande parte das 
embarcações. 
resborde s.m. Carreira de tábuas do forro exterior do fundo, de um e de outro lado do cadaste do 
telescópico. 
roda de proa s.f. Peça, que em prolongamento da extremidade superior da quilha, na direção quase vertical, 
forma a sustentação do talhamar. 
sala de máquina s.f. Compartimento onde são instalados o motor das embarcações. 
sarrafiar v. Serrar uma tábua, com o auxílio da serra circular, deixando-a na largura desejada. 
serra de fita s.f. Equipamento utilizado para fazer a curvatura do braçame das embarcações. 
sobrequilha s.f. Peça que concorre com a quilha para a resistência aos esforços longitudinais e tem por fim 
manter as cavernas na posição correta. 
talhamar s.m. Peça saliente, assentada na parte externa da proa, para receber as tábuas do forro exterior. 
talabardão s.m. Tábua lateral, fixada no talhamar e no redondo de popa e /ou na espinha, em toda a 
extensão do casco para apoiar o braçame. 
timão s.m. Roda de madeira, por meio da qual o condutor imprime movimento de rotação, para dar 
dirigibilidade à embarcação. 
tolda s.f. Cobertura total ou parcial destinada à proteção do corpo da embarcação e dos passageiros. 
verdugo s.m. Peça saliente, fixada externamente acima do bojo do casco, no sentido longitudinal. 
verga s.f. Peça de madeira quadrada, que tem uma de suas extremidades encaixada no mastro, a fim de 
receber a receber a vela. 
zarcão s.m. Pigmento em pó, de cor viva avermelhada, utilizada no calafeto das embarcações. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Neste trabalho, sobre a terminologia da carpintaria naval de Abaetetuba, objetivou-se descrever e 
documentar os termos que circulam no âmbito desse domínio discursivo. A escolha do corpus foi fundamental 
para a configuração da estrutura do campo conceitual desta atividade socioprofissional, e a partir daí 
verificar-se a incidência de variantes na terminologia em questão. 
 Nesse sentido, a Socioterminologia – disciplina que considera as diferentes formas de utilização de 
termos em contextos e possibilita a variação no âmbito da terminologia, adequou-se às particularidades da 
linguagem utilizada por socioprofissionais da referida atividade, em consonância com a realidade linguística 
que marca esse discurso especializado. 
 Dessa forma, os dados coletados apontaram que a maior parte dos termos da carpintaria naval, ou 
seja, 75% dos termos pertencem às variantes lexicais. Verificou-se ainda a incidência de variantes 
morfológicas, correspondendo a 14% dos termos, assim como, identificou-se que 11% dos termos são 
categorizados como variantes sintáticas. Assim, é pertinente ressaltar-se que, de fato, a linguagem da 
carpintaria naval é heterogênea. 
 A pesquisa realizada sob a perspectiva socioterminológica viabilizou a elaboração do glossário 
socioterminológico da carpintaria naval em Abaetetuba, constituído de 310 unidades terminológicas 
distribuídas em 04 campos conceituais, a saber: pré-fabricação, edificação, acabamento e produtos. Desta 
maneira, disponibilizaram-se, nesta pesquisa, informações originadas da elaboração do glossário 
socioterminológico da carpintaria naval, a pesquisadores docentes, alunos, e aos interessados pelo léxico 
desse campo profissional. 

 Considerou-se este trabalho uma continuação às pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal do 
Pará, no âmbito do Projeto Geossociolinguística e Socioterminologia (GeoLinTerm). Entende-se, contudo, que, 
o tema precisa ser mais amplamente investigado, sobretudo no que se refere à modalidade industrial. Desta 
feita, acredita-se que haja dentro de um mesmo campo profissional, embora com matérias-primas e técnicas 
diferentes, estratificação conceptual diferenciada que corresponde a maneiras distintas de descrever a mesma 
realidade. Assim, um glossário que abarque essas duas perspectivas pode se constituir num amplo material 
de apoio à pesquisa. Os dados do corpus ficam à disposição para o interesse de novas pesquisas. 
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Panorama atual do apagamento das vogais átonas 
finais [] e [] a partir de dados do português do 
Brasil e do português de Portugal 

 
Maria do Carmo Sá Teles de Araújo Rolo1 

 
RESUMO: Este trabalho apresenta o panorama atual do apagamento das vogais átonas finais [] e [], documentado no 
português do Brasil e de Portugal, a partir tanto dos atlas linguísticos quanto de estudos mais recentes. O corpus foi 
constituído com base em Rolo (2010, 2016), Oliveira (2006, 2012), Medeiros (1964), Rossi et al., (1963), Ribeiro et al.  
(1977), Ferreira et al. (1987), Koch et al.  (2002), Bessa (2010), Navarro (1962), Vitorino (1987), Ferreira et al.  (2001). 
Constatou-se que esse fenômeno é uma realidade no Brasil e se manifesta como uma variação dialetal que sugere ter 
sido trazida na fala dos colonizadores. 
 
Palavras-chave: Dialetologia. Apagamento. Vogal átona final. 
 
ABSTRACT: This paper presents the current panorama of the deletion of the unstressed final vowels [] and [] 
documented in Portuguese from Brazil and from Portugal, both from the linguistic atlases as from more recent studies. 
The corpus has been built based on Rolo (2010, 2016), Oliveira (2006, 2012), Rossi (1963), Ribeiro et al.  (1977), Ferreira 
et al.  (2001), Koch et al.  (2002), Bessa (2010), Silva (1998), Navarro (1962). It was verified that this phenomenon is a 
reality in Brazil and manifests itself as a dialectal variation that suggests that it was brought into the speech of the 
colonizers. 
     

Keywords: Dialetology. Wowel deletion. Unstressed final vowel. 

 

1 Introdução 
 
O apagamento de vogais em final de vocábulos é um processo antigo na língua portuguesa e encontra-se 
documentado desde o latim (amare>amar) até a atualidade (povo ~  ). Esse fenômeno em posição final 
de sílaba é um processo relativamente pouco estudado na variação linguística do português do Brasil, embora 
existam estudos como os de Oliveira (2006, 2012) e Rolo (2010, 2016) que tratam do assunto. O 
apagamento em foco, no presente estudo, ocorre em sílaba CV átona postônica final, especificamente com as 
vogais [] e [], diante de consoante, como em cachorro quente     ou pausa caroço   . 

Pode-se observar que o desaparecimento de vogais átonas finais está presente na variação dialetal brasileira. 
No registro informal, podemos encontrar exemplos desse tipo de realização que demonstram a dinâmica da 
língua, como observa Viaro (2005, p. 225): “a apócope também ocorre na chamada fala rápida no português 
brasileiro como em      por parte,    por tempo”.  

 A opção pelo estudo do apagamento de vogais átonas em final de vocábulos, com base em dados coletados 
de amostra de dialetos populares, justifica-se pela constatação de que, tanto no português do Brasil quanto 
no português de Portugal ocorre o apagamento dos fonemas átonos finais /i/ e /u/, tornando, assim, 
pertinente confrontar o fenômeno nos dois países. Este artigo tem por objetivo descrever esse processo de 
apagamento, a partir tanto dos atlas linguísticos quanto de estudos mais recentes. 
Em gramáticas do português brasileiro já se encontram registros do apagamento de vogais átonas, como se 
observa em Perini (2010), quando inclui a omissão das vogais [e] e [o] em final de sílaba átona. Em relação à 
omissão da vogal [e] final átona, pronunciada normalmente [i], o autor faz a seguinte consideração.  
 

1 Universidade Federal da Bahia (UFBA). Instituto de Letras. Doutor em Língua e Cultura. E-mail: mcstar@superig.com.br 
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[...] quando a consoante precedente é uma fricativa ou africada palatal – ou seja, [  ] – o [i] às vezes não se 
ouve, de modo que a palavra termina, foneticamente, em consoante. Por exemplo, ponte [  ], mexe [m], rende 
[red], hoje [o]. (PERINI, 2010, p. 348)  



Em relação ao [u] átono final, grafado [o], Perini (2010) esclarece:  
 
O [u] átono final, grafado o, se pronuncia muito reduzido em certos ambientes. Em final de enunciado, isto é, antes de 
silêncio ou pausa, ele é frequentemente omitido. Dessa forma, uma frase como eu vi um gato muitas vezes se pronuncia 
como      sem vogal final. (PERINI, 2010, p. 349) 

 
Tal como Perini, Noll (2008), em sua descrição sobre as peculiaridades do português do Brasil em contraste 
com o português europeu, registra o apagamento da vogal final    na africativização do [] e do []. Sobre 
este processo, o autor diz: “Com relação à africativização do /t/ e do /d/ diante de [i] (noite    ]), a 
presença da pré-palatal motiva às vezes a queda do  [-i] final (noite >    , cidade >    ”. (NOLL, 
2008, p. 57). 
Sobre o território português, Cunha e Cintra ([2013] 1984, p. 29), na Nova Gramática do Português 
Contemporâneo, mencionam o fenômeno do apagamento numa extensa área da Beira Baixa, Alto Alentejo e 
no ocidente do Algarve. Os autores também se referem, dentre outros traços mais salientes, à “queda da 
vogal átona final –o ou sua redução ao som [], por exemplo: cop  , cop  s,  por copo; td () por tudo”. 

Como se pode observar, o fenômeno do apagamento das vogais átonas finais explicitadas em Perini (2010), 
registradas em Noll (2008) e mencionado em Cunha e Cintra (2013 [1984]) pode ser notado na realização da 
fala espontânea, em localidades do Brasil e de Portugal Continental e Insular.  
Para contextualizar a discussão, serão apresentados, brevemente, nas próximas seções, alguns estudos sobre 
a apócope das vogais átonas no Brasil e em Portugal, bem como alguns registros coletados nos atlas dos dois 
países. Em seguida será apresentada a discussão dos resultados e as considerações finais. 
 

2 Apagamento das vogais átonas finais no Brasil 
 
Sabemos que a variação está inscrita nos usos que são feitos da língua e que a linguística preocupa-se 
essencialmente com a descrição desses usos. Os estudos existentes no Brasil, embora sejam escassos, 
permitem assegurar que o processo de apagamento de vogais átonas finais é uma realidade no país e já 
conta com alguns registros pioneiros em diferentes regiões brasileiras.  
 

2.1 O que dizem os estudos 
 
Corrêa (1998), em seu estudo variacionista sobre as formas reduzidas de pronome de 3ª pessoa no dialeto 
mineiro, discute uma alternância entre a forma plena ele(s), ela(s) e formas correspondentes a el, eis, éa(s) 
como, por exemplo, “el vai voltar”, pronunciada de forma dita reduzida. Um dos objetivos desse trabalho foi 
mostrar que tais formas comportam-se como clíticos. 
Os resultados de Corrêa (1998) mostram que a escolaridade desfavorece as formas reduzidas. Os menos 
escolarizados do grupo são os que mais realizam essas formas (0,57), o que mostra a força da escola no 
comportamento linguístico do indivíduo, comenta o autor. Em relação à faixa etária, a maior probabilidade de 
uso dessas formas é entre os mais velhos (0,57). O índice de uso é maior nos informantes masculinos “O 
gênero masculino parece indicar a tendência dos falantes em usar, em maior possibilidade, a forma reduzida, 
numa proporcionalidade direta com a idade dos falantes” (CORRÊA, 1998, p. 65).  
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Examinando o ambiente fonológico subsequente, os resultados encontrados pelo autor revelam que apenas 
dois ambientes favorecem as formas reduzidas: O ambiente seguido de nasais como em “el não tinha 
condições” e o ambiente seguido de oclusivas como em “el tá estudando” (CORRÊA, 1998, p. 72). O autor 
salienta que, dentre as oclusivas, as dentais parecem mais proeminentes. Em relação às nasais, a partícula 
negativa tem comportamento clítico e que outros clíticos, além das formas negativas, igualmente favorecem a 
forma reduzida. 
Em Minas Gerais, Oliveira (2006) documenta o apagamento da vogal átona em sílaba /l/ + vogal final, como 
em amarelo [   ~ [  ; ele   ~    na cidade de Itaúna-MG. Nesse estudo, à luz dos postulados 
teórico-metodológicos da sociolinguística variacionista, o autor constatou que os homens apagam mais a 
vogal final do que as mulheres. A variável faixa etária não apresentou diferença significativa entre jovens e 
adultos. Na interação entre gênero e faixa etária, os homens jovens apagam mais, colocando-se, portanto, à 
frente do processo. No que se refere aos fatores internos, o autor revela que, dentre os resultados 
encontrados, o processo de apagamento é favorecido pela altura da vogal da variável, corroborando a 
hipótese de que as vogais mais altas são as primeiras atingidas em um processo de redução e apagamento 
gradual das vogais.  
Em sua tese de doutoramento, Oliveira (2012) amplia a análise sobre o processo de apagamento da vogal 
final em vocábulos paroxítonos no falar do município de Itaúna- MG. Nesse estudo, o autor constata que o 
processo de apagamento da vogal antes de pausa (apócope) e consoante faz parte de um mesmo processo 
de enfraquecimento de tais vogais que faz com que vogais mais reduzidas foneticamente sejam mais 
apagadas. A faixa etária, segundo o autor, não foi estatisticamente significativa. Os homens apagam mais do 
que as mulheres e não há estigma social atribuído à forma de falar. 
Na Bahia, em estudo desenvolvido segundo os postulados da Teoria Variacionista (LABOV, 1983 [1972]), Rolo 
(2010) investiga o apagamento de vogais altas finais em sílaba CV de vocábulos paroxítonos em duas 
localidades do interior da Bahia. A localidade rural de Beco e a cidade de Seabra, uma das microrregiões da 
Chapada Diamantina, que está localizada a 470 KM de Salvador. 
Na análise de Rolo (2010) a apócope revelou-se como um fenômeno característico da comunidade rural de 
Beco (77%) e não teve representatividade significativa em Seabra (3%). A autora constatou que o processo 
de apócope na comunidade de Beco representa uma variação diageracional com falantes mais idosos usando-
a significativamente e falantes do sexo feminino e mais jovens evitando as formas apocopadas, talvez por 
serem as mais escolarizadas do grupo. Esse baixo índice de apagamento, em mulheres jovens, sugere a 
rejeição de um traço estigmatizado, confirmando o que diz Labov (1983 [1972], p. 373) sobre a atuação das 
mulheres, nos processos de mudança “Podemos decir que efectivamente son más sensibles a las pautas de 
prestigio”2. Dentre os fatores linguísticos investigados, destacou-se a consoante pré-vocálica como maior 
favorecedora do processo de apagamento em Beco. A autora observa que, dentre as consoantes pré-
vocálicas, as oclusivas, nasais e laterais mostram-se mais proeminentes no favorecimento da regra.  
Rolo (2016), em sua Tese de Doutoramento, amplia a sua pesquisa e, à luz da Teoria Variacionista (LABOV, 
1983 [1972]), faz uma análise da variação na sílaba átona final de vocábulos paroxítonos na fala espontânea 
de informantes de pouca escolaridade, com base em dados coletados em quatro localidades, sendo duas 
baianas:  Macaúbas e Bom Jesus da Lapa, e duas mineiras:  Almenara e Itaobim. A história de povoamento 
das localidades está ligada às rotas do garimpo, aos veios diamantíferos e aos currais de gado que 
atravessavam os sertões da Bahia rumo aos gerais.  

A análise de ROLO (2016) sobre o apagamento das vogais átonas finais    e   permitiu a confirmação da 
hipótese de que há uma variação sistemática entre a presença e a ausência dessas vogais, regulada por 
contextos linguísticos e extralinguísticos que atuam favorecendo ou não as variantes. Quanto aos fatores 
extralinguísticos, considerando as variáveis sociais, é constatado pelo pesquisador que o sexo dos informantes 
pouco interfere no processo. No que diz respeito à faixa etária, os dados revelaram que o apagamento está 
concentrado na faixa II em todas as localidades. Esse resultado sinaliza uma mudança em curso nos padrões 
linguísticos das localidades com falantes mais velhos apagando mais a vogal átona final. 
Em todas as localidades investigadas, Rolo (2016) constatou que o apagamento das vogais finais    e  
ocorre com maior força no discurso semidirigido. Provavelmente, esse favorecimento ocorreu em função do 

2 Podemos dizer que efetivamente são mais sensíveis às normas de prestígio (Tradução nossa). 
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grau de espontaneidade observado na fala, levando o informante a prestar menos atenção ao que é dito. Os 
dados indicam que, na Bahia, há algum tipo de estigmatização atribuída à forma de falar. 
Tendo em vista que a perspectiva diatópica preocupa-se com a delimitação dos espaços e do reconhecimento 
de áreas dialetais, levando em conta não apenas a procedência geográfica dos indivíduos, mas também a 
preocupação com características sociais dos informantes e suas implicações no uso que fazem da língua, os 
dados revelaram apagamento em todas as localidades, embora não seja a norma da maioria dos falantes.   

 

2.2 O que revelam os atlas regionais 
 
Sabe-se que o método da geografia linguística pressupõe, dentre outras etapas a serem observadas na 
investigação dialetal, a elaboração de atlas linguísticos. A consulta aos atlas regionais mostra que o 
apagamento de vogais átonas finais encontra-se registrado nos atlas brasileiros tais como: Atlas Prévio dos 
Falares Baianos (APFB), Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas Gerais (EALMG), Atlas Lingüístico 
Etnográfico da Região Sul (ALERS), Atlas Lingüístico de Sergipe (ALS), Atlas Lingüístico do Estado do Ceará 
(ALECE) que documentam casos de apagamento em diferentes áreas do Brasil. Apresenta-se, a seguir, 
detalhamento dessa documentação nos atlas. 
 

2.2.1 No Atlas Prévio dos Falares Baianos (APFB) 
 
Os dados coletados pelo APFB documentaram o apagamento das vogais átonas finais em 8 localidades com 
uma maior concentração na área da Chapada Diamantina. A carta 81 registra 4 ocorrências do fenômeno. A 
palavra cabo verde ocorre como    ]3 em Barra (42), Paratinga (43), e Mato Grosso (33); e como 
  em Macaúbas (34) onde há um registro também do apagamento da vogal final [a]: doca ~  . 
No quadro a seguir, estão documentadas ocorrências de apócope registradas no APFB: 
 
Quadro 1 - Ocorrências do apagamento em localidades do APFB 
 

 
Vocábulo 

 
Variante 

 
Carta 

 
Ponto 

 
Localidade 

doca   77 34 Macaúbas 
cabo verde      81 42 Barra 

      81 33 Mato Grosso (Rio de Contas) 
      81 34 Macaúbas 
      81 43 Paratinga 

mabaço  ] 100 8 Poxim do Sul (Canavieiras) 
caçote      127 43 Paratinga 

      127 26 Campo Formoso 
      Fonte: Rossi (1963). 
 

2.2.2 No Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas Gerais (EALMG) 
 
Em Minas Gerais, área onde, segundo estudos de Oliveira (2006, 2012), apresenta-se o apagamento da vogal 
átona final, encontra-se documentado um alto índice desse fenômeno no Esboço de um Atlas Lingüístico de 
Minas Gerais (EALMG) (cf. RIBEIRO et al., 1977). Na carta 35, a variante [  (pique) ocorre, sem a vogal 
final, em 55 localidades das 116 pesquisadas. As ocorrências estão distribuídas por grande parte do estado: 
Nordeste, Centro e Sul, inclusive no Triângulo Mineiro, como se pode ver no Quadro 2, obedecendo à ordem 
em que estão relacionadas no atlas: 
 

3 Aqui, utiliza-se a transcrição adaptada ao SilDoulos.  
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Quadro 2 – Ocorrências do apagamento em localidades do EALMG 
 

 
Estado 

 
Vocábulo 

 
Variante 

 
Carta 

 
Localidade/ponto 

 
Minas Gerais 

 
pique 

 
[  ]

 
35 

 
5. Pirapora; 15. Almenara; 21. Teófilo Otoni; 23. 
Nanuque; 24. Santa Vitória; 25. Ituiutaba; 27. 
Monte Alegre; 30. Indianópolis; 38. Governador 
Valadares; 40. Prata; 42. Frutal; 44. Veríssimo; 45. 
Uberaba; 46. Sacramento; 47. Araxá; 49. Bom 
Despacho; 50. Bambuí; 51. Pii; 52. Cordisburgo; 
55. Sabará; 57. Nova Era; 58. Timóteo; 59. 
Caratinga; 60. Galiléia; 62. Pará de Minas; 63. 
Itaúna; 65. Conselheiro Lafaiete; 67. Mariana; 69. 
Manhumirim; 71. Alfenas; 72. Varginha; 73. 
Formiga; 74. Oliveira; 75. Viçosa; 76. Muriaé; 77. 
Carangola; 79. Guaxupé; 80. Muzambinho; 81. São 
João del-Rei; 83. Ubá; 85. Poços de Caldas; 89. 
Lavras; 90. Andrelândia; 93. Santos Dumont; 95. 
Juiz de Fora; 97. Mar de Espanha; 100. Além 
Paraíba; 101. Pirapetinga; 2A. Unaí; 5A. Iturama; 
5B. Campina Verde; 5C. Tupaciguara; 6A. 
Silverânea; 6B. Rodeiro; 7A. Itajubá.    

 
 Fonte: Ribeiro et al., (1977) 
 

2.2.3 No Atlas Lingüístico de Sergipe (ALS) 
 
Os dados coletados para o ALS documentam o apagamento das vogais átonas finais [] e [] presente na 
maioria das localidades e distribuídas por todo o Estado: São Cristóvão, Simão Dias, Propriá, Tomar do Geru, 
Estância, Ribeirópolis, Brejo, Santa Luzia e Itaporanga d’Ajuda, como se pode observar no Quadro 3.  
 
Quadro 3 – Ocorrências do apagamento em localidades do ALS 

 
 

Vocábulo 
 

Variante 
 

Ponto 
 

Carta 
 

Localidade 
Abóbora-de-leite       58 42 Simão Dias 

Caçote      55 126 São Cristóvão 
Estufado     62 79 Propriá 
Garrote      52 137 Tomar do Geru 
Garrote      60 137 Ribeirópolis 
Mamote     61 137 Brejo 

Osso da fome     51 59 Santa Luzia 
Tabaco    56 53 Itaporanga d’Ajuda 

     Fonte: Ferreira et al. (1987).                                                                                                                             
 

O ALS revela também um alto índice de formas com a vogal reduzida em posição átona final como em 
pescoço ~    , cabide ~     mabaço ~      Vale ressaltar que essas ocorrências com alto 
grau de redução estão distribuídas por quase todo o estado.  
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2.2.4 No Atlas Lingüístico Etnográfico da Região Sul (ALERS) 
 
O apagamento de vogal átona em sílaba final está registrado, também, em ocorrências documentadas no 
Atlas Lingüístico Etnográfico da Região Sul (ALERS) (cf. KOCH; KLASSMANN; ALTENHOFEN, 2002). Esse 
apagamento foi documentado nos três estados contemplados pelo atlas com a seguinte distribuição: Rio 
Grande do Sul (RS) – duas localidades, Santa Catarina (SC) – uma localidade e Paraná (PR) – 35 localidades 
 
 
 
Quadro 4 - Ocorrências do apagamento das vogais finais [] e [] nas localidades do ALERS 
 

 
Estado 

 
Vocábulo 

 
Variante 

 
Carta 

 
Localidade/ponto 

 
 
 

Paraná 

 
americano 

 
dezessete 

 
[   ] 

 
[   ] 



 
07 
 

32 

Santo Antonio da Platina (079), Mandaguari 
(141), Itaguajé (029), Ortigueira (205) 

 
Sertanópolis (047), Alto Piquiri (126), Barbosa 
Ferraz (151), Goio-Erê (152), Apucarana (160), 
Marechal Cândido Rondon (185), Medianeira 

(194) 
Rio Grande do 

Sul 
sete 

 
dezessete 

[  ] 
 

[    ]

08 
 

32 

Soledade (709) 
 

Guarani das Missões (621) 
Santa Catarina dezessete [    ] 32 Chapecó (433) 

Fonte: Koch; Klassmann; Altenhofen (2002).   
 
 Diante do alto índice de apagamento no Estado do Paraná procurou-se investigar a distribuição de 
tais ocorrências no Atlas Lingüístico do Paraná (AGUILERA, 1994, p. 229-243), tendo-se percebido que o 
Paraná é dividido em áreas dialetais bem distintas. As localidades mais ao norte pertencem às áreas que têm 
/i/ e /u/ final na realização da fala, como em ponte [  ] (Carta 103), cravo [  ] (Carta 110). As 
localidades mais ao sul mantêm o [] e [] final como em ponte [ ] e cravo []. Diante de tais 
constatações, fica claro que as áreas mais ao norte, onde há o predomínio da neutralização em favor de /I/ e 
de /U/, são áreas em que ocorre a apócope. Além disso, sabe-se que é uma área povoada por paulistas e 
mineiros, o que leva a crer na forte influência dos falares desses povos na realização da fala dos informantes 
dessas localidades. 
 

 2.2.5 No Atlas Lingüístico do Estado do Ceará (ALECE) 
 
O apagamento de vogais átonas em posição final de vocábulos encontra-se documentado também no Atlas 
Lingüístico do Estado do Ceará (ALECE), publicado em 2010 e coordenado por José Rogério Fontenele Bessa. 
Os dados do ALECE revelam o apagamento de vogais átonas finais em diferentes localidades como se pode 
visualizar no Quadro 5. 
 
Quadro 5 – Ocorrências do apagamento em localidades do ALECE 

 
 

Vocábulo 
 

Variante 
 

Ponto 
 

Carta 
 

Localidade 

Tempestade      28, 44, 45, 
68,  003.F001 Missão Velha, Quixeramobim, 

Senador Pompeu, Iguatu 
Terremoto         62, 69 006.F004 Independência, Icó 
Vento forte        62 010.F006 Independência 
Chuva forte       33, 68 027.F015 Farias Brito, Iguatu 

Chuva grande      53 032.F018 Jaguaribe 
Orvalho      21 077.F043 Coreaú 

Desprezado        8 164.F091 Pacoti 
Ouvido     45 184.F103 Senador Pompeu 

         Fonte: Bessa (2010).                                                                                                                             
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3 Apagamento das vogais átonas finais em Portugal 
 
O fenômeno do apagamento das vogais átonas finais [] e [] encontra-se documentado em regiões de 
Portugal continental e insular a partir tanto dos atlas linguísticos quanto de estudos mais recentes. Diversos 
autores têm registrado o desaparecimento das vogais átonas finais em Portugal, apesar de se ter observado 
que este fenômeno não aparece como centro de suas pesquisas. Esse apagamento é um processo ainda 
pouco estudado geográfica e acusticamente, mas está consistentemente registrado como uma característica 
do falar da parte ocidental do Barlavento do Algarve. 
 

3.1 O que dizem os estudos a partir de dados do continente 
 
Desde os primórdios dos estudos dialetológicos em Portugal, o apagamento tem sido registrado como uma 
característica dos falares portugueses meridionais.  
Lindley Cintra (1983 [1971], p. 156-157) faz referência, a partir de outros trabalhos, ao apagamento das 
vogais finais, em nota de rodapé, e caracteriza a variedade dialetal no grande conjunto centro meridional: 
“[...] queda das vogais finais -u e -i (ou -e), outro dos fenómenos mais típicos desta região, mas cujos limites 
não coincidem perfeitamente com os dos primeiros fenômenos citados: a palatalização e a labialização”. 
Percebe-se que o fenômeno não era de primeira ordem para caracterizar a variedade.  
Em Ferreira et al. (1996, p. 496), há referências à ocorrência do apagamento em Portugal, nos dialetos 
centro-meridionais. Na variedade de Beira Baixa e Alto Alentejo, as autoras mostram que, dentre os traços 
mais salientes das variedades peculiares à região, destaca-se a “queda da vogal final não-acentuada -[u], 
grafada -o”. Esse fenômeno encontra-se registrado também na variedade do Barlavento do Algarve, região 
menos extensa que a anterior, como destacam as autoras, “a vogal final não-acentuada -[u] desaparece”. 
Em sua busca para compreender a linguagem dos pescadores de Lagos, Carrancho (1969) registra algumas 
particularidades sobre o vocalismo átono daquela localidade. Inicialmente, faz importantes observações sobre 
o vocalismo, ressaltando que as vogais átonas são muito instáveis e passíveis de modificações: 
 
As vogais átonas apresentam uma grande instabilidade e estão sujeitas a diversas modificações que vão desde o seu 
desaparecimento até a sua transformação, o que se deve talvez ao modo rápido como os pescadores falam e se 
exprimem. (CARRANCHO, 1969, p. 105). 

 
Em relação à vogal e [], a autora (1969, p. 117) documenta: “Verifica-se no entanto uma tendência à queda 
da vogal, ficando a consoante anterior mais fraca do ponto de vista da articulação. Ex:  covarde     
virose      [...]”. A autora salienta que esta apócope do [] átono final está registrada em outras 
localidades como Escusa, Cedillo e Olhão.  
Quanto à vogal [u] em posição final, Carrancho (1969, p. 118) observa: O o átono final do ponto de vista 
acústico é inexistente, o que constitui um dos traços mais salientes do falar como exemplificam ovo  , 
barco  , prego   4. 

Por sua vez, Clarinda Maia (1975), em seu estudo sobre Os falares do Algarve, tece importantes 
considerações sobre a apócope das vogais finais em dialetos algarvios. Sobre o [e] final, a autora (1975, p. 
26) observa que: “Em final de palavra, ouve-se normalmente [], embora este elemento se apresente, por 
vezes, bastante fraco e reduzido, podendo mesmo chegar a desaparecer: longe ~ [lõž]”. 

Quanto ao –[u] em posição final de palavra, ressalta Maia (1975, p. 32): “Quando em final de palavra, -u, 
além da variante [u] comum em povoações do Alto Algarve Oriental, é realizada como uma vogal pouco clara, 
de timbre intermédio entre u e  [] ou mesmo reduzida a   que, com muita frequência, chega a 
desaparecer”.  

4 Transcrição adaptada para o alfabeto Fonético Internacional (IPA) 
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Sobre o registro da apócope na parte Ocidental do Algarve, a autora destaca: 
 
[...] registei quase invariavelmente formas com [] ou mesmo com supressão da vogal. A perda da vogal ocorre, porém, 
com mais intensidade no litoral, atingindo o grau mais elevado em Vila do Bispo, Alvor, Lagos e Olhão. Nota-se mesmo, à 
medida que se avança para a beira-mar, que a vogal –u se vai tornando cada vez mais frouxa e indistinta, chegando a 
deixar de ouvir-se (MAIA, 1975, p. 32). 
 
Essas localidades registradas em Maia (1975) como áreas de apócope estão documentadas no ALEPG com 
alto índice de ocorrências de supressão da vogal final. 
Em seu estudo, “A Fronteira Dialectal do Barlavento do Algarve”, Segura da Cruz (1987)  investiga o sistema 
vocálico acentuado, observando também alguns aspectos do vocalismo não acentuado que se mostraram 
pertinentes como, por exemplo, o comportamento das vogais finais -[] e -. Essas vogais revelaram-se 
muito reduzidas chegando até ao apagamento total. A autora salienta que esse fenômeno é uma 
característica do Barlavento Ocidental, considerado mais conservador e com especificidades próprias. 
Segura da Cruz (1987) observa que o dialeto do Barlavento filia-se ao português meridional pela conservação 
de determinados traços. Dentre esses traços, destaca-se como específico do Barlavento algarvio o 
apagamento de -[] final e de -  final não acentuado. Exemplos como trigo ~    ] (Carta 6), marmelo ~ 
      (Carta 39), porco ~   (Carta 68) podem ser amplamente comprovados no volume de mapas 
que compõe o seu trabalho. 
A autora chama atenção para o cuidado que se deve ter com a consoante final após o apagamento da vogal. 
Acrescenta que estudos mais específicos poderiam elucidar as possíveis dúvidas quanto ao comportamento 
dessa consoante: se mantém um valor silábico ou se é integrada à sílaba anterior. 
 

3.2 O que dizem os estudos a partir de dados das ilhas 
 
Na descrição fonética sobre o vocalismo que caracteriza a linguagem micaelense, Medeiros (1964) observa 
aspectos marcantes sobre as vogais em posição final. Sobre o vocalismo átono final, a autora salienta que: 
“Um traço bem marcante da linguagem micaelense e que é também muito característico dos falares da Beira 
Baixa, Alentejo e Algarve é a tendência para a queda das átonas finais”. (MEDEIROS, 1964, p. 28). A autora 
acrescenta, enfatizando que “as vogais finais [] e [u] (-o)” apresentam portanto uma forte tendência para a 
queda, mesmo nos vocábulos paroxítonos, como em aguaceiro   , milho     e quente   .  

O estudo de Bernardo (1991), sobre o “Falar da Bretanha”, pontua algumas observações sobre o apagamento 
das vogais átonas finais na localidade. Em relação ao vocalismo oral não acentuado na Bretanha, a autora 
observa que estas vogais sofrem uma série de alterações a depender da sua posição na frase. Em posição 
final, observa que há queda ou articulação pouco perceptível do -u final, como em rego   , cozido    
e fundo     Em suas conclusões, Bernardo (1991, p. 254) destaca: o “enfraquecimento das vogais átonas 
finais ou o seu desaparecimento” como característica do falar da Bretanha e que são comuns a outras 
localidades do continente português como Beira Baixa, Alto Alentejo e Barlavento Algarvio.  
Ferreira et al. (1996) destacam que os dialetos falados nos Açores e na Madeira apresentam maiores 
afinidades com os grupos dos dialetos Centro-Meridionais portugueses. Sobre o dialeto da ilha de São Miguel, 
nos Açores, salientam: 

 
O dialeto de São Miguel apresenta, por sua vez, alguns dos traços que caracterizam as regiões da Beira Baixa – Alto 
Alentejo e do Barlavento: [...] desaparecimento da vogal átona final [u] grafada -o, como em [ ] - gato – [ ] - copo 
[  ] – pouco (FERREIRA et al. 1996, p. 496) 

 

Os estudos de Silva (1998, 2007), realizados sob a perspectiva da Sociolinguística Laboviana sobre o 
português falado na ilha de São Miguel, nos Açores, faz uma descrição do dialeto de São Miguel e comprova 
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que esta variedade da língua apresenta um sistema vocálico consideravelmente diferente daquele do 
português padrão europeu.  
O autor observa que uma das mais emblemáticas características do dialeto de São Miguel gira em torno do 
apagamento da vogal final  . Embora o apagamento da vogal átona final não tenha sido o centro dos 
estudos, este foi registrado em palavras como oito  , dedo   , pouco . O autor apresenta esses 
casos em sua pesquisa, demonstrando que o apagamento é recorrente em São Miguel e os toma como 
parâmetro para suas comparações.  
 

3.3 O que revelam os atlas  
 
Em território português, foi considerado o apagamento de vogais átonas finais documentado no Atlas 
Linguístico de la Península Ibérica (ALPI), no Atlas Linguístico dos Açores (ALEAç) e no Atlas Linguístico do 
Litoral Português (ALLP). Apresenta-se, a seguir, detalhamento dessa documentação nos atlas. 
 

3.3.1 No Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) 
 
Através da consulta ao Atlas Linguístico de la Península Ibérica (ALPI), publicado em 1962, foi possível 
observar que o apagamento da vogal átona encontra-se documentado em algumas regiões de Portugal como, 
por exemplo, Montalvão e Alcains, que compõem a rede de pontos do ALPI.  
O levantamento para a verificação da apócope teve como base os registros da região de Portugal cujos 
pontos de inquérito correspondem aos números que vão de 200 a 292. Nessa região, foram documentadas 
apócopes nas localidades de Montalvão, Sombreiro, Alcains, Castendo, Sagres e Moimenta da Beira. 
Da amostra de fala coletada, podem ser observados alguns exemplos5 no quadro 6. 
 
 
Quadro 6 - Ocorrências da apócope em regiões de Portugal no ALPI 

 
 

Vocábulo 
 

Variante fônica 
 

Carta 
 

Ponto 
 

Localidade 

Aço    09 266 Montalvão 
Ontem   20 220 Sobreiro 
Cavalo   29 252 Alcains 
Castelo     37 291 Sagres 
Doze   71 239 Castendo 
Doce    74 236 Moimenta da Beira 

Fonte: Navarro, 1962. 

 

3.3.2 No Atlas Lingüístico do Litoral Português (ALLP) 
 
O Atlas Lingüístico do Litoral Português: fauna e flora (ALLP), elaborado por Gabriela Vitorino (1987) para a 
sua tese de doutoramento, é um atlas de interesse predominantemente lexical. O trabalho de investigação 
teve como objetivo o estudo da linguagem técnica dos pescadores do litoral continental português, na 
perspectiva da Geografia Linguística. A autora deteve-se a um léxico especializado e muito dependente de 
aspectos etnográficos locais e regionais.  
O trabalho de Vitorino (1987) confirma o apagamento documentado ao sul de Portugal, como se pode 
observar em alguns exemplos apresentados no Quadro 7. 

5 Foi obedecida a transcrição fonética adotada pelo ALPI. 
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Quadro 7 – Ocorrências do apagamento em localidades do ALLP 

 
 
Vocábulo 
 

Variante fônica 
 

Mapa 
 

Ponto 
 

Localidade 
 

Peixe branco    6 10 17, 18, 19, 
20, 21 

Sagres, Salema, Ferragudo, 
Senhora da Rocha, Quarteira 

Salmonete      50 17, 18, 19, 
20, 21, 22 

Sagres, Salema, Ferragudo, 
Senhora da Rocha, Quarteira, 
Fuseta 

Badejo    89 17, 18, 19, 
20 

Sagres, Salema, Ferragudo, 
Senhora da Rocha 

Linguado     105 17, 18, 19, 
20 

Sagres, Salema, Ferragudo, 
Senhora da Rocha 

Choco    136 17, 18, 19, 
20, 21 

Sagres, Salema, Ferragudo, 
Senhora da Rocha, Quarteira 

Percebe     12 17, 18, 19, 
20, 21 

Sagres, Salema, Ferragudo, 
Senhora da Rocha, Quarteira 

Fonte: Vitorino, 1987.  
 

3.3.3 No Atlas Lingüístico dos Açores (ALEAç) 
 
O Atlas Lingüístico-Etnográfico dos Açores (ALEAç) insere-se no projeto mais amplo, o do Atlas Lingüístico-
Etnográfico de Portugal e da Galiza (ALEPG). A descontinuidade geográfica dos Açores e a sua especificidade 
linguística levaram, porém, ao vislumbramento de uma publicação independente dos materiais recolhidos para 
o ALEPG nas nove ilhas do Arquipélago, tendo as autoridades culturais insulares tomado a seu cargo essa 
publicação.  

  O presente levantamento baseou-se no volume I publicado em 2001– A criação de gado: bovino, 
ovino e caprino, leite e derivados; porco e a matança. A consulta ao atlas permitiu observar que o 
apagamento da vogal átona final está presente no ALEAç nas nove ilhas investigadas. As ocorrências 
apresentadas no quadro a seguir são comuns nessas localidades. 
 
Quadro 8 - Ocorrências da apócope em localidades do ALEAç 
 

  
Vocábulo 

 
Variante fônica 

 
Carta 

 
Ponto 

 
Localidade 

 
Gado   7  2 8 São Jorge 

Rebanho    3 2 Flores 
Rebanho      5 1 Corvo 

Leite   ̹   71 6 Pico 
Mamote     24 10 Graciosa 
Caminho    11 12 Terceira 

Pasto     12 13 São Miguel 
Fonte:  Ferreira et al., 2001.  
  

4 O apagamento das vogais átonas finais [] e [], no Brasil estaria relacionado 
aos portugueses do Sul de Portugal e dos Açores? 
 
O fenômeno do apagamento de vogais átonas em final de vocábulos foi largamente observado em Portugal 
por diversos autores como uma característica peculiar do falar pertencente ao Barlavento do Algarve e dos 
Açores.  

6 Foi obedecida a transcrição fonética adotada pelo ALLP. 
7 Transcrição fonética conforme o Atlas Lingüístico dos Açores.  
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Diferentes autores têm sugerido possíveis explicações para esse fenômeno na língua. As tentativas vão desde 
a atribuição a fatores prosódicos decorrente da rapidez de fala (CARRANCHO, 1969) até a influência 
moçárabe, defendida por Maia (1975, p. 124), “Particularidade dos idiomas moçárabes é também a perda de 
–u final que ainda hoje caracteriza a quase totalidade do território algarvio”, mas a verdade é que o 
apagamento de vogais átonas finais, apesar de ser uma realidade tanto no português do Brasil quanto no 
português de Portugal, consiste em uma variação cujos contornos ainda estão por explicitar. 
Tomando por ponto de partida Lindley Cintra (1983 [1971], e estendendo-se até as pesquisas mais recentes, 
como a de Segura da Cruz (1987), a debilidade da vogal átona final e o seu consequente desaparecimento 
são constantemente referenciados. É possível que o apagamento observado em áreas brasileiras seja 
proveniente de colonizadores das regiões ao Sul de Portugal e dos Açores, como supõe Lindley Cintra (1983) 
para justificar o fato de encontrar uma série de características fundamentais do português do Brasil 
coincidindo com os falares continentais do Sul. Nesse aspecto, ressaltando a necessidade de se fazer um 
estudo pormenorizado da história do fenômeno em Portugal e no Brasil, Lindley Cintra (1983) observa: 

 
Perante o facto de o português do Brasil assim como o das ilhas atlânticas, coincidir, no que diz respeito a uma série de 
características fundamentais, com os falares continentais do Sul, opondo-se aos do Norte, a primeira hipótese que ocorre, 
já várias vezes se apresentou e é a mesma que ocorreu a grande parte dos linguistas que se ocuparam dos factos 
paralelos do espanhol da América: na colonização do Brasil teriam predominado numericamente homens do Sul de 
Portugal. (LINDLEY CINTRA, 1983, p. 32) 
 
Conjetura-se que esse processo tenha chegado até o Brasil e se propagado através da fala do colonizador, do 
bandeirante e do aventureiro que, na interação com índios e africanos, formavam uma sociedade mista de 
onde saíam numerosos fenômenos, dentre eles, o apagamento das vogais átonas finais.  
Em Silva Neto (1979, p. 523), encontram-se registros da vinda de colonos para o Brasil provenientes de todos 
os pontos de Portugal: “A colonização do Brasil começa em 1532 com a vinda de povoadores oriundos de 
todas as partes de Portugal. Aqui chegados logo entraram em contato com os aborígines, a quem se ligavam 
pelas necessidades da penetração na terra [...]”.  
É provável que os colonizadores que se instalaram nas áreas em estudo da Bahia e de Minas Gerais sejam 
provenientes do Sul de Portugal ou dos Açores. Os dados históricos e bibliográficos comprovaram o 
fenômeno. No entanto, observa-se um vazio quanto à origem do colonizador. 
 

5 Considerações finais 
 
Encontra-se, neste trabalho, a distribuição do apagamento das vogais átonas em áreas do Brasil e de 
Portugal. No Brasil, ainda que escassa, a descrição desse fenômeno conta com pesquisas que revelam o 
apagamento como uma variação que faz parte da realidade linguística do país. Em Portugal, apesar de não 
ter sido o foco principal em nenhum dos estudos consultados, o apagamento das vogais finais [] e [], 
encontra-se registrado tanto no continente, com predomínio na parte centro-meridional do país, quanto nos 
Açores cujas pesquisas documentam que o dialeto de São Miguel apresenta um sistema vocálico 
consideravelmente diferente daquele do português padrão europeu.  
Não resta dúvida de que o processo de apagamento faz parte do português do Brasil, não como um 
fenômeno generalizado, mas como um processo que se manteve em determinados pontos do país, como 
mostram as pesquisas realizadas na Bahia e em Minas Gerais e confirmadas nos atlas linguísticos publicados. 
O estudo comparativo da variedade brasileira e portuguesa corrobora a hipótese de que o apagamento 
observado em diferentes áreas brasileiras pode estar associado àquele observado em Portugal e trazido pelos 
colonizadores. 
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Variação entre futuro do presente, futuro perifrástico 
e presente com valor de futuro na mídia cearense 
impressa 

 
Maria Hermínia Cordeiro Vieira1 

  
RESUMO: Neste trabalho, buscamos analisar, à luz da Sociolinguística, a variação entre futuro do presente, 
futuro perifrástico (IR + INFINITIVO) e presente com valor de futuro, considerando condicionamentos 
linguísticos e extralinguísticos a partir de dados extraídos da mídia cearense impressa. Para tanto, testamos 
três grupos de fatores linguísticos formais (extensão do vocábulo, polaridade e pessoa do discurso), três 
grupos de fatores linguísticos discursivos (marca de futuridade, distanciamento temporal e tipo de verbo) e 
três grupos extralinguísticos (editoria, jornal e origem do dado). As três variantes ocorrem em todas as 
editorias, dos quatro jornais. Entretanto, o número de dados da variante conservadora é maior que o 
somatório dos dados das duas variantes inovadoras.  
 
Palavras-chave: Futuro do Presente; Presente do Indicativo; Perífrase; Variação; Sociolinguística. 
 
SUMMERY: In this paper, we analyze, in the light of Sociallinguistic, the variation between the present 
future, periphrastic future (IR + INFINITIVE) and present with future value, considering linguistic and 
extralinguistic conditions from the data extracted from printed media in the state of Ceará . To do so, we 
tested three groups of formal linguistic factors (word extension, subject of speech, and polarity), three groups 
of discursive linguistic factors (point of futurity, temporal distancing, and type of verb) and three 
extralinguistic groups (editorial, newspaper and source the data). The three variants occur in all the editorials 
of the four newspapers. However, the number of the conservative variable is greater than the sum of the data 
from the two innovative variants.  
Keywords: Future; indicative Present; periphrasis; variation; Sociallinguistic. 
 

1 INTRODUÇÃO  
 
Atualmente, a expressão do futuro do presente em português apresenta-se sob três formas: a 

sintética, a perifrástica e a forma no presente do indicativo com valor de futuro. Essa variação modo-temporal 
é o mote de nossa pesquisa, que estuda a expressão do futuro do presente na mídia cearense impressa. Para 
tanto, tomaremos a Sociolinguística como modelo teórico-metodológico de um estudo cujos dados foram 
coletados a partir de dez exemplares de cada um dos quatro jornais que compõem a mídia cearense 
impressa, são eles: Diário do Nordeste, O Povo, O Estado CE e Aqui CE, considerando as editorias Política, 
Esporte e Entretenimento. À luz da teoria variacionista de Labov (LABOV, 2008) e na esteira de outras 
pesquisas já realizadas (NUNES, 2003; BRAGANÇA, 2008; GIBBON, 2000 etc.), buscaremos descrever como a 
mídia cearense atual expressa a codificação do tempo futuro. Adotamos como variável estudada a expressão 
do futuro do presente no português cearense, que vem apresentando três formas em variação: (1) a forma 
sintética (exemplo: cantarei), (2) a forma perifrástica (ex: vou cantar; irei cantar) e (3) a forma no presente 
do indicativo com valor de futuro (ex: canto amanhã). O verbo IR tem sido constantemente utilizado na 
construção dessas formas perifrásticas, apresentando-se ora no futuro (ex: irei cantar), ora no presente (ex: 
vou cantar). As formas (1), (2) e (3), assim como quaisquer variantes em uma comunidade de fala, 
concorrem entre si. No caso, a forma sintética é a forma padrão e as demais são consideradas variantes 
inovadoras. Normalmente, a forma padrão, e também conservadora, goza de prestígio social, ao passo que as 
formas inovadoras são consideradas variantes não-padrão, e não-prestigiadas, sofrendo, por vezes, estigma 
social (TARALLO, 2007, p. 11). As formas (2) e (3), apesar de inovadoras, não parecem sofrer preconceito. 
São formas que parecem já ter atingido o status de gramaticalizadas e, cada vez mais, consolidam-se no 
paradigma verbal de futuro, uma vez que já são bastante empregadas na fala e, até mesmo, na escrita. 

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Instituto de Letras. Programa de Pós-Graduação em Letras. Mestra 
em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. E-mail: maria.herminia@gmail.com. 

                                                           



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 347 

Dentre os condicionamentos linguísticos com os quais trabalharemos, está a extensão do vocábulo. 
Ou seja, pesquisaremos a relação entre a extensão do vocábulo e a escolha da variante de codificação do 
tempo futuro. Também verificaremos se a presença de marcas de futuridade (advérbios, locuções adverbiais 
de tempo e orações temporais etc.) influencia na escolha da variante de codificação do tempo futuro; assim 
como buscaremos verificar o papel da polaridade nessa escolha entre as variantes. Averiguaremos, ainda, a 
influência da pessoa do discurso (quem fala; com quem fala e de quem ou sobre o que fala (singular e 
plural)) e do distanciamento temporal (futuro imediato; futuro distante; futuro indeterminado) sob a escolha 
da variante de codificação do tempo futuro. Por fim, acreditamos que o tipo semântico do verbo 
(achievement, accomplishment, atividade, estado) influencia nessa escolha. Também testaremos 
condicionamentos extralinguísticos, por acreditarmos que eles influenciam na escolha da variante de 
codificação do tempo futuro. No caso, pesquisaremos a influência do jornal no qual o dado está inserido e da 
editoria, bem como da origem do dado, ou seja, se ele foi extraído de uma matéria ou de uma coluna. 
Trataremos, sobremaneira, de algumas questões gerais que perpassam todas as outras. A primeira diz 
respeito ao uso das variantes inovadoras. Buscaremos descobrir se essas formas já atingem os contextos 
dentro do jornal e, se sim, qual a frequência de uso e o comportamento das variantes diante de 
condicionamentos linguísticos e extralinguísticos. A seguir, discorreremos acerca da teoria que embasa nossa 
pesquisa, a Sociolinguística. 

 
2 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

O termo Sociolinguística foi fixado em 1964, em um congresso realizado na Universidade da 
Califórnia, em Los Angeles, organizado por William Bright. A designação surgiu com a proposta de denominar 
uma subárea da Linguística capaz de correlacionar aspectos linguísticos e sociais. O americano Willian Labov, 
tido como iniciador desse modelo, relutou em aceitar o termo Sociolinguística por considerá-lo redundante: 
“Por vários anos, resisti ao termo sociolinguística, já que ele implica que pode haver uma teoria ou prática 
linguística bem sucedida que não é social.” (LABOV, 2008, p. 13). A Sociolinguística tem como objeto de 
estudo o vernáculo, ou seja, a língua em uso. Sendo assim, é de seu interesse observar, descrever e analisar 
a língua em seu contexto social. Para tanto, é tomado como ponto de partida uma comunidade de fala, que, 
no dizer de Labov (2008, p. 188) “[...] não pode ser concebida como um grupo de falantes que usam todos 
as mesmas formas; ela é mais bem definida como um grupo que compartilha as mesmas normas a respeito 
da língua”.  Toda comunidade de fala é caracterizada por diferentes modos de falar, intitulados variedades 
linguísticas. Por sua vez, ao conjunto dessas variedades dá-se o nome de repertório verbal. As variedades 
linguísticas mostram que nenhuma língua é homogênea e a Sociolinguística encara a heterogeneidade 
linguística não como um problema, mas como uma qualidade constitutiva do fenômeno linguístico (ALKMIM, 
2008, p. 33).  

Ainda para entendermos esse modelo de “heterogeneidade ordenada”, devemos introduzir o 
conceito de variável linguística, ou seja, “um elemento variável dentro do sistema controlado por uma única 
regra” (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006, p. 105). Essa variável é composta por um conjunto de 
variantes, que, dentro da Sociolinguística Variacionista, são entendidas como diferentes formas de se dizer a 
“mesma coisa” em um “mesmo contexto discursivo” com o “mesmo valor de verdade”. A variável linguística 
sofre influência de uma série de fatores internos e externos à língua, sendo, por isso, denominada variável 
dependente. Já os fatores que podem condicionar a variável linguística são chamados de variáveis 
independentes, já que não mantêm relação de dependência nem com a variável dependente, nem entre si. 
Os fatores condicionadores internos à língua, chamados de linguísticos, são aqueles pertencentes aos níveis 
fonológico, morfológico, lexical, sintático, semântico e discursivo. Já os fatores condicionadores externos à 
língua, denominados extralinguísticos, são todos aqueles que “não servirem de pretexto e co-texto à variável 
(isto é, tudo aquilo que não é estritamente linguístico)” (TARALLO, 2007, p. 46).  Encaixam-se neste grupo os 
fatores individuais ligados ao falante (como sexo, etnia, faixa etária), os fatores sócio-geográficos (como 
classe social, região de origem, escolarização, profissão) e os fatores contextuais (grau de formalidade e 
tensão discursiva). Conforme exposto, em nossa pesquisa, trabalharemos com fatores linguísticos como 
extensão do vocábulo, marca de futuridade, polaridade, dentre outros; e com fatores extralinguísticos, como 
jornal e editoria.  

Por estarem intrinsecamente ligados à variação linguística, os fatores linguísticos e sociais 
também estão intimamente inter-relacionados ao processo de mudança linguística. Isso porque as variantes 
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de uma mesma variável permanecem em alternância, e, de maneira geral, podem estabilizar esta variação, 
seguindo em coexistência, ou desencadear uma mudança linguística, situação na qual as variantes entram em 
uma disputa, um “duelo de morte”, como metaforizou Tarallo (2007), do qual apenas uma das formas 
sobrevive. Como corolário do que foi exposto, temos que “nem toda variabilidade e heterogeneidade na 
estrutura linguística implica mudança; mas toda mudança implica variabilidade e heterogeneidade”. Guy 
(2011) faz um cotejo entre a linguagem e a genética ao afirmar que, na linguagem, assim como na genética, 
nem todas as mudanças são bem sucedidas; algumas inovações podem aparecer e, no seu curso, 
simplesmente desaparecer. 

 
3 ANÁLISE DE DADOS 

 
Nesta seção, dedicado à analise dos dados, apresentaremos os resultados de nossa busca por 

descobrir quais são os fatores – quer linguísticos, quer extralinguísticos –  que condicionam o uso de cada 
uma das variantes com as quais pesquisamos, a saber: futuro do presente sintético, perífrase (IR + infinitivo) 
e presente com valor de futuro. Trabalhamos os dados, já devidamente codificados, submetendo-os ao 
programa computacional estatístico Goldvarb, que realizou cálculos de frequência, apresentou os pesos 
relativos e identificou a ordem de significância de cada um dos grupos de fatores, servindo, assim, de alicerce 
para nossa interpretação, à luz do Sociofuncionalismo. 

Realizamos três rodadas no Goldvarb, cada uma adotando uma das variantes como valor de 
aplicação. Aqui, apresentaremos os resultados referentes a cada um dos grupos de fatores, apontando a 
ordem em que foram selecionados pelo programa e, por fim, a ordem em que foram descartados2: ‘step-up’ e 
‘step down’, respectivamente (GUY; ZILLES, 2007, p. 164). Dentro da exposição, procederemos à 
caracterização e exemplificação de seus fatores, seguida da descrição e análise dos resultados. Em todos os 
casos, buscamos correlacionar os números às nossas hipóteses. Para a coleta de dados, selecionamos e 
analisamos exemplares dos três jornais que, à época da pesquisa, compunham a mídia cearense impressa, a 
saber: Diário do Nordeste, O Povo e O Estado CE; além do jornal Aqui CE. Coletamos dez exemplares de cada 
periódico, referentes às duas primeiras semanas de janeiro de 2014, excetuando-se o dia 1o de janeiro, que 
não apresentou circulação de nenhum dos jornais, e os finais de semana, pois o jornal Aqui CE não 
apresentava circulação aos domingos e o jornal O Estado, nem aos sábados, nem aos domingos3. 

Nos quarenta periódicos coletados, encontramos 2.184 dados, dos quais, 1.181 apresentados sob a 
forma de futuro do presente sintético (01), 706 de presente (02) e 297 de perífrase (03). Os exemplos que 
seguem ilustram a apresentação das dessas variantes: 

 
(01) Respaldado pela expressiva votação que o consagrou na eleição de 2010, o deputado federal Edson Silva já 

está decidido de que DISPUTARÁ a reeleição no pleito deste ano. (Diário do Nordeste, edição de 02 de janeiro de 2014, 
editoria de Política). 

 
(02) O Ferroviário ESTREIA no Estadual 2014 no domingo, 5, contra o Crato, na Arena Castelão, às 17 horas. 

(Aqui CE, edição de 02 de janeiro de 2014, editoria de Esporte). 
 
(03) [...] Em outra frente, o PCdoB avisou que VAI BRIGAR para se manter com a vaga no Senado, posto que, 

agora, o PT também quer ocupar. (O Povo, edição de 02 de janeiro de 2014, editoria de Política). 
 
 A tabela abaixo esquematiza a aplicação e a porcentagem de cada uma das variantes, em cada um 

dos jornais, bem como nosso total de dados: 
 
 
 
 
 
 

2 Isso justifica porque a apresentação dos grupos não está dividida entre grupos linguísticos (formais e discursivos) e 
grupos extralinguísticos.  
3 Para mais detalhes acerca da metodologia desta pesquisa, ver VIEIRA (2014). 
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Tabela 01 – Número de dados das variantes futuro do presente, presente e perífrase  
 
 
 

 
Futuro 

 
Presente 

 
Perífrase 

 
Total 

Diário do Nordeste 308 133 65 506 
     

O Estado 403 237 89 729 
     

O Povo 284 139 70 493 
     

Aqui CE 186 197 73 456 
     

Total 1181 706 297 2184 

Fonte: própria. 
 
As quantidades de dados de presente (706) e de perífrase (297) nos jornais corroboram nossa 

hipótese de que, no Ceará, essas formas já atingem contextos mais formais, como os textos do jornal 
impresso. Quanto à aceitação dessas formas, podemos afirmar que eles não sofrem estigma, uma vez que 
são bastante usadas, em todos os jornais e em todas as editorias. Contudo, afirmar que as formas inovadoras 
gozam de prestígio parece-nos precitado. Isso porque, apesar dessa inclusão, a ocorrência da forma 
conservadora futuro do presente sintético (1181) ainda é maior do que o somatório do uso das formas de 
presente e de perífrase (1003 dados, somados), o que parece revelar um entendimento de que aquela forma 
seja mais adequada do que estas. Há, ao nosso ver, uma considerável aceitação das formas novas, contudo, 
não há equidade de aceitação entre todas as variantes, mas sim, um entendimento de que uma forma é mais 
adequada do que as outras.4 

 
3.1 Descrição dos resultados 
 
Realizamos três rodadas no Goldvarb. Na primeira, adotamos o futuro do presente sintético como 

valor de aplicação. Para esta rodada, o programa selecionou, nesta ordem, os grupos de fatores tipo de 
verbo, extensão do vocábulo, editoria, jornal, origem, distanciamento temporal e pessoa do discurso como 
condicionadores do futuro e descartou, nesta ordem, os grupos marca de futuridade e polaridade. Na 
segunda rodada, consideramos a perífrase como valor de aplicação contrapondo-a ao futuro do presente e ao 
presente do indicativo. O programa Goldvarb selecionou os grupos de fatores tipo de verbo, distanciamento 
temporal, extensão do vocábulo, pessoa do discurso e polaridade como condicionadores de perífrase e 
descartou os grupos jornal, editoria, marca de futuridade e origem. Na terceira – e última – rodada, adotamos 
o presente como valor de aplicação. Nesta rodada, foram selecionados os grupos de fatores tipo de verbo, 
extensão do vocábulo, distanciamento temporal, editoria, origem, jornal e polaridade e descartados os grupos 
pessoa do discurso e marca de futuridade.  

A seguir, procederemos à caracterização e exemplificação de cada um dos grupos de fatores, 
apresentaremos os resultados apontados pelo programa estatístico e os correlacionaremos com as hipóteses 
que levantamos.  

 
3.1.2 Tipo de verbo    
 
O grupo tipo de verbo foi selecionado como mais relevante nas três rodadas realizadas. Adotamos 

para este grupo a tipologia proposta por Vendler (1967)5, a qual divide os verbos em: atividade, 
accomplishment, achievement e estado, que podem ser exemplificados6 da seguinte maneira:  

4 Testes de atitude linguística nos quais os usuários da língua pudessem analisar o uso das formas perifrástica IR + 
infinitivo e presente na expressão de futuro nos mais variados contextos (fala, escrita, gêneros textuais mais e menos 
formais em cada uma dessas modalidades da língua, por exemplo) nos dariam subsídios para afirmar que essas formas 
são, realmente, bem aceitas e não estigmatizadas. Por ora, argumentamos que o emprego dessas formas em textos 
jornalísticos escritos já podem ser tomados como evidência do seu grau de aceitação nesse tipo de texto.    
5 Para mais detalhes acerca da tipologia de Vendler, ver VIEIRA (2014). 
6 Para mais exemplos de todos os fatores de todos os grupos, ver VIEIRA (2014). 
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a) Atividade 
 
(04) Temor? - O Painel, da Folha, traz uma notícia um tanto esquisita: os senadores Eunício Oliveira (CE) e 

Eduardo Braga -AM- estariam tentando junto ao presidente do Senado, Renan Calheiros, a garantia de que um deles 
PRESIDIRÁ o Senado, se perder a eleição para o governo do Estado. (futuro. O Estado, edição de 02 de janeiro de 2014, 
editoria de Política).   

 
b) Accomplishment 
 
(05) Quando aceitou liberar o técnico Carlo Ancelotti para o Real Madrid, o dono do Paris Saint- Germain, Nasser 

Al-Ghanim Khelaifi, exigiu como contrapartida um amistoso no seu país natal, o Catar. E a dívida SERÁ paga nesta quinta-
feira, 2, quando dois dos mais caros elencos do mundo se ENFRENTARÃO em Doha. (futuro. Aqui CE, edição de 02 de 
janeiro de 2014, editoria de Esporte). 

 
 c) Achievement  
 
(06) O mês de janeiro VAI COMEÇAR com muita música eletrônica para os amantes do gênero. David Guetta, um 

dos melhores DJ’s do mundo, retorna ao Brasil para uma Summer Tour, neste mês de janeiro.(perífrase. O Estado, edição 
de 02 de janeiro de 2014, editoria de Entretenimento).  

 
 d) Estado 
 
(07) Festejos selecionados SÃO atrações no fim de semana. (presente. O Estado, edição de 03 de janeiro de 

2014, editoria de Entretenimento). 
 
A tabela abaixo apresenta os resultados referentes ao tipo de verbo no uso do futuro do presente 

sintético, da perífrase e do presente com valor de futuro, respectivamente, considerando a aplicação/o total 
de dados (Apli./Total), a percentagem (%) e o Peso relativo (P.R.): 

 
Tabela 02 – Uso das variantes de acordo com tipo de verbo 
 FUTURO DO PRESENTE PERÍFRASE PRESENTE 
 
Fatores 
 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

Accomplishment 228 / 509 44.8 0.335 102 / 509 20.0 0.674 179 / 509 35.2 0.627 
          
Estado 704 / 878 80.2 0.829 49 / 878 5.6 0.282 125 / 878 14.2 0.183 
          
Atividade 150 / 379 39.6 0.305 92 / 379 24.3 0.686 137 / 379 36.9 0.639 
          
Achievement 92 / 407 22.6 0.144 54 / 407 13.3 0.594 261 / 407 64.1 0.885 
Fonte: própria. 
 

Pela nossa hipótese7, baseada em Bragança (2008, p.123), acreditávamos que a forma nova atingiria 
primeiramente os verbos que denotam ação/atividade, passando pelos verbos de processo até atingir os de 
estado. Com isso, podemos inferir que verbos de estado seriam mais resistentes à forma nova e coocorreriam 
mais frequentemente com a forma conservadora. Nossa hipótese foi confirmada, uma vez que verbos de 
estado condicionam fortemente o futuro sintético e os verbos tipo accomplishment, atividade e achievement o 
desfavorecem. Os pesos relativos da segunda rodada referentes a atividade (PR. 0.686), accomplishment (PR. 
0.674) e achievement (PR. 0.594) parecem mostrar que o traço semântico histórico de movimento contido no 
verbo IR que acompanha os verbos no infinitivo atrela o uso desta variante a verbos de movimento. Por outro 
lado, esse traço semântico [+ dinâmico] parece não se comportar bem com verbos de estado (PR. 0.282). 
Por fim, chama-nos atenção o quanto verbos do tipo achievement condicionam o presente (PR. 0.885). 
Parece-nos haver uma associação entre a natureza pontual deste tipo de verbo e o tempo presente.   

 

 

7 Para mais detalhes acerca das hipóteses desta pesquisa, ver VIEIRA (2014). 
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3.1.3 Extensão do vocábulo    
 
A extensão do vocábulo foi o segundo grupo selecionado como mais relevante na primeira e na 

terceira rodada e o terceiro selecionado na segunda rodada, referente ao condicionamento da perífrase (IR + 
Infinitivo). O grupo está dividido em três fatores: verbos com uma sílaba8, verbos com duas sílabas e verbos 
com três ou mais sílabas. No caso do futuro, no entanto, não há nenhum exemplo de verbo com uma sílaba. 
Seguem os exemplos dos fatores: 

 
a) Verbo com uma sílaba: 
 
(08) O torcedor do Horizonte VAI TER a chance de ver mais uma vez sua equipe atuar em casa, neste início de 

Estadual. Hoje o Galo do Tabuleiro vai encarar o Tiradentes, a partir das 20h, em jogo válido pela segunda rodada. Os 
dois times estrearam com empate. (perífrase. Aqui CE, edição de 07 de janeiro de 2014, editoria de Esporte). 

 
b) Verbo com duas sílabas: 
 
(09) A revista IstoÉ desta semana publica informação de que o governador Cid poderia apoiar a candidatura de 

Tasso Jereissati ao Senado. Essa hipótese está descartada. O candidato de Cid ao Senado é o petista José Guimarães. E 
Tasso, se for candidato a senador, SERÁ numa chapa de oposição ao Governo Cid. (futuro. Aqui CE, edição de 13 de 
janeiro de 2014, editoria de Política). 

 
c) Verbo com três ou mais sílabas: 
 
(10) Apesar de começar tarde, a temporada de 2014 vai ser de nova maratona para o Alvinegro, assim como em 

2013. O ano COMEÇA com o Nordestão, que vai de 18 de janeiro – estreia do Ceará – até 23 de fevereiro. (presente. O 
Estado, edição de 02 de janeiro de 2014, editoria de Esporte). 

  
A tabela abaixo apresenta os resultados referentes à extensão do vocábulo nas três rodadas: 
 

Tabela 03 – Uso das variantes de acordo com extensão do vocábulo 
 FUTURO DO PRESENTE PERÍFRASE PRESENTE 
 
Fatores 
 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

Verbo com três ou 
mais sílabas  

582 / 1086 53.6 0.550 161 / 1086 14.8 0.465 343 / 1086 31.6 0.383 

          
Verbo com duas 
sílabas 

599 / 917 65.3 0.441 99 / 917 10.8 0.506 219 / 917 23.9 0.470 

          
Verbo com uma 
sílaba 

   37 / 181 20.4 0.674 144 / 181 79.6 0.970 

          
Fonte: própria. 
 

Acreditávamos que, quanto mais sílabas o verbo tivesse, maior seria a possibilidade de perífrase ou 
do presente do indicativo, pois o futuro do presente acrescentaria uma nova sílaba ao verbo, tornando-o 
maior e mais “pesado” ao ritmo da língua portuguesa. Nossos resultados contrariam a hipótese, já que verbos 
mais extensos (com três ou mais sílabas) condicionam o tempo futuro. Além disso, na primeira rodada, 
apesar de apresentarem pesos relativos bastante próximos, verbos com três ou mais sílabas favoreceram, 
mesmo que sutilmente, o uso do futuro do presente, ao passo que verbos com duas sílabas desfavoreceram, 
mesmo que levemente, o uso dessa variante. No caso do presente, a influência do fator verbo com uma 
sílaba é ainda mais acentuada, pois esse fator foi categoricamente favorecedor do presente (0.970), ao passo 
que os fatores verbo com duas sílabas (0.470) e verbo com três ou mais sílabas (0.383) desfavoreceram o 
uso dessa variante. Em relação à perífrase, vale colocar que, em Gibbon (2000), o grupo referente à extensão 
do vocábulo foi selecionado como mais relevante na influência do uso de perífrase. Contudo, a autora 
levantou a questão de que, aos dados de presente do indicativo, foram acrescentados os dados de verbo IR 
(com uma sílaba). Como nesses contextos não ocorreu vou ir, Gibbon (2000, p. 104) acreditou que o 
resultado estivesse comprometido e realizou uma nova rodada na qual esses dados foram excluídos. Nessa 

8 No caso da perífrase, consideramos apenas o verbo no infinitivo que acompanha o verbo IR. 
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outra rodada, o grupo de fatores número de sílabas não foi apontado como significativo, o que a levou a 
concluir que a perífrase não foi inibida porque o verbo tinha uma sílaba, mas porque IR, que tem uma sílaba, 
inibiu categoricamente a perífrase. Nossos resultados também mostram que a perífrase não é inibida por 
verbos com uma sílaba. Em nossa pesquisa, pelo contrário, esse tipo de verbo foi apontado como o que mais 
favorece a forma perifrástica. 

 
3.1.4 Editoria 
Também acreditávamos que a editoria na qual o dado está inserido poderia ter influência na escolha 

da variante codificadora de tempo futuro. Para isso, consideramos as editorias de Política, Esporte e 
Entretenimento e obtivemos os seguintes resultados:  

 
Tabela 04 – Uso das variantes de acordo com editoria 
 FUTURO DO PRESENTE PERÍFRASE PRESENTE 
 
Fatores 
 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

Política 511 / 781 65.4 0.585 141 / 781 18.1 - 129 / 781 16.5 0.353 
          
Esporte 449 / 842 53.3 0.497 87 / 842 10.3 - 306 / 842 36.3 0.546 
          
Entretenimento 221 / 561 39.4 0.386 69 / 561 12.3 - 271 / 561 48.3 0.638 
Fonte: própria. 
 

Acreditamos que cada editoria apresenta grau de formalidade diferente, sendo Política a editoria mais 
formal e Entretenimento, a mais informal. Dito isso, esperávamos encontrar mais ocorrências da forma futuro 
do presente sintético, mais conservadora, em Política, seguida de Esporte e, por fim, de Entretenimento. O 
peso relativo atribuído pelo Goldvarb a cada fator deste grupo confirmou nossa hipótese. De maneira escalar, 
o uso foi mais frequente na editoria de Política (PR. 0.585), depois, em Esporte (PR. 0.497) e, em menor 
número, em Entretenimento (PR. 0.386). Ou seja, da editoria mais formal, para a mais informal. A quantidade 
de dados de futuro também avaliza nossa hipótese. Política, a editoria cujo conteúdo é mais formal, apresenta 
mais dados de futuro do presente, ao passo que Entretenimento, a editoria mais informal dentre as três, 
apresenta menos vezes a variante mais conservadora. Editoria foi o terceiro grupo selecionado na influência 
do uso do futuro e o quarto selecionado na influência do presente. O grupo foi o segundo a ser descartado na 
influência da perífrase. 

 
3.1.5 Jornal 
Jornal foi o quarto grupo selecionado na primeira rodada e o sexto selecionado na terceira. Foi 

também o primeiro grupo a ser descartado na segunda rodada, que adotou a perífrase como valor de 
aplicação. De acordo com nossa hipótese, as formas inovadoras deveriam apresentar maior inserção nos 
jornais cuja linguagem estivesse mais aberta a inovações e maior restrição nos jornais mais conservadores. 
Usamos a caracterização dos quatro jornais e uma pesquisa9 com 48 leitores para classificarmos os jornais, de 
acordo com o grau de formalidade, na seguinte ordem, do mais formal para o mais informal: Diário do 
Nordeste, O Povo, O Estado e Aqui CE. Os resultados obtidos para o grupo Jornal foram os seguintes: 

  
Tabela 05 – Uso das variantes de acordo com jornal 
 FUTURO DO PRESENTE PERÍFRASE PRESENTE 
 
Fatores 
 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

Diário do 
Nordeste  

308 / 506 60.9 0.619 65 / 506 12.8 - 133 / 506 26.3 0.356 

          
O Estado 403 / 729 55.3 0.519 89 / 729 12.2 - 237 / 729 32.5 0.503 
          
O Povo 284 / 493 57.6 0.528 70 / 493 14.2 - 139 / 493 28.2 0.460 
          
Aqui CE  186 / 456 54.1 0.314 73 / 456 16.0 - 197 / 456 43.2 0.692 
Fonte: própria. 
 

9 A caracterização dos jornais, bem como os detalhes da pesquisa realizada, encontram-se em Vieira (2014). 
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Nossa hipótese foi confirmada se levarmos em consideração apenas os percentuais, ou seja, a 
frequência de uso. Nos jornais em que os traços de conservadorismo e inovação se mostram mais latentes, 
nossa expectativa, baseada na pesquisa, foi alcançada: o Diário do Nordeste, jornal cujo apego à tradição se 
mostra mais evidente, apresenta maior predisposição ao uso do futuro do presente sintético, ao passo que o 
Aqui CE, jornal que, dentre outras inovações, permite uma linguagem mais próxima da oralidade, apresentou 
menos uso da variante padrão (que caiu em desuso na oralidade). Em termos percentuais, o jornal O Povo 
ficou mais próximo do Diário do Nordeste e o O Estado mais próximo do Aqui CE. Entretanto, se levarmos em 
consideração os pesos relativos, que trabalham com a interação de todos os fatores, o comportamento dos 
jornais intermediários foi inverso. Todavia, esse resultado não contraria nossa caracterização dos jornais. O 
Povo, que apresenta a segunda maior vendagem do Ceará, apesar de não ser um jornal popular, como o Aqui 
CE, também é um periódico aberto a inovações, que ousa no texto e no layout, de modo que sua grande 
inserção no mercado não se traduz em conservadorismo. O Estado, por sua vez, apesar do histórico que 
alterna momentos de apogeu e de decadência, parece conservar certa tradição, de modo que não nos 
surpreende o fato de ser o segundo jornal que mais condiciona o uso do futuro do presente sintético, nossa 
variante conservadora. Por fim, como era esperado, o Diário do Nordeste, pertencente ao maior grupo de 
comunicação do Ceará e o periódico mais vendido no Estado é, dentre todos, aquele que mais adotou a forma 
conservadora de codificação do tempo futuro e, no lado oposto, está o Aqui CE, o jornal mais informal e que 
menos utilizou a variante mais formal. Na rodada com o presente como valor de aplicação, nossa hipótese 
também foi confirmada, uma vez que o presente, uma de nossas variantes inovadoras, sofreu mais influência 
do fator Aqui CE (com PR. 0.692) e menor influência do fator Diário do Nordeste (com PR. 0.356). Os jornais 
em que encontramos maior dificuldade de encaixe dentro de nossa “escala de formalidade” apresentaram 
comportamento semelhante, com pesos relativos bastante próximos: 0.503, no caso do jornal O Estado e 
0.460, no caso do jornal O Povo. Apesar de não dispormos dos pesos relativos da segunda rodada, os 
resultados percentuais respondem satisfatoriamente à nossa hipótese. A variante inovadora, apesar de pouco 
frequente nos quatro jornais, apresenta maior frequência no jornal menos formal, o Aqui CE e menor 
frequência nos outros três, entendidos como mais formais. 

 
3.1.6 Distanciamento temporal 
 
O grupo distanciamento temporal apresenta três fatores: futuro imediato ou próximo, futuro 

intermediário ou distante e futuro indeterminado. Classificamos10 os fatores da seguinte forma:  
 

a) Futuro imediato ou próximo: pertencem a este grupo os fatos previstos para acontecer no mesmo 
mês ou em até trinta dias.  

 
(11) O presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque (Pros), anuncia: no próximo dia 30, 

LANÇARÁ11 a campanha “Ceará sem Drogas!”. O objetivo é discutir saídas para o problema. (futuro. O Povo, edição de 09 
de janeiro de 2014, editoria de Política).   

 
b) Futuro intermediário ou distante: pertencem a este grupo os fatos previstos para acontecer após 

o mês do enunciado ou após trinta dias. 
 
(12) Dos 46 deputados estaduais eleitos em 2010, pelo menos seis já decidiram que não VÃO DISPUTAR a 

reeleição em outubro de 2014 (perífrase. O Estado, edição de 14 de janeiro de 2014, editoria de Política). 
 
c) Futuro indeterminado: pertencem a este grupo os dados em que não é possível determinarmos se 

se trata de um futuro imediato/próximo ou intermediário/distante. 
 
(13) Por fim, não se pode esquecer a mudança de emissora de Sabrina Sato. Depois de um adeus emocionado 

aos colegas do “Pânico”, a japa ASSUME o comando de um novo programa na Record. Especula-se que ela ocupará o 
lugar do “Domingo da Gente”. (presente. Diário do Nordeste, edição de 02 de janeiro de 2014, editoria de 
Entretenimento). 

 
Distanciamento temporal foi o segundo grupo selecionado na rodada com a perífrase como valor de 

aplicação, o terceiro selecionado para a influência do presente e o sexto grupo selecionado na influência do 
futuro do presente. O grupo de fatores distanciamento temporal apresentou os seguintes resultados: 

10 Para maior detalhamento acerca dessa classificação, ver Vieira (2014). 
11 Destaque e grifo nossos. 
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Tabela 06 – Uso das variantes de acordo com distanciamento temporal 
 FUTURO DO PRESENTE PERÍFRASE PRESENTE 
 
Fatores 
 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

Futuro imediato 
ou próximo 

635 / 1338 47.5 0.456 120 / 1338 9.0 0.399 583 / 1338 43.6 0.634 

          
Futuro 
intermediário ou 
distante  

189 / 280 67.5 0.582 55 / 280 19.6 0.646 36 / 280 12.9 0.294 

          
Futuro 
indeterminado 

357 / 566 63.1 0.562 122 / 566 21.6 0.661 87 / 566 15.4 0.296 

Fonte: própria. 
 

A tradição gramatical associa o futuro do presente ao tempo distante e o presente do indicativo ao 
futuro eminente. Estudos linguísticos, como o de Gibbon (2000), aventam que a perífrase parece estar 
associada ao futuro próximo. Assim, acreditávamos que o futuro imediato ou próximo deveria favorecer o uso 
da perífrase e do presente e o futuro intermediário ou distante e o futuro indeterminado deveriam favorecer o 
futuro do presente. Nossa hipótese foi confirmada, se considerarmos a primeira e a terceira rodadas, uma vez 
que o futuro do presente foi condicionado pelo futuro intermediário ou distante (com PR. 0.582) e pelo futuro 
indeterminado (com PR. 0.562) e foi desfavorecido pelo futuro imediato ou próximo (com PR. 0.456) e que, 
na terceira rodada, o presente foi condicionado pelo fator futuro imediato ou próximo. Na segunda rodada, 
por sua vez, os resultados contrariam nossa hipótese, uma vez que a perífrase foi condicionada pelo futuro 
indeterminado (PR.0.661) e pelo futuro intermediário ou distante (PR.0.646), e foi desfavorecida pelo futuro 
imediato ou próximo. Esse resultado pode ser justificado dentro da distribuição dos dados e do equilíbrio de 
motivação entre os fatores, uma vez que cada um dos fatores do grupo condicionou uma das variantes: a 
perífrase é mais usada no contexto do futuro indeterminado; o futuro no futuro intermediário ou distante e o 
presente no futuro imediato ou próximo. 

 
3.1.7 Pessoa do discurso  
 
Também buscamos aferir a influência da pessoa do discurso na frequência de uso das variantes aqui 

estudadas. Considerando o critério semântico – e não o formal – adotamos, para este grupo, fatores com as 
seguintes nomenclaturas: Quem fala – singular [eu]; Quem fala – plural [nós; a gente]; Com quem fala – 
singular [tu; você]; Com quem fala – plural [vós; você]; De quem ou sobre o que fala – singular [ele; ela]; De 
quem ou sobre o que fala – plural [eles; elas].  

Entrando na análise específica da rodada com o futuro do presente como valor de aplicação, temos 
que este grupo foi o sétimo – e último – selecionado na influência de futuro do presente. A rodada com este 
grupo apresentou nocaute, pois só houve a ocorrência de um dado de Com quem fala – singular e nenhum 
dado de Com quem fala – plural. Nossa decisão, então, foi retirar esses fatores da rodada, até porque, o 
único dado de Com quem fala – singular estava em contexto de restrição. Com isso, trabalhamos apenas 
com: Quem fala – singular [eu]; Quem fala – plural [nós; a gente]; De quem ou sobre o que fala – singular 
[ele; ela]; De quem ou sobre o que fala – plural [eles; elas]. Na segunda rodada, com a perífrase como valor 
de aplicação, o grupo pessoa do discurso foi o quarto a ser selecionado pelo programa Goldvarb. Procedemos, 
para este grupo, a amálgama entre os fatores quem fala – plural [nós; a gente] com quem fala – singular 
[eu] (plural transformado em singular). Na terceira rodada, o grupo foi o primeiro a ser descartado na 
influência de uso do presente. Nela, os fatores com quem fala – singular e plural [você; vocês] apresentaram 
nocaute. 

 
Abaixo, apresentamos a caracterização dos fatores deste grupo: 
  

a) Quem fala – singular [eu] 
 

(14) A partir de segunda-feira, ESTAREI com vocês na super Rádio Clube, a pioneira, dentro do programa do 
Fran Silveira, pela manhã, e, à tarde, no programa da Tetê, com notícias de sociedade. O convite foi do Henrique Gondim, 
diretor da emissora dos Diários Associados, onde iniciei minha carreira nos anos 60. (futuro. O Estado, edição de 02 de 
janeiro de 2014, editoria de Entretenimento). 
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b) Quem fala – plural [nós; a gente] 
 
(15) Aos emboléus - O Choque chegou junto ao grupo de policiais sub judice e o comando disse: - Tem cinco 

minutos pra deixar a rua. Alguém gritou: A gente não SAI. (presente. O Estado, edição de 14 de janeiro de 2014, editoria 
de Entretenimento). 

 
c) De quem ou sobre o que fala – singular [ele; ela] 
 
(16) Desculpe a ignorância, O PMDB MANTERÁ a presidência do Senado, em 2015, mesmo se o PT conseguir 

uma bancada maior? (futuro. Aqui CE, edição de 03 de janeiro de 2014, editoria de Política). 
 
d) De quem ou sobre o que fala – plural [eles; elas] 
 
(17) Cada vez com menos coro no Legislativo Estadual, os oposicionistas garantem que em 2014 IRÃO ATUAR 

com mais firmeza na fiscalização e cobrança ao Governo. (perífrase. Diário do Nordeste, edição de 02 de janeiro de 2014, 
editoria de Política). 

 
e) Com quem fala – singular [tu; você] 
 
(18) Cê não TERÁ sido um eleitor ingrato por não reconhecer as verbas que foram mandadas para seu lugar, 

para a instituição que lhe presta serviços, pela filantrópica que cê soube perseguida por esse ou aquele prefeito bandido – 
bandido é mais que ladrão? – e desviou o “dindim” e meteu o dinheiro na viagem internacional da sua santa esposa. 
(futuro. O Estado, edição de 03 de janeiro de 2014, editoria de Política). 

 
A tabela abaixo mostra a influência da pessoa do discurso: 
 

Tabela 07 – Uso das variantes de acordo com Pessoa do discurso 
 FUTURO DO PRESENTE PERÍFRASE PRESENTE 
 
Fatores 
 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

De quem ou 
sobre o que fala 
– singular [ele; 
ela] 

941 / 1808 52.0 0.484 254 / 1808 14.0 0.513 613 / 1808 33.9 - 

          
De quem ou 
sobre o que fala 
– plural [eles; 
elas] 

231 / 359 64.3 0.589 37 / 359 10.3 0.426 91 / 359 25.3 - 

          
Quem fala – 
singular [eu] 

5 / 7 71.4 0.376 1 / 11 9.1 0.362 1 / 7 14.3 - 

          
Quem fala – 
plural [nós; a 
gente] 

3 / 4 75.0 0.681 5 / 6 83.3 0.947 1 / 4 25.0 - 

Fonte: própria. 
Chama-nos atenção, primeiramente, a diferença na quantidade de dados referentes a Quem fala e De 

quem ou sobre o que se fala. O texto jornalístico é constituído, basicamente, de informações sobre alguém ou 
sobre alguma coisa. Desse modo, houve, quase que exclusivamente, a ocorrência de dados dos fatores De 
quem ou sobre o que fala – singular e De quem ou sobre o que fala – plural. Os poucos dados de Quem fala 
– singular e de Quem fala – plural ficaram a cargo dos textos de colunistas.  

Destacamos, na primeira rodada, os resultados referentes aos fatores Quem fala e De quem ou sobre 
o que fala no singular. No primeiro caso, as asserções em primeira pessoa, revelam maior comprometimento 
e intencionalidade, ao passo que esse comprometimento não pode ser estendido às afirmativas em terceira 
pessoa. A grande discrepância entre os dados, tanto na primeira quanto na segunda rodadas, torna qualquer 
análise precipitada, uma vez que corremos o risco de estarmos trabalhando com resultados enviesados. 
Acreditamos que o descarte do terceiro grupo, como presente com valor de aplicação, se deu devido aos 
poucos dados de quem fala – singular [eu] e quem fala – plural [nós; a gente]. Cada um dos fatores só 
apresentou um dado. Como não foi selecionado, o programa estatístico não apresentou os pesos relativos 
referentes ao grupo. 
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3.1.8 Marca de futuridade 
 
O grupo marca de futuridade foi o primeiro a ser descartado na primeira rodada, o terceiro a ser 

descartado na segunda rodada e o último a ser descartado na terceira rodada. O grupo apresenta dois 
fatores, sobre os quais falaremos a seguir:  

 
a) Pista temporal de natureza semântica 
 
Pertencem a este grupo os dados cuja marca de futuridade vem explícita no contexto ou no cotexto. 

Consideramos a presença de qualquer informação textual, incluindo o texto em si, título da notícia, data do 
jornal etc. que expresse futuridade como pista temporal de natureza semântica. Por exemplo: 

 
(19) Relator de fiscalização das obras da Copa do Mundo no Brasil e com a tarefa de fiscalizar a aplicação do 

dinheiro público nas cidades-sede, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Valmir Campelo, VISITARÁ as obras 
do Terminal Marítima de Passageiros do Porto do Mucuripe no próximo dia 22 de janeiro. (futuro. O Estado, edição de 03 
de janeiro de 2014, editoria de Política). 

 
b) Pista temporal de natureza pragmática 
 
Quando não há pista temporal de natureza semântica e precisamos recorrer ao conhecimento de 

mundo para entendermos o contexto de futuridade no qual o dado se insere, consideramos que o dado possui 
pista temporal de natureza pragmática. Exemplo: 

 
(20) Uma reunião do diretório estadual do partido, prevista para o mês de janeiro, poderá ser palco da escolha 

do nome que VAI DISPUTAR12 o Palácio da Abolição. “Estou mais alinhada a candidatura de Adelita ao governo. E acho 
que o professor Alexandre qualificaria o debate ao Senado. Mas isso é um processo e ainda estamos negociando”, avalia a 
pessolista. (perífrase. Aqui CE, edição de 03 de janeiro de 2014, editoria de Política). 

  
Apresentamos, a seguir, os resultados referentes à marca de futuridade, sem os pesos relativos, uma 

vez que o grupo não foi selecionado em nenhuma das rodadas: 
 

Tabela 08 – Uso das variantes de acordo com marca de futuridade 
 FUTURO DO PRESENTE PERÍFRASE PRESENTE 
 
Fatores 
 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

Pista temporal de 
natureza 
semântica 

843 / 1649 51.1 - 189 / 1649 11.5 - 617 / 1649 37.4 - 

          
Pista temporal de 
natureza 
pragmática 

338 / 535 63.2 - 108 / 535 20.2 - 89 / 535 16.6 - 

Fonte: própria. 
 

Apesar da ausência de pesos relativos, os percentuais nos oferecem um resultado plausível. O futuro 
é mais frequente em dados com pista temporal de natureza pragmática porque a marca morfológica de futuro 
da variante futuro do presente compensa a ausência de pista de natureza semântica. Pelo mesmo motivo, 
quando o dado possui uma pista dentro do próprio texto, ele não precisa tão fortemente de uma marca 
morfológica de futuro, porque seu contexto já exprime futuridade. Pelo mesmo raciocínio, o presente é mais 
frequente em dados com pista temporal de natureza semântica porque, de modo geral, para ter valor de 
futuro, o presente precisa estar acompanhado de alguma marca textual que expresse futuridade, como um 
advérbio. No caso de futuro, que possui pista interna de futuridade, há menor necessidade de uma pista 
textual.  

 
 
 

12 Itálico, sublinhado e destaque nossos. 
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3.1.9 Polaridade 
 
O grupo polaridade, cujos fatores são afirmativa e negativa, foi o último a ser selecionado na 

influência da perífrase e do presente e foi descartado na influência do futuro do presente. Segue a 
exemplificação dos fatores:  

 
a) Afirmativa: 
 
(21) A nova Miss Ceará RECEBERÁ a faixa em coquetel comemorativo que ACONTECERÁ em breve. (futuro. O 

Estado, edição de 07 de janeiro de 2014, editoria de Entretenimento). 
 
b) Negativo: 
 
(22) TRANQUILO - O tricolor hoje está de olho no bid da cbf. vários reforços aguardam regularização e a 

comissão técnica só irá saber no fim do treino com quem poderá contar para o jogo de amanhã com o Crato. Pelo que o 
adversário mostrou no domingo, Fortaleza não VAI PRECISAR de muita gente, não. (perífrase. Aqui CE, edição de 07 de 
janeiro de 2014, editoria de Esporte). 

 
A tabela que segue, por sua vez, mostra os resultados referentes à polaridade:   
 

Tabela 09 – Uso das variantes de acordo com polaridade 
 FUTURO DO PRESENTE PERÍFRASE PRESENTE 
 
Fatores 
 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

Afirmativa 1145 / 2118 54.1 - 277 / 2118 13.1 0.494 696 / 2118 32.9 0.507 
          
Negativa 36 / 66 54.5 - 20 / 66 30.3 0.696 10 / 66 15.2 0.283 
Fonte: própria. 
 

De acordo com nossa hipótese, acreditávamos que a negação favoreceria o futuro do presente, ao 
passo que a afirmação impulsionaria a perífrase e o presente do indicativo. Considerando a segunda rodada, 
nossa hipótese foi parcialmente comprovada e parcialmente refutada. Apesar de não ter sido apontado como 
grupo relevante, os dois fatores da polaridade favoreceram o uso do futuro, conforme mostramos na tabela, 
de modo que não podemos dizer que a hipótese foi refutada. Entretanto, no caso da perífrase como valor de 
aplicação, nossa expectativa foi frustrada, pois as formas afirmativas desfavoreceram, mesmo que muito 
sutilmente, o uso da perífrase, com peso relativo de 0.494; ao passo que as negativas favoreceram, com peso 
relativo de 0.696, o uso desta variante. 

 
3.1.10 Origem 
 
O grupo de fatores origem não existia no inicio desta pesquisa. Ele foi pensado durante a coleta e 

codificação dos dados, quando percebemos haver muitas peculiaridades entre dados oriundos de matérias e 
dados oriundos de colunas. Por exemplo, no caso da pessoa do discurso, todos os casos dos fatores Quem 
fala – singular [eu] e de Quem fala – plural [nós; a gente] estão nas colunas, pois entra no discurso a fala do 
colunista. Da mesma forma, todos os dados de Com quem fala – singular [tu; você]; Com quem fala – plural 
[vós; você] também estão nas colunas, quando o colunista dirige-se ao leitor. As matérias, por sua vez, só 
possuem dados de De quem ou sobre o que fala – singular [ele; ela]; De quem ou sobre o que fala – plural 
[eles; elas].  

O grupo origem foi o quinto selecionado no condicionamento de futuro do presente e do presente e 
foi o último a ser descartado na influência da perífrase. O grupo apresenta dados oriundos de matérias e de 
colunas, conforme mostram os exemplos abaixo: 

 
a) Matéria 
 
(23) A data não poderia ser mais conveniente. O músico potiguar, que adotou há muito tempo a terrinha como 

morada oficial, COMPLETA 43 anos no próximo dia 5. (presente. Diário do Nordeste, edição de 03 de janeiro de 2014, 
editoria de Entretenimento). 
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b) Coluna 
 
(23) Test drive - Ciro Gomes terá hoje o seu primeiro “test drive” na condição de secretário da Saúde. VAI TER 

que encarar manifestação do Sindsaúde, por audiência sobre problemas salariais e outros. (perífrase. O Estado, edição de 
10 de janeiro de 2014, editoria de Política). 

 
Tabela 10 – Uso das variantes de acordo com origem 
 
 FUTURO DO PRESENTE PERÍFRASE PRESENTE 
 
Fatores 
 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

 
Apl./Total 

 
% 

 
P.R. 

Matéria  727 / 1446 50.3 0.441 172 / 1446 11.9 - 547 / 1446 37.8 0.585 
          
Coluna 446 / 726 61.4 0.615 125 / 726 17.2 - 155 / 726 21.3 0.335 
Fonte: própria. 
 

Como o grupo surgiu durante o trabalho, ele não partiu de uma hipótese, mas sim, da suposição de 
que a origem do dado poderia influenciar na escolha da codificação de futuro. Como visto, o grupo foi 
selecionado em duas rodadas, mostrando sua relevância, e apontou, curiosamente, que a coluna, gênero 
entendido aqui como mais informal, favoreceu o futuro, forma conservadora, ao passo que desfavoreceu 
matéria, gênero que consideramos mais formal. O resultado foi oposto na terceira rodada, do presente como 
valor de aplicação.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Neste artigo, buscamos descrever e analisar a variação entre futuro do presente, futuro perifrástico e 

presente com valor de futuro na mídia cearense impressa contemporânea. Para tanto, trabalhamos com os 
três jornais que compõem essa mídia – Diário do Nordeste, O Estado e O Povo – e com o jornal Aqui CE. 
Realizamos três rodadas com o programa Goldvarb, cada uma adotando uma das variantes como valor de 
aplicação. Nos três casos, a maioria dos grupos foi selecionada como condicionadora das variantes. Na 
primeira rodada, os grupos de fatores tipo de verbo, extensão do vocábulo, editoria, jornal, origem, 
distanciamento temporal e pessoa do discurso foram apontados como condicionadores do futuro. Na segunda 
rodada, os grupos de fatores tipo de verbo, distanciamento temporal, extensão do vocábulo, pessoa do 
discurso e polaridade foram selecionados na influência da perífrase. E, por fim, os grupos de fatores tipo de 
verbo, extensão do vocábulo, distanciamento temporal, editoria, origem, jornal e polaridade foram 
selecionados como condicionadores do presente. Isso quer dizer que os grupos de fatores mais relevantes 
para o fenômeno variável foram o tipo de verbo, que foi selecionado em primeiro lugar para as três variantes 
e a extensão do vocábulo, que foi selecionado em segundo lugar para o futuro do presente e para o presente 
e em terceiro lugar para a perífrase. 

Constatamos que a mídia impressa cearense adota as três formas de codificação do futuro com que 
trabalhamos, entretanto, a forma conservadora (futuro do presente) apresenta mais dados do que o 
somatório dos dados das formas de presente e de perífrase. Entendemos que nossa pesquisa apresenta 
lacunas e desdobramentos naturais. Em outras oportunidades, acreditamos que poderiam ser aplicados 
princípios abordados no Funcionalismo, tais como: marcação, iconicidade, planos discursivos, parâmetros de 
transitividade etc. Também julgamos oportuna a extensão deste estudo a outras mídias, como televisão, 
rádio, online etc e a outros estados brasileiros.  
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A realização do /S/ pós-vocálico no Amazonas 
 

Maria Luiza de Carvalho Cruz-Cardoso1 
 

RESUMO:O Estado do Amazonas representa o maior estado do Brasil e abriga o rio Amazonas, maior rio do 
mundo em volume d’água.Em 1989,por meio da Constituição Estadual,o estado foi dividido em 09 
microrregiões homogêneas, com base nas bacias hidrográficas dos principais afluentes do rio 
Amazonas.Considerando essa divisão,foi elaborado o Atlas Lingüístico do Amazonas–ALAM (Cruz, 2004),que 
investigou o falar de 09 municípios,considerados importantes para o estado do Amazonas.Dentre os 
fenômenos investigados,chamou a atenção a realização do /S/ pós-vocálico.Este trabalho visa a apresentar 
uma hipótese formulada através dos dados registrados no ALAM e observada também, em dados 
apresentados posteriormente,em três outros trabalhos de Dissertação de Mestrado:“Atlas dos Falares do 
Baixo Amazonas – AFBAM” (Brito, 2011);“Atlas Lingüístico dos Falares do Alto Rio-Negro – ALFARIN” 
(Justiniano, 2012) e “A realização fonética do /S/ pós-vocálico nos municípios de Boca do Acre, Lábrea e 
Tapauá” (Maia, 2012).A hipótese que se levanta é a de que pode haver,dentro do Amazonas,uma divisão 
dialetal entre os municípios que compõem os rios Negro e Amazonas e o rio Solimões.O que se observa é 
que as variantes pós-alveolares estão presentes nas localidades que margeiam os rios Negro e Amazonas e 
as alveolares,nas localidades que margeiam o rio Solimões.O ALAM, bem como os outros três trabalhos, 
baseiam-se nos princípios metodológicos da Dialetologia pluridimensional,com apoio da Sociolinguística 
variacionista.  

Palavras-Chave:Atlas Linguísticos;Geografia Linguística;Variação Linguística 

Abstract: The Amazon State represents the largest state in Brazil, and it is home to the Amazon River, the 
largest river in the world regarding water volume. In 1989, through the State Constitution, the state was 
divided into nine homogeneous microregions, based on the Amazonas-ALAM Linguistic Atlas (Cruz, 2004), 
which investigated the talk of nine municipalities, considered necessary for the Amazon State. Among the 
phenomena studied, attention was drawn to this paper aims to present a hypothesis formulated through the 
data recorded in the ALAM. It was also observed, in data presented later, in three other works of Master 
Dissertation: "Atlas of Falares do Baixo Amazonas - AFBAM "(Brito, 2011)," Linguistic Atlas of the High Rio 
Negro Discourse - ALFARIN "(Justiniano, 2012) and" The phonetic realization of postvocalic / S in Boca do 
Acre, Lábrea and Tapauá municipalities "(Maia, 2012). The hypothesis that arises is that there may be, 
within the Amazon, a dialectal division between the towns that make up the Negro and Amazon rivers and 
the Solimões River. What is observed is that the post-alveolar variants are present in the localities bordering 
the Negro and Amazon rivers and the alveolars, in the regions bordering the river Solimões. The ALAM, as 
well as the other three works, are based on the methodological principles of multidimensional Dialectology, 
with the support of the Variationist Sociolinguistics. 

Keywords: Linguistic Atlas, Linguistic Geography, Linguistic Variation. 

 

Este trabalho apresenta, de forma sucinta, o desenvolvimento do Atlas Lingüístico do Amazonas – ALAM, 
elaborado como tese de Doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, apresentado no ano 
de 2004 e ainda em fase de publicação. Esta pesquisa tem uma grande importância para a região do 
Amazonas, por ser o primeiro trabalho desenvolvido no âmbito da Dialetologia pluridimensional, 
preocupando-se em controlar, sistematicamente, as variáveis gênero e faixa etária, apoiando-se na 
Sociolingüística variacionista e propiciou o desenvolvimento de outros trabalhos dialetológicos na região, 
como a elaboração do Atlas Lingüístico do Baixo Amazonas – AFBAM (Brito, 2011); o Atlas Lingüístico do 
Alto Rio Negro – ALFARiN (Justiniano, 2012) e a Realização do /S/ pós-vocálico nos municípios de Boca do 
Acre, Lábrea e Tapauá (Maia, 2012), para mencionar apenas alguns, que foram desenvolvidos como 
dissertação de Mestrado, na UFAM. 

1 Doutora em Letras Vernáculas. Universidade Federal do Amazonas – UFAM. 
 Email: luizacr@uol.com.br 
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Para o ALAM, foram selecionados nove municípios de maior representatividade para o Amazonas, segundo 
critérios de natureza histórica, geográfica, demográfica e sócio-econômica. Foramconsiderados alguns 
pontos de inquérito sugeridos por Nascentes (1958); pontos de inquérito sugeridos pelo Projeto do Atlas 
Lingüístico do Brasil – AliB e a divisão político-administrativa do Estado, de 05/10/1989, que dividiu o Estado 
em 09 microrregiões homogêneas, com base nas bacias hidrográficas dos principais afluentes do Rio 
Amazonas. Os municípios investigados foram os seguintes Barcelos (Microrregião do Alto Rio Negro), Tefé 
(Microrregião do Jutaí-Solimões-Juruá), Benjamin Constant (Microrregião do Alto Solimões), Eirunepé 
(Microrregião do Juruá), Lábrea (Microrregião do Purus), Humaitá (Microrregião do Madeira), Manacapuru 
(Microrregião do Rio Negro-Solimões), Itacoatiara ( Microrregião do Médio Amazonas) e Parintins 
(Microrregião do Baixo Amazonas). 

            Apresenta-se, abaixo, um quadro que mostra a Divisão político-administrativa do Estado do 
Amazonas, com os pontos selecionados para o ALAM, em negrito. Os que estão com asteriscos, são os 
municípios ainda não estruturados oficialmente. 

 

MICRORREGIÃO 
 

 MUNICÍPIOS  
 

 Atalaia do Norte Equador* São Paulo de Olivença 
ALTO SOLIMÕES Amaturá Estirão Tabatinga 

 Benjamin 
Constant 

Santo Antônio do Içá Tocantins 

 Alvarães Japurá Tamaniquá* 
JUTAÍ-SOLIMÕES-JURUÁ Bittencourt* Juruá Tefé 

 Fonte Boa Jutaí Uarini 
  Maraã  
 Boca do Acre Canutama Lábrea 

PURUS 
 

Camaruã*  Tapauá 

 Canamari*  Guajará 
JURUÁ Carauari Envira Ipixuna 

 Eirunepé  Itamarati 
 Apuí Borba Manicoré 

MADEIRA Axinim Humaitá Novo Aripuanã 
 Auxiliadora*  Sucunduri* 
 Barcelos Iauareté* 

 
São Gabriel da Cachoeira 

ALTO RIO NEGRO 
 

 Santa Isabel do Rio 
Negro 

 

 Anamã Careiro da Várzea Manacapuru 
 Anori Coari Manaquiri 

RIO NEGRO-SOLIMÕES Autazes Codajás Manaus 
 Beruri Iranduba Moura* 
 Caapiranga  Novo Airão 
 Careiro  Rio Preto da Eva 
 Amatari* Maués Presidente Figueiredo 

MÉDIO AMAZONAS Itacoatiara Nova Olinda do Norte Silves 
 Itapiranga  Urucurituba 
 Barreirinha Nhamundá São Sebastião do 

Uatumã 
BAIXO AMAZONAS 

 
Boa Vista do 

Ramos 
Parintins Urucará 

    
Quadro 1 – Microrregiões do Estado do Amazonas, de acordo com a Divisão Politico-Administrativa de 
5/10/1989, por meio da Constituição Estadual. 
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                        Este trabalho objetiva, então, apresentar os resultados de observados através dos dados 
obtidos no Questionário fonético-fonológico (QFF), sobre a realização do /S/ pós-vocálico no Amazonas, que 
possibilitou formular a hipótese de haver uma divisão dialetal entre os municípios que compõem os rios Negro 
e Amazonas e o rio Solimões. Dos dados registrados nas Cartas, pôde-se observar que as variantes pós-
alveolares estão presentes nas localidades que margeiam os rios Negro e Amazonas e as alveolares, nas 
localidades que margeiam o rio Solimões.  

           As microrregiões em vermelho acima, que correspondem ao Alto Rio Negro, ao Médio Amazonas e ao 
Baixo Amazonas são margeadas pelo rio Negro/Amazonas e fazem parte da divisão dialetal que se observa no 
ALAM. A microrregião do Purus, marcada pela cor laranja acima, é margeada pelo rio Solimões, além de ter 
tido 1 ponto de inquérito no ALAM, teve 03 municípios investigadosposteriormente por pesquisa de 
Dissertação de Mestrado (Maia, 2012). 

            Abaixo, a visualização dos mapas dos pontos de inquérito investigados e da Hidrografia do  
Amazonas: 

 

 

 
MAPA 1 – Pontos de Inquérito 
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MAPA 2 - Hidrografia 

Para a elaboração do ALAM, foram entrevistados 06 informantes por ponto de inquérito, sendo 1 homem e 1 
mulher, em 03 faixas etárias: 18 a 35 anos, de 36 a 55 anos e de 56 em diante, totalizando 54 informantes. 
Todos tinham, no máximo, até a 4ª série do Ensino Fundamental, eram naturais das localidades 
selecionadas, tinham pais e cônjuges da região em estudo e não tinham se afastado da localidade por mais 
de 1/3 de suas vidas. 

           Foram elaborados 02 questionários: fonético-fonológico (QFF), com 156 questões e semântico-lexical 
(QSL), com 327 perguntas. As questões foram elaboradas com base em trabalhos sobre agricultura e pesca, 
nos questionários dos atlas já publicados e em algumas questões do Projeto ALiB. O ALAM dispõe de um 
programa computacional específico, denominado ALAM/MVL (Mapeamento de Variação Lingüística), com um 
banco de dados, que permite inserir  todos os conceitos, dados dos informantes, das localidades e todas as 
respostas obtidas, tanto fonéticas quanto lexicais, fazendo gerar as Cartas do QFF e do QSL. 

            No QFF, procurou-se observar todos os fenômenos que dizem respeito às realizações dos fonemas 
vocálicos e consonantais. Para os fonemas consonantais, entre outros aspectos, procurou-se registrar a 
realização do /S/, em todos os contextos. 

              Abaixo, apresentam-se 04 Cartas Fonético-fonológicas do ALAM, que correspondem aos seguintes 
itens lexicais: Pescoço (Carta 17), Luz (Carta 84), Paz (Carta 88) e Caspa (Carta 100) 
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MAPA 3 

 
MAPA 4 
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MAPA 5 
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MAPA 6 

Como se pode observar, as variantes alveolares de /S/ pós-vocálico, nos contextos medial e final, 
predominam nos dados do ALAM. No entanto, pode-se perceber que as variantes pós-alveolares apresentam 
maior produtividade, basicamente em três localidades: (1) Barcelos, da Microrregião do Alto Rio Negro; (8) 
Itacoatiara, da Microrregião do Médio Amazonas e (9) Parintins, da Microrregião do Baixo Amazonas, dados 
que permitiram formular a hipótese de haver uma divisão dialetal que divide esses municípios, margeados 
pelo rio Negro e Amazonas, dos municípios margeados pelo Rio Solimões. 

Após a elaboração do ALAM, muitos trabalhos de Mestrado têm sido realizados no Curso de Pós-Graduação 
em Letras da Universidade Federal do Amazonas – UFAM/ Am, no âmbito da Dialetologia pluridimensional, 
seguindo os mesmos princípios metodológicos do ALAM e sendo utilizadoos mesmos questionários, para que 
se possam observar e comparar a realização dos mesmos fenômenos linguísticos. 

Para tanto, foi realizado, em 2011, como pesquisa de Mestrado, o Atlas dos Falares do Baixo Amazonas – 
AFBAM, por Roseanny Melo de Brito. Atlas ainda não publicado. A microrregião do Baixo Amazonas é 
constituída por 06 municípios: Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, 
Urucará e Parintins. Esse atlas investigou a fala de 05 municípios dessa microrregião, contemplando 30 
informantes. Parintins não foi ponto de inquérito por já ter sido investigada pelo ALAM. O AFBAM foi 
apresentado utilizando o MVL/ALAM, mesmo programa computacional do ALAM, com as devidas adaptações. 
Segundo dados registrados nas Cartas do QFF e análise da autora do atlas, “o -S, em final de sílaba e em 
final de vocábulo, só se realizou como variante pós-alveolar [Σ]” (Brito, 2011, pág. 93).  

            Segue, abaixo, o registro da fala desses municípios, em 04 Cartas Fonético-Fonológicas do AFBAM. 
Para este trabalho, teve-se por critério utilizar os mesmos itens lexicais exemplificados acima pelo ALAM, 
para que se possa fazer uma melhor comparação do estudo dialetal da hipótese que se apresenta. 

 

 
 

MAPA 7 – Microrregião do Baixo Amazonas e Pontos de inquérito. 
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Mapa 8 

 

 

 
Mapa 9 
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Mapa 10 

 
 

Mapa 11 
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Em 2012, foi desenvolvido o Atlas Lingüístico dos Falares do Alto Rio Negro – ALFARiN, por Jeiviane dos 
Santos Justiniano, seguindo também os mesmos princípios metodológicos do ALAM, com a utilização do 
mesmo questionário e utilizando o programa computacional MVL/ALAM, com as devidas adaptações. A 
microrregião do Alto Rio Negro é composta por 03 municípios oficialmente estruturados: São Gabriel da 
Cachoeira, Santa Izabel do Rio Negro e Barcelos. O ALFARiN investigou a fala dos dois primeiros municípios, 
tendo 12 informantes. Barcelos não foi ponto de inquérito por já ter sido investigado no ALAM. Segundo 
Justiniano (2012, pág. 106), “o -S em coda silábica, tanto medial quanto final, apresenta-se categoricamente 
como pós-alveolar...” 

                        Segue, abaixo, o registro da fala dos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santa Izabel 
do Rio Negro, em 04 Cartas Fonético-Fonológicas do ALFARiN. 

 

 

 

MAPA 12 
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MAPA 13 

 

 

 
MAPA 14 
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MAPA 15 

 

 

MAPA 16 

 

            Para Justiniano (2012, pág. 104), com os dados do ALFARiN “têm-se mais registros capazes de 
confirmar a hipótese de Cruz (2004) de que há uma isófona referente a palatalização do -S, que congrega, 
basicamente, as microrregiões do Alto Rio Negro, do Médio e do Baixo Amazonas”. 

Também em 2012, foram apresentados os resultados de uma pesquisa de dissertação de Mestrado, realizada 
por Edson Galvão Maia, denominada A Realização Fonética do /S/ Pós-Vocálico nos Municípios de Boca do 
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Acre, Lábrea e Tapauá. Essas localidades fazem parte da microrregião do Purus, que é margeada pelo rio 
Solimões e compreende 04 municípios oficiais: Boca do Acre, Tapauá, Lábrea e Canutama. Lábrea foi também 
ponto de inquérito do ALAM. A pesquisa de Maia contemplou os três primeiros municípios. Maia utilizou os 
mesmos princípios metodológicos do ALAM e utilizou algumas questões de seu QFF. Como fez pesquisa 
específica sobre a realização do -S pós-vocálico, teve algumas questões mais restritas por ele elaboradas, 
totalizando 53 questões, aplicadas a 18 informantes. Os dados dessa pesquisa resultaram em 51 cartas 
fonéticas e 13 cartas fonético-contextuais, que apresentam o uso da variante alveolar como mais 
frequente na região. O trabalho é apresentado em 02 volumes. As cartas linguísticas se apresentam no 
volume II e foram produzidas com o apoio dos programas Word, Excel e Paint, confeccionadas pelo próprio 
pesquisador. Trazem dentro do mapa as transcrições fonéticas e fora dele  os gráficos  com os percentuais 
geral e os percentuais por sexo e faixa etária.                 

         Abaixo, apresenta-se o registro da fala dos municípios de Boca do Acre, Lábrea e Tapauá, em 04 Cartas 
Fonético-Fonológicas da Dissertação de Mestrado, de Maia (2012), sobre a Realização do /S/ pós-vocálico 
nesses municípios. 

 

MAPA 17 – Microrregião do Purus e pontos de Inquérito 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 373 

 
MAPA 18 

MAPA 19 
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MAPA 20 

 

MAPA 21 

 

Os dados dessa pesquisa demonstram que determinados contextos privilegiam o uso de uma ou outra 
variante, porém, segundo Maia (2012, pág. 120), “a variante mais frequente entre os sujeitos da pesquisa foi 
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a alveolar, dado que corrobora a hipótese de Cruz (2004) sobre a divisão dialetal do Estado do Amazonas em 
duas áreas, uma das quais, incluiria o falar do Purus, caracterizado pela pronúncia alveolar. Essa 
predominância alveolar foi atribuída aos migrantes nordestinos (maranhenses e cearenses) que fundaram as 
cidades à época do ciclo da borracha no Amazonas.” 

No Amazonas não há tradição de pesquisas dialetológicas. Pode-se dizer, entretanto, que, atualmente, as 
pesquisas dialetais têm tido um crescimento significativo, considerando-se a dificuldade que se encontra em 
trabalho de campo, por ser o Amazonas o maior estado do Brasil, constituído por 62 municípios oficiais. 

            Nesse sentido, de acordo com os dados apresentados, pode-se manter a hipótese inicial formulada 
pelos dados do ALAM, que indica haver uma divisão dialetal dentro do Amazonas entre os rios 
Negro/Amazonas e Solimões. Aguardam-se novas pesquisas na região, para o adensamento dos pontos de 
inquérito e, futuramente, poder se traçar, com segurança, uma isoglossa. 
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Caracterização prosódica da variedade linguística de 
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RESUMO: O presente estudo compreende um aprofundamento de descrições prosódicas prévias sobre a variedade de 
Mocajuba no seio do projeto AMPER-POR (COSTA, 2015). Trata-se de uma abordagem acústica da variação prosódica 
dialetal, mais precisamente relacionada à entoação modal. Para a análise acústica, os valores de F0 em Hz foram 
estilizados pelo programa Prosogram (MERTENS, 2004) com valores de duração relativa das unidades V2V (BARBOSA, 
2007) e, em seguida, a duração e a intensidade de cada locutor foram normalizadas em z-score (CAMPBELL, 1992). Os 
resultados evidenciaram que o fator sexo e escolaridade determinam diferenças prosódicas na variedade de Mocajuba, 
Pará.  

 
Palavras-chave: Prosódia. Acústica. AMPER. 

 
 

ABSTRACT: This study comprehend a deepening of previous prosodic descriptions of the variety from Mocajuba within 
the AMPER-POR project (COSTA, 2015). It is an acoustic approach about the dialectal prosodic variations, more accurately 
related to modal intonation. To the acoustic analysis, F0 (Hz) values from the intonation curves were stylized by 
Prosogram program (Mertens, 2004), it was used duration values of relative units V2V (Barbosa, 2007), then the duration 
and intensity of each speaker were z-score normalized (Campbell, 1992). The results showed that both the sex factor as 
the education factor determine prosodic differences in the variety from Mocajuba, Pará.  

 
Keywords: Prosody. Acoustics. AMPER. 

 

Introdução 

 
Este artigo descreve o padrão melódico entoacional das sentenças  declarativas neutras e 

interrogativas totais do português falado em Mocajuba (PA) com dados do projeto Atlas Multimédia 
Prosódico do Espaço Românico (AMPER4). Trata-se de uma abordagem acústica da variação prosódica 
dialetal, relacionada aos parâmetros físicos dos contornos de frequência fundamental, duração e 
intensidade, assim como às variáveis sociais – sexo e escolaridade – na distinção das modalidades frasais. 
Para a interpretação dos dados foram comparados os resultados com as descrições prosódicas disponíveis e 
buscou-se aparato teórico na Sociofonética (FOULKES; DOCHERTY, 2006) e  na Fonética Acústica 
(MERTENS, 2004;  HERMES, 1998; CONTINI; PROFILI, 1989). 

O presente artigo, no âmbito do projeto AMPER-Norte5, recentemente teve seus estudos voltados 
para a Sociofonética, área de conhecimento que vem contribuindo com questões teóricas na área da 
Fonética e da Sociolinguística. Conforme Foulkes; Docherty (2006, p. 411): “variação sociofonética refere-se 

1 Universidade Federal do Pará (UFPA). Mestre em Letras/Linguística. sebast_costa@hotmail.com. 
2 Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur (LIMSI-CNRS). 
albert.rilliar@limsi.fr 

3  Universidade Federal do Pará (UFPA). Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
regina@ufpa.br. 
4 http://pfonetica.web.ua.pt/AMPER-POR.htm 
5 Atlas Prosódico Multimédia do Norte do Brasil. 
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a aspectos variáveis da fonética e da estrutura fonológica que estão correlacionadas a aspectos sociais”6. 
Para estes teóricos, o termo Sociofonética é uma ciência de interface entre a Fonética e a Sociolinguística, 
por ser um instrumento que contribui tanto para a compreensão da natureza dos sons, quanto para a 
variação, a linguagem e a sociedade. Neste sentido, como explicitado acima, as análises têm enfoque nos 
parâmetros acústicos de Frequência Fundamental (doravante St), Duração (doravante ms) e Intensidade 
(doravante  dB) associados a fatores sociais (sexo e escolaridade), com o objetivo de verificar sua relevância 
na distinção de modalidades frasais.  

Para a concretização da análise, realizou-se um tratamento estatístico mais robusto nos dados de 
Costa (2015), haja vista a necessidade em aprofundar as pistas prosódicas  apontadas por esta, como 
características da variedade de Mocajuba (PA), a saber: os resultados apontaram uma forte coincidência 
entre tons descendentes e modalidade frasal declarativa, e tons ascendentes e modalidade interrogativa, 
com exceção dos dados de fala masculina, que realizaram apenas tons planos na modalidade interrogativa. 
Os resultados também evidenciaram que tanto o fator sexo, quanto o fator escolaridade determinam 
diferenças prosódicas na variedade de Mocajuba.  

Para realizar as reflexões apontadas acima, este artigo fora distribuído nas seguintes seções: a 
primeira detém-se na descrição prosódica das variedades já estudadas pelo projeto AMPER-Norte no Brasil; 
a segunda seção apresenta resumidamente o trabalho de Costa (2015), a origem dos dados utilizados neste 
trabalho e o detalhamento sobre o processamento estatístico aqui adotado; na terceira seção serão 
explicitados os resultados alcançados; e por ultimo, têm-se as considerações finais e as referências que 
embasam o estudo realizado. 

 
 

1 Estudos de Geoprosódia no Norte do Brasil 

 
No Pará, o projeto AMPER-Norte, sob a orientação da Dra. Regina Cruz, tem contribuido bastante com 

o desenvolvimento da caracterização das estruturas prosódicas do português falado na Amazônia. 
Entre os resultados já encontrados, ressaltam-se o de Guimarães (2013), que estudou a variação 

prosódica dialetal na cidade de Belém (PA), no distrito de Mosqueiro. A referida pesquisa utilizou um corpus 
de 102 frases estudadas nas modalidades declarativa neutra e interrogativa total. Os resultados forneceram 
um desenho entoacional na sílaba tônica do último vocábulo do sintagma que, de uma maneira global, 
configurou-se em curvas melódicas descendentes para as frases declarativas e ascendentes para as frases 
interrogativas. 

Brito (2014) estudou a variedade prosódica na zona urbana da cidade de Belém (PA). O corpus de 
sua pesquisa foi constituído com amostras de fala de seis locutores, os quais repetiram seis vezes 66 frases 
(corpus AMPER-Norte). A autora comprovou, em seu trabalho, que o parâmetro físico de F0 foi de maior 
relevância na distinção das modalidades frasais declarativa neutra e interrogativa total, mostrando 
movimentos significativos na sílaba tônica do último vocábulo do sintagma.  

De acordo com os resultados dos trabalhos mencionados, Costa (2015) afirma que os primeiros 
estudos realizados pelo projeto AMPER, na região Norte, demonstram que as medidas acústicas de F0 e 
duração são fatores determinantes de distinção nas variedades já estudadas e ocorrem, preferencialmente, 
no elemento central da sílaba tônica do último sintagma nominal, no correspondente à análise acústica das 
modalidades frasais afirmativa neutra e interrogativa total. 

Um estudo mais recente do projeto AMPER-Norte foi realizado por Lima (2016): a caracterização da 
variação dialetal do português falado no município de Santarém (PA). Ressalta-se que, para a variedade de 
Santarém, a autora trabalhou com o corpus expandido do projeto AMPER-Norte composto de 416 frases do 
tipo SVC (sujeito + verbo + complemento) com suas expansões em Sintagmas Adjetivais e Sintagmas 
Preposicionados. Os resultados obtidos mostraram que os parâmetros acústicos de F0 e duração são fatores 
determinantes de distinção nas modalidades frasais afirmativa neutra e interrogativa total, referentes à 

6 Sociophonetic variation refers to variable aspects of phonetic or phonological structure in which alternative forms 
correlate with social factors. 
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variedade falada em Santarém. O parâmetro acústico de intensidade não foi caracterizado como 
complementar de F0 e duração, por não apresentar resultados distintivos na variedade em estudo. 

 
 

2 Metodologia 
 
A metodologia está dividida em dois momentos. Primeiro será mostrado de que forma ocorreu o 

tratamento dos dados no trabalho de Costa (2015), no programa computacional Praat; em seguida, será feita 
uma breve abordagem sobre o tratamento estatístico aplicado nos dados para a realização deste trabalho.  

  
 

2.1 Descrição Prosódica da Variedade de Mocajuba (COSTA, 2015): a Origem dos 
Dados 

 
O corpus  desta pesquisa compreende um recorte dos dados de Costa (2015). Estes dados foram 

constituídos a partir dos passos metodológicos estabelecidos pelo projeto AMPER-POR7. Cada sentença foi 
repetida seis vezes durante a coleta de dados e passaram por sete etapas de tratamento: a) codificação; b) 
isolamento das repetições em arquivos de áudios individuais; c) segmentação fonética, apenas dos intervalos 
vocálicos, no programa Praat,; d) aplicação do Script Praat Amper que gera um arquivo TXT, contendo as 
medidas acústicas das vogais segmentadas; e) seleção das três melhores repetições; e f) aplicação do 
programa Interface Matlab  para a obtenção das médias dos parâmetros físicos das três melhores repetições, 
visualizadas em gráficos, histogramas e arquivos tonais (sentenças filtradas a partir da F0). 

O corpus consta de 102 frases (corpus ampliado) que obedecem as mesmas restrições fonéticas e 
sintáticas. Dessa forma, as frases são do tipo SVC (sujeito + verbo + complemento) e suas expansões, com a 
inclusão de sintagmas adjetivais e preposicionados. A pauta acentual é outro aspecto prosódico distintivo do 
português e presente no corpus AMPER, pois as sentenças que o constituem são formadas por vocábulos que 
representam os três diferentes tipos de acento lexical do português (proparoxítono, paroxítono e oxítono). 

 No momento da coleta de dados, fora pedido a cada locutor, seis repetições da série de frases do 
corpus (em ordem aleatória). Ao todo foram geradas 612 repetições por cada locutor, sendo selecionadas, 
para análise acústica, as três melhores repetições, a fim de serem estabelecidas médias dos diversos 
parâmetros acústicos: F0, Duração e Intensidade. As sentenças do corpus do trabalho de Costa (2015) 
possuem 10, 13 e 14 vogais, respectivamente. Vale ressaltar que, para este trabalho, foram usadas frases de 
10 e 13 vogais, conforme será explicitado mais adiante.  

Conforme determina o projeto geral, para a seleção dos locutores, foram levados em consideração os 
seguintes critérios: 1) faixa etária (acima de 30 anos); 2) escolaridade (fundamental, médio e superior); 3) 
tempo de residência na localidade (nativos do local). A partir desses critérios foram selecionados seis 
locutores (três homens e três mulheres) que participaram da coleta de dados. Trata-se, portanto, de uma 
amostra estratificada. Cada locutor recebeu um código de acordo com o sistema de notação adotado pela 
coordenação do projeto AMPER-POR. 

Por último, ocorreu a aplicação do programa computacional Interface Matlab que forneceu a média 
dos parâmetros físicos de F0, ms e dB – em um arquivo fono.txt das três melhores repetições de cada frase e 
nas duas modalidades frasais (declarativa neutra e interrogativa total). O programa Matlab gerou, também, 
mais outros arquivos em formato de imagem contendo gráficos das médias de F0, Duração e Intensidade, 
assim como gráficos comparativos de ambas as modalidades frasais. 

Costa (2015) afirma, em suas conclusões, que os parâmetros acústicos de F0 e Duração são 
complementares na caracterização prosódica dialetal da variedade do português falada em Mocajuba. 
Constatou-se ainda que a variável escolaridade não foi um fator determinante de distinção dos parâmetros 
físicos de F0, duração e intensidade, considerando que os resultados, dos parâmetros estudados, 

7 Atlas Prosódico Multimédia do Português. 
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apresentaram valores bem regulares para os três níveis de variação, no que diz respeito aos sintagmas 
declarativo e interrogativo, assim como para a pauta acentual do vocábulo em escopo. Com base nesses 
resultados, notou-se a necessidade em aprofundar as análises, haja vista a possibilidade de normalização dos 
dados e, consequentemente, uma comparação mais precisa das análises referentes aos fatores sociais sexo e 
escolaridade.  

A seguir, apresentar-se-á metodologia de normalização dos dados utilizada neste trabalho.  
 
 

2.2 Tratamento estatístico 
 
Para este trabalho, foram selecionadas 21 frases, que receberam tratamento estatístico mais robusto. 

A estatística foi aplicada para possibilitar uma comparação das variáveis em estudo (modalidades frasais, sexo 
e escolaridade) e estabelecer um padrão entoacional das declarativas neutras e interrogativas totais do 
português falado na cidade de Mocajuba (PA). As frases foram ordenadas por tipo de acento, nas 
modalidades declarativa neutra e interrogativa total, conforme pode ser observado no quadro 1:  

 
Quadro 1.  Frases que compuseram o corpus analisado. 

 

Código Proparoxítona Código Paroxítona Código Oxítona 

pwp O pássaro gosta do 
pássaro. (?) 

kwt O bisavô gosta do 
Renato. (?) 

pwk O pássaro gosta do 
bisavô. (?) 

twp O Renato gosta do 
pássaro. (?) 

twt O Renato gosta do 
Renato.  (?) 

twk O Renato gosta do 
bisavô. (?) 

kwp O bisavô gosta do 
pássaro.  (?) 

pwt O pássaro gosta do 
Renato. (?) 

kwk O bisavô gosta do 
bisavô.  (?) 

twv O Renato gosta do pássaro 
bêbado.  (?) 

twf O Renato gosta do 
pássaro pateta.  (?) 

kwb O bisavô gosta do 
pássaro nadador. (?) 

pwz O pássaro gosta do Renato 
bêbado.  (?) 

 

pws 

O pássaro gosta do 
Renato pateta.  (?) 

kwd O bisavô gosta do 
Renato nadador. (?) 

pwj 

 

O pássaro gosta do bisavô 
bêbado.  (?) 

twx O Renato gosta do 
bisavô pateta. (?) 

twg O Renato gosta do 
bisavô nadador. (?) 

pyz O pássaro gosta do Renato 
de Mônaco? 

pysi O pássaro gosta do 
Renato de Veneza 

pyd O pássaro gosta do 
Renato de Salvador 

 
Para a realização do tratamento estatístico, a fim de descrever os aspectos prosódicos do português 

investigados pelo projeto AMPER-Norte, em contextos de frases declarativas neutras e interrogativas totais, 
foram criados novos scripts pelo professor Albert Rilliard (LIMSI-CNRS, França), que complementaram a 
metodologia inicial proposta pelo projeto. Com esses scripts, foram feitas novas análises e, 
consequentemente, atingiu-se uma caracterização intradialetal completa dos aspectos prosódicos 
investigados. 
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Para que fosse possível comparar as produções de fala de diferentes locutores (homem e mulher) foi 
necessária a normalização dos valores de F0 (Hz) em semitons (ST) e, para isso, utilizou-se uma escala criada 
por Albert Rilliard que converte automaticamente, no programa Excel, os valores de F0 (Hz) em F0 (St), 
utilizando a seguinte fórmula: n = 12 x log2 (fn/m) 4. 

Os valores de duração também foram normalizados. Para tanto, foi utilizada, para análise, a duração 
relativa calculada com base na duração da frase: duração relativa = (duração da vogal/duração da frase) x 
100. 

Realizou-se, ainda, o cálculo de Z-score para obter as medidas de duração (ms) e de intensidade 
(dB).    

 

3 Análise  
As análises do projeto AMPER têm enfoque nos parâmetros acústicos de frequência fundamental, 

duração e intensidade e, como já mencionado na metodologia, a F0 é expressa em (St), a duração em (ms) e 
a intensidade em decibéis (dB). Todas as medidas foram normalizadas, a fim de comparar os contornos 
entoacionais, referentes às sílabas tônicas dos três diferentes vocábulos das frases e com os três tipos de 
acento do português: oxítono, paroxítono e proparoxítono. 

Os gráficos, a seguir, retratam o contorno entoacional encontrado para todas as frases de mesma 
estrutura morfológica acentual (tipo de acento) nas modalidades frasais declarativa neutra e interrogativa 
total para os três pontos de inquérito. 
 

Gráfico 1. Comparativo referente ao parâmetro acústico de F0 (ST). 

 

 
Legenda: Traços de F0  com as oxítonas (primeira linha), paroxítonas (segunda linha) e proparoxítonas (terceira linha); 
distribuídas na primeira coluna, as declarativas e na segunda coluna, as interrogativas; nível fundamental (feminino) de 
cor laranja, nível fundamental (masculino) de cor amarela, nível médio (feminino) de cor verde, nível médio (masculino) 
de cor azul fraco, nível superior (feminino) de cor azul forte, nível superior (masculino) de cor rosa. 
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Os gráficos apresentados são referentes ao parâmetro acústico de F0. Nele se nota que as curvas 
entoacionais referentes à pauta acentual oxítona, na modalidade frasal interrogativa, e as curvas na 
proparoxítona, nas declarativas, destoaram das demais, pois não correspoderam ao padrão entoacional 
circunflexo. Em uma outra perspectiva, o parâmetro acústico de intensidade demonstrou variação, nas 
modalidades frasais, conforme se observa no gráfico a seguir: 

 
 

Gráfico 2. Comparativo referente ao parâmetro acústico de intensidade (dB). 

 

 
 

Legenda: Traços de intensidade (dB) com as oxítonas (primeira linha), paroxítonas (segunda linha) e proparoxítonas 
(terceira linha); distribuídas na primeira coluna, as declarativas e na segunda coluna, as interrogativas; nível fundamental 
(feminino) de cor laranja, nível fundamental (masculino) de cor amarela, nível médio (feminino) de cor verde, nível médio 
(masculino) de cor azul fraco, nível superior (feminino) de cor azul forte, nível superior (masculino) de cor rosa. 

 

No parâmetro intensidade (dB), a distinção ocorre mais especificamente nas declarativas, nas 
modalidades acentuais paroxítona e proparoxítona; e nas interrogativas, com mais relevância na oxítona e 
proparoxítona, não apresentando nas vogais tônicas citadas, um desenho melódico padrão. O parâmetro de 
duração demonstrou mais regularidade, conforme demonstrado no gráfico 3: 
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Gráfico 3. Comparativo referente ao parâmetro acústico de duração (ms). 

 

 
 

Legenda: Traços de duração (z-score) com as oxítonas (primeira linha), paroxítonas (segunda linha) e proparoxítonas 
(terceira linha); distribuídas na primeira coluna, as declarativas e na segunda coluna, as interrogativas; nível fundamental 
(feminino) de cor laranja, nível fundamental (masculino) de cor amarela, nível médio (feminino) de cor verde, nível médio 
(masculino) de cor azul fraco, nível superior (feminino) de cor azul forte, nível superior (masculino) de cor rosa. 

 
No parâmetro acústico de duração (z-score), as curvas apresentaram um modelo circunflexo, em 

todas as pautas acentuais e nas duas modalidades frasais, com exceção das curvas referentes à pauta 
acentual paroxítona, na modalidade declarativa, que destoaram das demais.  

A seguir, é  apresentado o quadro com os valores referentes aos movimentos melódicos estilizados 
pelo programa Prosogram (MERTENS, 2004) referentes às sílabas tônicas dos últimos vocábulos das 
sentenças. Ressalta-se que o interesse da estilização é eliminar variações micros de F0 para mostrar apenas 
as variações que podem ser percebidas. Posteriormente, mostrar-se-á a modelagem dos dados,  pois cada 
tipo de vogal apresenta uma forma de contorno, conforme exemplificado: 
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Quadro 2. Amostras de modelagem de dados referentes aos valores dos contornos entoacionais pra cada tipo de vogal. 

 

0 um contorno liso - de longe o mais comum 

- Um contorno descendente 

-+ Um contorno crescente 

+ Forma declive / aclive (em forma de "V") 

+- Forma aclive / declive (circunflexo “^”) 

 
Considerou-se a presença destes contornos nas vogais tônicas finais, pois a maior parte dos tons 

dinâmicos foram observados neste contexto. A seguir, observa-se a amostra da tabela: 
 

Tabela 1. Porcentagens observadas para cada tipo de contorno melódico em falas de mulheres ou de homens em frases 
declarativas e interrogativas para cada tipo de acento (oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas). 

 

 

Forme Femme Homme 

Assertives Interrogatives Assertives Interrogatives 

Oxi. Par. Pro. Oxi. Par. Pro. Oxi. Par. Pro. Oxi. Par. Pro. 

  0 90 73 86 33 78 75 87 65 76 94 100 95 

- 6 27 13 0 0 0 13 33 21 0 0 0 

-+ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 0 0 0 65 22 22 0 2 3 6 0 3 

+- 2 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Notou-se na tabela, que na variedade dialetal de Mocajuba, os falantes produzem sílabas tônicas 

maioritariamente com tons plenos (“0”). No entanto, uma série de tons dinâmicos são observados. O quadro 
mostra a porcentagem de tons observados por sexo (masculino e feminino) por modalidade (declarativa ou 
interrogativa) e por tipo de acento (proparoxítona, paroxítona e oxítona). 

Na modalidade declarativa, tanto os dados femininos como os masculinos apresentaram uma 
porcentagem considerável de tons descendentes (“-“) significativamente (mais de 10%). Tons dinâmicos de 
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valores mais elevados são observados nas palavras paroxítonas e no sexo masculino. Os valores mínimos 
foram notados nas oxítonas e nos dois sexos, feminino e masculino. 

Uma outra observação significativa foi encontrada nas interrogativas e na fala feminina, na qual foi 
produzido um grande número de tons dinâmicos (“+”), enquanto os homens não produzem praticamente 
nenhum, apresentando total ausência nas paroxítonas interrogativas, por exemplo. Notou-se, igualmente, 
com a exceção da paroxítona, nas interrogativas e na fala feminina, que as oxítonas apresentaram maiores 
valores, nas duas modalidades frasais, e nas três pautas acentuais, tanto no sexo masculino, como no sexo 
feminino.  

Observaram-se também as divergências prosódicas, entoacionais, entre os falantes mocajubenses. 
Para tanto, mediu-se a correlação da curva de F0, ponderada pelos valores de intensidade (HERMES, 1998). 
As medições são utilizadas para estudar a distribuição de pontos num espaço bidimensional, utilizando uma 
disposição multidimensional (doravante MDS). 

Outra medida objetiva da divergência entre as estruturas prosódicas entoacionais foram feitas a partir 
de uma matriz de características prosódicas (CONTINI; PROFILI, 1989). As características são calculadas por 
meio de uma estilização Prosogram, que é uma forma de descrição da amplitude do movimento melódico e 
uma descrição relativa das sílabas (Figura 1). 
 

Figura 1. Disposição dos seis falantes nas duas primeiras dimensões de um espaço amostral (MDS) restringindo-se ao 
contorno das palavras-alvo e vogais tônicas. 

 

 

 

 

A figura acima demonstra a disposição dos seis falantes, nas duas primeiras dimensões de um espaço 
amostral multdimensional (MDS) realizada sobre os dados, correlacionando os contornos melódicos das 
palavras-alvo (à esquerda) e vogais tônicas finais (à direita). Notou-se um certo distanciamento do locutor, 
sexo masculino, nível fundamental (BF52) no espaço amostral (à esquerda) e do BF56 no espaço 
correspondente às análises das palavras finais (à direita). Portanto, nestes dois campos de análise, o sexo foi 
um fator distintivo, pois a variação incidiu apenas no sexo masculino, no nível fundamental e médio de 
escolaridade. 
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Em seguida será apresentado o espaço amostral (MDS) referente à distinção entre modalidades 
frasais. 

 
Figura 2. Disposição dos seis falantes nas duas primeiras dimensões de um espaço amostral (MDS) realizado sobre os 
dados, correlacionando às frases declarativas (à esquerda) e interrogativas (à direita). 

 

 
 
A figura 2 mostra a disposição dos seis falantes, nas duas primeiras dimensões de um MDS, realizada 

sobre os dados de correlação entre as frases declarativas (esquerda) e interrogativas (direita) entre todos os 
pares de frases idênticas. Nota-se novamente que o locutor BF52 (sexo masculino-nível fundamental) na 
modalidade frasal declarativa, distingue-se dos outros, por se encontrar afastado dos demais, e em BF56 
(sexo masculino-nível superior) é, especialmente, notável nas interrogativas, variação idêntica. 

 
 

Considerações Finais 
 
Foram apresentados os resultados concernentes a um estudo entoacional na esfera do projeto 

AMPER-NOR, analisando sílabas tônicas do último vocábulo de sentenças nas três pautas acentuais do 
português (proparoxítona, paroxítona e oxítona) e em duas modalidades frasais: declarativa neutra e 
interrogativa total. 

Foram analisados, respectivamente, os traços dos parâmetros físicos de F0 (St),  intensidade (dB) e 
duração (z-score) nas três pautas acentuais e nas modalidades frasais em escopo. Sobre os parâmetros 
físicos de F0 notou-se que as curvas entoacionais apresentaram variação tanto na modalidade frasal quanto 
na pauta acentual (oxítona e paroxítona), em sua maioria, apresentaram padrão melódico circunflexo. Em 
uma outra perspectiva, o parâmetro acústico de intensidade demonstrou variação nas modalidades frasais e 
em todas as pautas acentuais.  

Quanto ao parâmetro duração, as curvas apresentaram um padrão homogêneo, não demonstrando 
incidência de variação. 
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Em uma análise feita dos tons dinâmicos e plenos referentes à sílaba tônica, observou-se, na 
variedade dialetal de Mocajuba, que os falantes produzem sílabas tônicas maioritariamente com tons plenos 
(“0”). Porém, uma série de tons dinâmicos foram observados na modalidade declarativa, nos dados femininos 
e masculinos, em palavras paroxítonas e oxítonas e nestas últimas houve índices mais baixos de incidência. 

Quanto às observações feitas sobre as divergências prosódicas entre os falantes mocajubenses, 
constatou-se que os falantes BF52 e BF56 mostraram resultado análogo, por apresentarem distinção 
semelhante nas duas dimensõe estudadas, a saber, sexo e modalidade frasal. 
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Por que a web como corpus pode ser usada para 
identificação de mudança linguística: o caso das 
expressões fixas        

 
Milena de Uzeda Garrão1 

 
RESUMO: Neste trabalho afirmamos que o uso da Web como Corpus tem sido subestimado pela comunidade acadêmica, 
particularmente em relação às Expressões Fixas, e com especial atenção ao padrão Verbo+Sintagma Nominal. Para tanto, 
comparamos os resultados atuais àqueles de nossos estudos anteriores (2001 e 2003) com base em corpora jornalísticos 
do Português Brasileiro. Embora concordemos com Diemer (2011), que aponta limitações do uso da Web como Corpus, 
consideramos essa metodologia confiável para sustentar e verificar evidências de discurso informal oral não advindas de 
corpus. Finalmente, pudemos detectar uma mudança semântica no uso do padrão fixo Bater+Sintagma Nominal. 

Palavras-chave: Web como Corpus, Expressões Fixas, Mudança Linguística 

 

ABSTRACT: In this work we claim that the Web as Corpus has been under evaluated, particularly regarding Multiword 
Expressions (MWE) with the pattern Verb+Noun Phrase. Therefore, we compare our present results with our early 
findings (both in 2001 and 2003) based on Brazilian Portuguese journalistic corpora. Even though we agree with Diemer 
(2011) when he lists some drawbacks regarding the Web as Corpus approach, we do consider this framework as a reliable 
tool to sustain and double check evidence that come from oral informal discourse. Finally, in this approach, we could spot 
a semantic change regarding the collocational pattern “Bater”+Noun Phrase.  

Keywords: Web as Corpus, Multiword Expressions, Linguistic Change 

 

1 Introdução 
O nosso interesse inicial por expressões com padrão “V+SN” surgiu em função de uma visão mais 

abrangente de léxico para fins computacionais. A motivação inicial do estudo, ainda entre os anos de 2001 e 
2003, era a de identificação de estruturas fixas com esse padrão para que tivessem um tratamento 
automático. A escolha do verbo bater se justificava em função da detecção do seu alto grau de ocorrência 
encabeçando expressões com padrão “V+SN” convencionalmente chamadas de expressões idiomáticas (como 
bater as botas, bater perna, bater pino, bater boca, bater os olhos, bater o martelo, bater ponto, bater papo, 
entre outras). 

  Ainda no ano de 2001, em uma das buscas em corpora jornalísticos, até então ainda não etiquetados, 
pudemos identificar, curiosamente, o seguinte fenômeno: o Português do Brasil (PB, doravante) apresentava, 
além dos exemplos supracitados, um outro tipo de padrão “V+SN” encabeçado por esse verbo, mas que, 
contudo, não se enquadrava propriamente naquilo que geralmente é descrito como uma expressão idiomática 
ou cristalizada, tampouco no que consideramos uma combinação sintática aleatória. Referimo-nos aqui a 
construções como bater um medo, bater uma fome, que, por sua vez, revelavam um comportamento 
sintático-semântico particular, uma vez que seus constituintes pareciam apresentar uma função composicional 
para a expressão como um todo. Ou seja, as partes da expressão pareciam contribuir para o seu significado 
global. E o que gerou uma maior motivação na descrição desse padrão foi o fato de ter sido identificado em 
textos jornalísticos, ou seja, eram escritos com registro semiformal. 

Além desse novo padrão, também notamos, nessa mesma época, que o verbo bater vinha ocupando, 
não somente no PB, mas também no português europeu (PE, doravante), um status de transitividade direta 
muito notório (como sinonímia de superar, como no exemplo bater o concorrente).  Portanto, dentro desse 
quadro empírico, passamos a conceber a possibilidade de detecção de níveis de lexicalização de expressões 
com o padrão Bater+SN.  

1 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Instituto Multidisciplinar. Departamento de Letras. Doutora em Linguística (PUC-Rio). E-
mail: miuzedagarrao@gmail.com   
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Como fonte para a identificação e a descrição desse padrão, utilizamos em 2001, o Jornal do Brasil, o 
primeiro jornal brasileiro a ter sua versão online, e já em 2003, as versões online do jornal O Globo e a da 
revista Veja. Nesse mesmo ano, já contávamos com um corpus jornalístico etiquetado disponibilizado pelo 
grupo NILC-São Carlos: o corpus da Folha de São Paulo.  

O padrão Bater+SN que nos interessou na época, portanto, revelava-se como construções 
extremamente comuns em PB, encontradas não somente em discurso oral como também em textos escritos 
com registro semiformal (como bater uma fome, bater um desespero, bater uma dúvida). Propusemos, 
portanto, que esse tipo de construção tinha um comportamento análogo ao de expressões com verbo-suporte 
(como dar um riso; fazer compras), uma vez que pudemos identificar um comportamento sintático-semântico 
comparável àquelas construções quando submetidas aos testes de níveis de lexicalização, conforme descrito 
na seção 1.1. Traçamos, para tanto, um vetor de nível de lexicalização das expressões Bater+SN, com base 
nos corpora e em uma metodologia de detecção de expressões lexicalizadas proposta por Neves (1999).  

Já na seção 2 lançamos um olhar crítico em relação aos testes propostos para identificicar essas 
construções, apresentados em 1.1. Para tal análise crítica, apresentamos na seção 2.1 contra-exemplos 
(advindos de corpora) de expressões linguísticas que seriam bloqueadas pelos testes com base na intuição do 
pesquisador. Na seção 3 avaliamos o problema sintomático da explosão terminológica no campo da 
fraseologia. Em 3.1 apresentamos a mudança semântica ocorrida no padrão “bater+SN” suporte, um pouco 
mais de 10 anos após o primeiro estudo, com uma proposta de identificação em corpora abertos, uma 
metodologia que tem sofrido muitas críticas. E finalmente, na seção 4, tendo como texto norteador o 
contundente artigo Corpus linguistics with Google?, de Stefan Diemer (2011), discutimos a tão 
polêmica utilização de corpora abertos para considerações de ordem descritiva na língua. Para tanto, levamos 
em consideração suas implicações e benefícios (cf. Davies, 2011) e defendemos o seu uso para o objeto de 
estudo do presente trabalho.  

 
1.1 Níveis de lexicalização  

 Os testes descritos em Neves (1999) — adaptados para o português com base em Radford (1988, 
p.90) — propunham-se a distinguir níveis de lexicalização tendo como base o padrão V+SN; mais 
especificamente visavam distinguir construções livres, construções com verbo-suporte e construções fixas, 
cristalizadas. Com base nessa mesma metodologia, pretendíamos aferir os diferentes graus de lexicalização 
de Bater+SN. Portanto, com nítida inspiração no artigo de Neves, pudemos esquematizar o seguinte vetor de 
nível de lexicalização:  

 

Quadro 1: identificação de graus de lexicalização do padrão Bater+SN com base em corpora jornalísticos. 
 
  + sintaxe                                +  léxico 

construções livres         construções com verbo-suporte                       expressões cristalizadas 

     
(Bater transitivo- “derrotar”)           (Bater+SN sentimento de falta)                                  (Bater+SN fixo)          
 Bater o adversário                                     Bater uma saudade                                 Bater o martelo               
                                          (Bater+SN sentimento negativo)                    Bater as botas                                                 

                                                  Bater uma angústia                                

 
 

 Podemos considerar que a extrema esquerda do vetor de lexicalização apresenta combinações com 
verbos plenos e sintagmas nominais complementos, que são completamente livres, onde os dois elementos 
exercem papéis independentes na estrutura argumental (bater o concorrente com uma semântica de 
“derrotar”) ; na extrema direita, expressões que constituem um significado unitário, em que “nem mesmo 
parece ser possível postular um SN em posição de objeto” (Neves, 1999, p.99), (como bater as botas); e 
entre estes dois graus extremos de construção, há aquelas construções intermediárias, constituídas dos 
chamados verbos-suporte, que, por sua vez, recebem certo grau de esvaziamento do sentido lexical, porém, 
semanticamente, contribuiriam para o significado total da construção.  

Em relação ao vetor de nível de lexicalização, pudemos constatar que, embora as expressões que se 
encontrassem na sua extrema esquerda fossem consideradas livres e até imprevisíveis, a distinção entre os 
dois outros tipos de construções traria uma certa hesitação pelo fato de ambas se situarem no domínio da 
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convencionalidade ou, nas palavras de Neves (1999, p.103), no domínio “das estruturas recorrentes que o 
falante escolhe com reduzida liberdade quanto ao modo de composição”. 

 Portanto, as construções com verbo-suporte foram consideradas por Neves como intermediárias por 
ora se situarem mais próximas de construções livres, ora mais próximas de expressões cristalizadas. Isto é, 
por vezes mais próximas de um; outras vezes mais próximas de outro extremo do vetor. Compõem-se de: um 
verbo com determinada natureza semântica básica que funciona como instrumento morfológico e sintático na 
construção do predicado; e um SN que entra em composição com o verbo para configurar o sentido do todo, 
bem como para determinar os papéis temáticos da predicação (como fazer uma visita, dar um susto) 

Em conformidade com essa característica, observamos, do ponto de vista sintático-semântico, uma 
restrição do SN posposto ao verbo bater, a saber: a) determinante intensificador + sentimento de falta 
(como, por exemplo, uma fome, a maior saudade, uma dúvida) e b) determinante intensificador + sentimento 
negativo (como uma baita tristeza, o maior desespero, um medo).  

Note-se que se a análise for feita sob um aspecto puramente formal, as expressões Bater+SN que 
figuram no meio do vetor apresentado no Quadro 1, não teriam um comportamento exato do que é chamado 
tradicionalmente de construções com verbo-suporte (como dar um riso, fazer compras, dar uma olhada), pois 
teoricamente a sua construção sintática seria bater em alguém uma dúvida / um medo. Contudo, propusemos 
em 2003 que o seu comportamento semântico seria análogo ao dessas construções com base nos seguintes 
argumentos: 

De acordo com David Cruse (1986) e Andrew Radford (1988), os critérios definidores para uma suposta 
construção sintática tender a um alto grau de lexicalização, ou seja, se enquadrar na extrema direita do vetor, 
são a sua resistência aos seguintes rearranjos sintáticos: substituição das partes, posposição, coordenação, 
inserção de constituinte e elipse. Tendo tais critérios como pressupostos, e se analisarmos o meio do vetor, 
fica bastante evidente que as construções do tipo bater um medo, por exemplo, não se comportariam como 
cristalizadas, já que parecem admitir coordenação (bate um medo e uma dúvida), posposição (um medo 
bate), inserção de constituintes (bateu uma pontinha de dúvida), assim como o SN pode funcionar como 
fragmento da oração ou um constituinte sintagmático (ex.: bate uma dúvida? Não, um medo). E, seguindo 
Neves (1999), é exatamente esse comportamento que revelam as expressões com verbo-suporte, como fazer 
compras e dar um riso.   

 
 
2. Esse método é suficiente para detectar essas expressões? 
 

Até agora vimos que os instrumentos mais seguros para determinar a estrutura dos constituintes de 
expressões fixas seriam a resistência aos seguintes movimentos sintáticos: a distribuição, a posposição, a 
coordenação, a intercalação de advérbios, a elipse.  

O semanticista britânico David Cruse (1986) atribui ao grau máximo de lexicalização, ou seja, às 
expressões que propusemos pertencer à extrema direita do vetor, o rótulo de “expressão idiomática”. O autor 
afirma que os itens que a compõem não contribuem para o significado total da expressão. A checagem desse 
nível máximo de opacidade semântica é possível através dos testes descritos acima para se comprovar a 
impossibilidade de se compreender a expressão sem que todos os seus itens estejam presentes na ordem 
original (é o caso do exemplo clássico bater as botas).   

Dentro dessa perspectiva, aplicamos os testes de Neves (1999) para diferenciar as construções 
cristalizadas das construções com característica de verbo-suporte do tipo Bater+SN. Contudo, identificamos 
que as expressões que seriam consideradas pelos testes como indevassáveis, ou seja, cristalizadas, admitiam, 
segundo os dados analisados dos corpora jornalísticos brasileiros O Globo, Veja e Jornal do Brasil on-line, 
inserção de constituinte. Propusemos, portanto, um outro teste a fim de demonstrar que somente os testes 
de Neves não dariam conta de um padrão revelado pelos corpora: era o caso de bater (muita) perna, 
bater(um) papo, bater (uma) bola.  
Chegamos à conclusão, em contrapartida, de que outras expressões cristalizadas como bater os olhos, bater 
as botas pareciam não admitir a inserção de outros constituintes. Percebemos, na época, que isso parecia 
estar intimamente relacionado ao perfil semântico destas expressões, que apresentavam um aspecto 
pontual. Portanto, o perfil pontual dessas expressões parecia bloquear a possibilidade de marcação de 
frequência ou quantificador.  

Portanto, já em 2006, argumentamos que mesmo esses casos considerados mais nitidamente 
impermeáveis do ponto de vista semântico não são tão indivisíveis se recorrermos a evidências de córpus. Ou 
seja, os testes de opacidade semântica não seriam teoricamente conclusivos porque: 1) os avaliadores são 
linguistas e não falantes sem pretensões ou interesses em relação a uma teoria de expressões cristalizadas; 
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2) a noção de opacidade versus transparência semântica é escorregadia e também carece de uma delimitação 
teórica precisa e incontroversa.   

2.1 Quando a Web como Corpus faz a diferença 

Em 2006, em uma busca ao sistema de Recuperação de Informação Google, ou da Web como 
Corpus, pudemos constatar um fato curioso. A expressão bater a caçuleta também foi igualmente identificada 
no PB (utilizada principalmente no nordeste do país) com o mesmo sentido de bater as botas, o que se faria 
supor que o SN da expressão não seria tão fixo quanto se imagina: "E o Doutor Morte finalmente bateu a 
caçuleta", (Casseta & Planeta online, acesso em junho de 2006).  O mesmo pudemos questionar em relação 
às expressões bater perna e dar o braço a torcer. Se, assim como bater as botas, fossem, de fato, expressões 
indecomponíveis, a inserção de qualquer constituinte tornaria as expressões literais, mas os exemplos a 
seguir parecem contra-argumentar tal afirmação: 

Resumindo, quem quiser economizar, ou fica em casa, ou vai ter que bater muita perna para achar onde 
comer e onde ficar. (http://www.bemtevibrasil.com.br/diarioviagem18.htm) 

Para não dizerem que sou um fanático apenas pela aviação militar, dei meu braço a torcer e consegui 
alguns interessantíssimos anúncios de companhias americanas. (http://www.jetsite.com.br/aviacao_mkt.asp) 

Ambas as expressões acima teriam comportamento idiomático nos testes, mas sua utilização pelo 
usuário da língua parece bem mais flexível. No ponto de vista de Cruse (1986), a expressão idiomática é uma 
unidade lexical elementar: “embora consista em mais de uma palavra, apresenta uma coesão interna de 
palavras simples” (p.38). Embora o autor considere Expressões Idiomáticas, Metáforas Cristalizadas e 
Colocações como tipos de expressões cristalizadas distintas, reconhece que há casos limítrofes. Mas como, 
então, teorizar sobre um fenômeno que é escorregadio? 

Vale (2001, p.16), numa proposta de tipologia de expressões cristalizadas para o PB, também expõe 
sintomaticamente a arbitrariedade da intuição do pesquisador em relação aos testes de composicionalidade. 
A sua argumentação deixa clara a falta de força teórica distintiva entre opacidade e transparência semântica. 
Ao explicar a aplicação dos testes, recorre ao uso de “asterisco para inaceitabilidade; ponto de interrogação 
para aceitabilidade duvidosa; dois pontos de interrogação para aceitabilidade ainda mais duvidosa do que a 
precedente; três pontos de interrogação para aceitabilidade no limite da inaceitabilidade”. Sua tentativa 
parece ser um sintoma de que não há como teorizar sobre as noções de opacidade/transparência semântica.    

Trata-se, portanto, de intuição linguística do pesquisador, mas não de uma regra formalizável. Dentro 
dessa análise, pode-se dizer também que, quando Neves (1999) avalia que a expressão “tomar partido”, em 
“Valéria tomou partido da tia” (p.99), seria uma expressão cristalizada, está, na verdade, desconsiderando o 
fato de a construção admitir intercalação de advérbio dependendo do teor aspectual da frase em que se 
insere. Segundo a autora, a expressão não admite inserção de nenhum tipo de constituinte. O mesmo ela 
afirma em relação à expressão “ter cabeça” em “O capitão Aparício tem cabeça para tudo”. O Google, 
contudo, recupera contra-exemplos para o que a autora propõe: 

 
A Quarta é um meio termo, uma sinfonia que parece não tomar muito partido desta 
relação, pois está montada sobre um afresco extremamente original de ... 
(www.mnemocine.com.br/filipe/ensaios.htm) 

Tem que ser um exame de nível nacional para entrar quem tem mais cabeça, 
...(www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/ 
depoimentoDepoente.do?action=ver&idDepoente=63&key) 

 
Portanto, ao longo de nosso estudo, notamos que muitas das construções do tipo Bater+SN por nós 

identificadas, seriam alocadas na extrema direita do vetor de lexicalização por serem consideradas pelos 
testes de composicionalidade propostos pela autora — substituição, coordenação, posposição, elipse e 
inserção de constituinte — como uma unidade indevassável. O que nos surpreendeu foi o fato de esse 
conjunto de testes ser insuficiente para dar conta de uma boa parte dessas construções, já que algumas 
delas parecem admitir intercalação de intensificador ou marcador de frequência, conforme detectamos até 
mesmo antes de recorrer à Web como corpus, mas ainda com base nos corpora etiquetados a) Cetenfolha e 
b) Portugal Natura Publico, respectivamente: 
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a) Quem pretende ter peixe à mesa durante a Semana Santa precisa bater muita perna. 

b) Para os comunistas, o grave é que não estão em condições de bater demasiado o pé. 

Os exemplos acima demonstram que há expressões supostamente indevassáveis que admitem inserção 
de advérbio, mais especificamente, de um marcador de frequência ou um intensificador, o que, ao menos, 
nos faria ampliar os testes geralmente feitos para detectar o teor de fixidez dessas construções. É importante 
ressaltar, ainda, que a sua alegada opacidade semântica parece não ser definidora do nível de indivisibilidade 
da expressão, visto que há expressões que admitem marcador de frequência e cujos constituintes não 
parecem ter o que se costuma chamar de papel composicional (como bater (muita) perna, bater (muita) 
boca, dar (muita) trela, fazer (muita) questão).  

Pudemos constatar também que o aspecto verbal da expressão como um todo parece ser muito mais 
preditivo em relação à sua fixidez do que a sua suposta opacidade, uma vez que tais construções verbais com 
aspecto pontual tenderiam a um grau de fixidez elevado (bater o martelo/?bater muito martelo) e aquelas 
com aspecto durativo seriam menos rígidas (bater boca/ bater muita boca). Mas observamos também que 
isso parece ser um padrão de comportamento, uma tendência, e não uma regra.  
 

3. Qual seria a alternativa, então? 
As conclusões a que chegamos em 2.1 nos impulsionaram a concluir que caracterizar 

deterministicamente uma expressão como cristalizada ou fixa é elevar um olhar dedutivo, baseado na 
intuição, a uma supremacia que talvez não mereça. Enquanto se priorizar uma abordagem dedutiva do 
pesquisador, que se pretende capaz de caracterizar a expressão tendo por base a sua própria intuição, 
estaremos ignorando o fato de que é o discurso do falante desavisado, sem pretensões nem 
comprometimentos teóricos, a fonte mais segura para tanto. 

Portanto, em 2006, tendo como inspiração o artigo “I don´t believe in word senses” (2000), de Adam 
Kilgarriff, um estudioso do léxico do ponto de vista computacional, e seguindo uma visão semântica 
dependente de corpus, discutimos o problema sintomático de profusão de rótulos para identificação de 
fraseologias do tipo V+SN, como as terminologias recorrentes na área de semântica lexical: colocações, 
expressões fixas, expressões idiomáticas, metáforas cristalizadas, em função da total dependência dessas 
rotulações à intuição semântica do pesquisador, muitas vezes, falha. Utilizamos os próprios contra-exemplos 
dos corpora, apresentados em 2.1, para refutar a abrangência e demonstrar a parcialidade dos testes 
propostos na literatura fraseológica.  

Defendemos, além disso, que o problema de explosão terminológica no domínio multivocabular seria 
sintoma da impossibilidade de se chegar a um modelo teórico que pudesse dar conta desse conceito (ou não-
conceito). Assim sendo, nada mais justo do que chegar a um meio-termo de análise que conjugue a intuição 
do pesquisador, aplicando os testes de composicionalidades propostos por Cruse (1986), Radford (1988) e 
Neves (1999), Radford, sem esquecer que essa intuição nem sempre é corroborada pelas evidências da Web 
como corpus. Na próxima seção discutiremos a mudança semântica do padrão suporte Bater+SN mais de 10 
anos após a primeira verificação e na seção 4 analisaremos o caminho promissor dos estudos com base em 
corpora abertos, como também suas restrições e implicações.   
 

3.1 Web como Corpus e a mudança semântica de construções Bater+SN 
suporte  

 
Nosso foco de discussão agora é o status intermediário do vetor esboçado na seção 1.1 ou, mais 

especificamente, o que propusemos como expressão com verbo-suporte com padrão Bater+SN. Com o intuito 
de verificar a manutenção do status de restrição semântica do SN posposto ao verbo nessa construção — 
nosso objeto de estudo em 2001 e 2003 — partimos, já em 2013, para a observação de sua ocorrência em 
corpora abertos.  

 
 

Quadro 2: Uso de Corpora abertos para ratificação da mudança semântica detectada primeiramente em discurso oral 
informal.  
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  + sintaxe                                  +  léxico 

Construções livres          Construções com verbo-suporte                          Expressões cristalizadas 

 

     
                           “bateu uma saudade” (209000 ocorrências)                  
       (Bater+SN de sentimento de falta) 
                                                          “bateu  um medo” (9040 ocorrências) 
                                                             (Bater+SN de sentimento de medo)  
 

                                        “bateu uma certeza”  (4410 ocorrências) 
                                         (Bater+SN sentimento de plenitude) 
                                        “bateu uma alegria” (8080 ocorrências) 
                                               (Bater+SN sentimento positivo)  

      
Como está exemplificado no Quadro 2, houve uma mudança em relação ao que tínhamos detectado em 

2001 e 2003. Isto é, um número significativo de contra-exemplos do SN posposto ao verbo. Ou seja, a Web 
como Corpus trouxe evidências sólidas da mudança semântica no uso da expressão, algo que havia sido 
primeiramente detectado em discurso oral informal, sem dados quantitavitos expressivos para que se pudesse 
propor efetivamente tal mudança.  

Ou seja, apenas com a mais corriqueira e popular ferramenta de busca, identificamos, dessa forma, a 
importância de uma busca em corpora abertos ou da Web como corpus para a revisão da restrição sintático-
semântica do SN posposto ao verbo “bater” proposta anteriormente, caracterizada como: a) determinante 
intensificador + sentimento de falta (como, uma fome, a maior saudade, uma dúvida) e b) determinante 
intensificador + sentimento negativo (como uma baita tristeza, o maior desespero, um medo).  

Os dados revelam que os falantes do PB teriam ampliado a restrição em a) para determinante 
intensificador + sentimento de falta mas também de plenitude (com ocorrências como bater uma certeza, 
bater um insight) e b) determinante intensificador + sentimento negativo mas também positivo (como 
bater uma alegria, bater uma felicidade). Portanto, os dados recuperados pela Web como Corpus revelam que 
a restrição semântica claramente evidenciada pelos corpora jornalísticos nos nossos primeiros estudos não 
procede mais 10 anos depois. 
 

   
4.  A Web como fonte de descrição linguística: é possível. 

 
Alguns resultados da investigação implementada por Diemer (2011:5) em relação às implicações 

linguísticas do corpus aberto foram as seguintes: i) imprecisão do tamanho do corpus (um comprometimento 
quantitativo); ii) organização dos dados (uma vez que existe claramente uma dificuldade de busca por lema 
ou POS – partes do discurso), iii) linguagem lúdica (o que o autor chama de “playful use of language”) e iv) 
facilitação sintática. Estas duas últimas características de escolhas linguísticas inovadoras calcadas na 
oralidadede, encontradas principalmente em ambientes digitais como Blogs, Facebook e Twitter.   

 Contudo, também concordamos com Diemer (2011, p.11) quando avalia que o corpus mais revelador 
e confiável é a Web em detrimento a corpora fechados sempre que o foco de estudo for o uso real dos 
falantes. Portanto, para o objeto de estudo dessa etapa da pesquisa, o uso da Web como Corpus serviu para 
ratificar que o falante não utiliza a mesma restrição de negatividade ou falta para expressões Bater+SN 
suporte. A Web foi também fundamental para a ratificação de que a flexão preferencial do verbo que 
encabeça a expressão em análise é a terceira pessoa do singular no pretérito perfeito, um padrão flexional 
que havia sido identificado informalmente em linguagem oral. 

Dessa forma, passamos a entender que o uso da Web como Corpus é extraordinariamente mais fiel 
àquilo que pode ser considerado como dados da intuição de uma comunidade linguística. Diemer (2011, p.3) 
ressalta que para muitas buscas, o corpus etiquetado é desnecessário, como identificação de novos prefixos. 
Concluímos, também, que para outras caracterizações empíricas da língua a Web como Corpus é valiosa, 
como:  

i) Para identificação de padrão negativo, ou seja, para detecção ou não da existência de um suposto 
fenômeno linguístico, como implementado em 2.1, em relação às supostas expressões fixas ou cristalizadas 
do tipo Bater+SN. 

 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 393 

ii) Para corroborar evidências esparsas ou isoladas não advindas de corpus, como implementado em 
3.1, em relação às construções com verbo-suporte do tipo Bater+SN. 

Defendemos, portanto, que a ideia de que o domínio aparentemente labiríntico da Web como Corpus é, 
indubitavelmente, revelador e equivocadamente menosprezado por muitos pesquisadores que se dedicam ao 
campo da descrição linguística. Acreditamos, assim, que não existem verdades absolutas ou caminhos únicos, 
irrevogáveis, na Linguística de Corpus. É o foco de análise linguística que recorta o caminho mais produtivo 
para determinado fim. 

 Por ora, embora reconheçamos que a Linguística de Corpus revele claramente a perspicácia do 
pragmatismo radical da virada linguística de Wittgenstein (1953) quando afirma em Investigações Filosóficas 
que “o significado está no uso”, também distinguimos nesse domínio de estudos, e de forma contundente, a 
força das duas célebres constatações saussureanas: a de que “a linguagem é multiforme e heteróclita” e que, 
portanto, se deixa avaliar de diferentes formas e, primordialmente, a de que “é o ponto de vista que cria o 
objeto”.  

E é notável como a Linguística de Corpus sintetiza de forma curiosa, mas ao mesmo tempo eloquente, 
um diálogo entre alguns dos mais ecoados pensadores da linguagem. Portanto, não seria nenhum exagero 
afirmar que se trata de um novo paradigma para a ciência da linguagem.  
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A redução dos ditongos nasais átonos na fala dos 
ludovicenses: um breve estudo linguístico com base 
nos dados do ALiMA 
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José de Ribamar Mendes Bezerra2 
 

RESUMO: Este artigo analisa as variáveis sociais e estruturais mais relevantes para a ocorrência da redução dos ditongos 
nasais átonos do português brasileiro na fala de ludovicenses. Considera-se a perspectiva teórico-metodológica da 
geossociolinguística, com ênfase nos trabalhos de Battisti (2002) e Bopp da Silva (2005). Para a análise quantitativa dos 
dados, usou-se o programa GOLDVARB X. O corpus, extraído do banco de dados do Atlas Linguístico do Maranhão, é 
representativo da fala de ludovicenses, distribuídos por faixa etária, nível de escolaridade e sexo. Respectivamente, 
Escolaridade, Tipo de Questionário e Faixa Etária foram os grupos de fatores mais relevantes para a ocorrência do 
fenômeno. 

Palavras-chave: Ditongo Nasal. Redução. Variação Linguística. 

ABSTRACT: This article analyzes the most relevant social and/or structural variables for the occurrence of the reduction 
of the unstressed nasal diphthongs of Brazilian Portuguese in the speech of Ludovicenses. We consider the theoretical-
methodological perspective of geossociolinguistics, with emphasis on the work of Battisti (2002) and Bopp da Silva (2005). 
For the quantitative analysis of the tokens used the program GOLDVARB X.  The corpus, extracted from the database of 
the Linguistic Atlas of Maranhão, is representative of the speech of Ludovicenses, distributed by age group; level of 
education and sex. Respectively, Level of Education, Type of Questionnaire and Age Group were the groups of factors 
most relevant to the occurrence of the phenomenon. 
 
Keywords: Nasal diphthongs. Reduction. Linguistic Variation. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente texto é um recorte de uma pesquisa de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), em andamento, 
sobre a redução dos ditongos nasais átonos na fala dos maranhenses, segundo os moldes da Teoria da 
Variação (LABOV, 2008 [1972]).  

Como sabemos, a proposta laboviana tem como foco a relação entre a língua e a sociedade, o que 
nos possibilita investigar a correlação entre fatores linguísticos e sociais, com vistas a entender e sistematizar 
a variação existente em uma dada comunidade de fala.  

Considerando essa correlação – fatores linguísticos e sociais –, decidimos investigar, no âmbito do 
português falado no Brasil, em sua variedade ludovicense3, um fenômeno que sofre bastante estigmatização 
social: a redução dos ditongos nasais átonos em final de palavras, tendo como ponto de partida os trabalhos 
de Battisti (2002) e Bopp da Silva (2005).  

Este tema vem sendo bastante discutido, e estudos sobre o português brasileiro têm mostrado que a 
realização desta variação é mais comum em nomes terminados em -gem, adjetivos e advérbios do que em 
verbos. (cf. SILVA; FONSECA; CANTONI, 2012). 

Como exemplo do fenômeno aqui estudado, temos ontem ~ onti em que a primeira forma preserva a 
nasalidade do ditongo, sendo assim considerada a forma padrão, sendo na segunda forma a nasalidade 
reduzida, portanto considerada forma não padrão.  

1 Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Centro de Ciências Humanas Departamento de Letras. Graduanda em 
Letras. Email: nadialeticiaps@gmail.com 
2 Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Centro de Ciências Humanas. Departamento de Letras. Doutor em 
Linguística. Email: comendesufma@gmail.com 
3 Assim são chamadas as pessoas nascidas em São Luís, capital do Estado do Maranhão. 
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Para alcançar nosso objetivo, organizamos este estudo da seguinte forma: dedicamos um item a um 
breve panorama dos estudos já realizados sobre os ditongos nasais átonos; outro, aos procedimentos 
metodológicos que norteiam a pesquisa; e, por fim, um que enfoca a análise e discussão dos resultados.  

 

2. OS DITONGOS NASAIS ÁTONOS 
Segundo Battisti (2002), os ditongos nasais do português podem sofrer variações, como veremos no 

decorrer da pesquisa. As pessoas geralmente realizam duas formas de pronúncia para uma mesma palavra, 
por exemplo, ontem ~ onti: a primeira forma preserva a nasalidade e o ditongo, e a segunda forma tem a 
nasalidade reduzida. Neste caso, segundo a autora, a palavra sofre influência da tonicidade da sílaba em que 
o ditongo se encontra, além de ser influenciada também por fatores sociais que corroboram para a ocorrência 
do fenômeno, como a escolaridade. 

Para entendermos melhor o tema em estudo, é necessário que façamos um breve passeio pela 
história dos ditongos em geral e, em seguida, dos ditongos nasais átonos.  

Os encontros vocálicos constituem sequências de segmentos vocálicos adjacentes que podem 
pertencer à mesma sílaba (ditongo) ou integrar sílabas diferentes (hiato). 

Silva (2008, p. 94) define ditongo como uma sequência de segmento que é constituída por uma vogal 
e uma semivogal ou glide. Assim, o ditongo ocorre em uma única sílaba, porém, se essa sequência vocálica 
ocorrer em sílabas diferentes, teremos um hiato. 

Ainda em relação ao ditongo, ele pode ser crescente ou decrescente. O primeiro é uma sequência de 
glide-vogal, ou seja, a semivogal ocorre na parte inicial do ditongo começando em [I] ou [ʊ]. Segundo Silva 
(2008, p. 95), “os ditongos crescentes do português são sempre orais”. Já o ditongo decrescente, consiste em 
uma sequência de vogal-glide, e pode ser oral ou nasal. 

Ainda revendo um pouco a literatura acerca dos ditongos, no estudo prosódico feito por Bisol (1989), 
observamos que a autora reconhece a existência de dois tipos de ditongos em nossa língua, os ditongos 
pesados e os ditongos leves. Assim, temos (a) ditongos leves nasais:    ]~     ‘jovem’;   ~ 
  ‘órgão’; e (b) ditongos leves orais: [] ~    ‘pônei’;     ~    ‘jóquei’. O ditongo 
leve nasal é interpretado como uma sequência monofonemática, enquanto o ditongo leve é polifonemático. 

Nos estudos feitos por Peixoto (2011), a vocalização da consoante nasal em coda é um fenômeno 
comum em fronteira de palavra, com a consoante nasal não-especificada para ponto de articulação 
realizando-se como segmento palatal, após vogal não-recuada ([  ] ‘homem’), e como segmento lábio-
velar ([ ]‘cantam’; O ditongo, neste outro caso, é resultado de um processo em que a consoante nasal 
em coda compartilha o ponto de articulação da vogal precedente. 

As vogais, assim como os ditongos, não existiam no Latim; alguns estudiosos afirmam que, durante o 
século XII, o /n/ intervocálico de alguns vocábulos nasalizou a vogal precedente e caiu. Ainda segundo Battisti 
(2002), “a ressonância da nasal persistiu, expandindo-se para a vogal seguinte”. A partir disto ocorreram 
vários desenvolvimentos diferentes para estes vocábulos, todos influenciados a depender da combinação 
vocálica, da consoante que seguia a vogal e da posição do acento. 

Alguns exemplos nos mostram que a tendência de os ditongos nasais átonos se reduzirem é muito 
antiga. Como já dito, podemos citar a terminação arcaica -om que teria evoluído para -ão, mas, quanto 
átona, podia realizar-se como -um ou -ô: fórum ou fôro, o que nos leva a pensar que o fenômeno da redução 
é algo comum e que acontece desde muito cedo na língua portuguesa.  

É importante destacarmos, ainda, que formas como garage::garagem já se encontram, inclusive, 
dicionarizadas (cf. HOUAISS, 2001).  
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3. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

3.1 A perspectiva teórico-metodológica 
A pesquisa segue a perspectiva teórico-metodológica da geossociolinguística. Essa perspectiva 

constitui, na realidade, o resultado de uma feliz aliança entre três orientações teórico-metodológicas que têm 
como alvo a variação: a geolinguística, a dialetologia e a sociolinguística. 

Com relação a essa aliança, cabem aqui duas questões. A primeira delas diz respeito ao fato de que 
não podemos perder de vista que a geolinguística, como ressalta Elizaincín (2010, p.17), 

(...) não é disciplina que epistemologicamente tenha o status de disciplina: trata-se de um 
método possível (recomendável) para capturar a variação por meio de sua sofisticada bateria 
de técnicas de recolha dos dados, ordenamento e representação cartográfica (metáfora do 
espaço) destes. Desses dados, cuidadosamente apresentados pelo geolinguista se serve de 
forma privilegiada a dialetologia, embora possa usar também outro tipo de fontes.4 
(ELIZAINCÍN, 2010, p.17) 

 
Quanto à segunda questão, convém destacar que a dialetologia e a sociolinguística estudam a língua 

em uso, buscando apreendê-la no cotidiano dos falantes, em situações de diálogo e interação. Em síntese, a 
ideia, como evidencia Elizaincín (2010), é integrar e não separar essas disciplinas, pois essa aliança fortalece 
o objeto de estudo. 

Os trabalhos de Battisti (2000) e Bopp da Silva (2005) contribuíram com decisões metodológicas para 
o nosso estudo, pois analisam o mesmo fenômeno por nós investigado.  

 

3.2 O corpus 
Para este estudo, utilizamos os dados coletados para a elaboração do Atlas Linguístico do Brasil5, em 

um dos municípios que integra sua rede de pontos linguísticos – São Luís, capital do estado do Maranhão, 
ponto 026, que se situa na mesorregião Norte do Estado.  

Os dados foram obtidos por meio da aplicação de três tipos de questionários – Fonético-Fonológico 
(QFF), Semântico Lexical (QSM) e Morfossintático (QMS) – de questões de pragmática, de discurso 
semidirigido e de questões metalinguísticas.  

Embora nossa pesquisa se insira no âmbito dos estudos fonético-fonológicos, decidimos fazer o 
levantamento dos ditongos nasais átonos em todo o material coletado, tendo em vista que, em estudo 
preliminar, constatamos que apenas os dados relativos ao QFF eram insuficientes para submetê-los à rodada 
do pacote de programa GOLDVARB X. 

Nossa amostra é representativa da fala de oito informantes ludovicenses, isto é, naturais de São Luís, 
distribuídos equitativamente por duas faixas etárias – faixa I, de 18 a 30 anos, e faixa II – de 50 a 65 anos; 
dois níveis de escolaridade – Ensino Fundamental até a 4ª série e Ensino Superior completo; e pelos dois 
sexos. 

 
3.3 O instrumento usado para análise 

Para a análise quantitativa dos dados linguísticos, lançamos mão do programa computacional 
GOLDVARB X, muito usado para análises multivariadas. Esse tipo de análise permite investigar a correlação 
de vários fatores que podem apresentar significância para a ocorrência da variável em estudo. 

4 Tradução livre de: “(...) no es disciplina que epistemologicamente tenga el status de ella: se trata de un método posible 
(recomendable) para capturar la variación a través de su sofisticada batería de técnicas de recolección de los datos, 
ordenamiento y representación cartográfica (metáfora del espacio) de los mismos. De esos datos, cuidadosamente 
presentados por el geolinguista se sirve privilegiadamente la dialectogía, aunque pueda usar también outro tipo de 
fuentes.” 
5 A equipe de pesquisadores do Atlas Linguístico do Maranhão (ALiMA) é responsável pela coleta e transcrição dos dados 
dos municípios maranhenses que integram a rede de pontos do Atlas Linguístico do Brasil, a saber: São Luís, Bacabal, 
Tuntum, Turiaçu, Imperatriz, Brejo, São João dos Patos, Alto Parnaíba e Balsas. 
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O programa também permite ao pesquisador testar suas hipóteses e selecionar as variáveis 
independentes, isto é, aquelas variáveis de natureza linguística ou social, testadas pelo pesquisador, para 
verificar sua possível influência no comportamento da variável dependente (cf. GUY; ZILLES, 2007). A variável 
dependente, por sua vez, é aquela que é o foco da pesquisa. Em se tratando deste estudo, a variável 
dependente é a redução dos ditongos nasais átonos, e as independentes são: contexto fonológico 
precedente, contexto fonológico seguinte, vogal do ditongo e classe de palavra, todas estas de natureza 
linguística, e as variáveis sociais faixa etária, escolaridade e sexo. 
 

4. ANÁLISE DOS DADOS 
A análise dos dados consistiu de três etapas: (i) audição das entrevistas; (ii) transcrição grafemática 

de todos os dados e fonética apenas dos vocábulos que contêm ditongo nasal átono e (iii) análise quantitativa 
dos dados. 

Como visto anteriormente, para a análise dos dados, utilizamos o programa GOLDVARB X que 
requereu, preliminarmente, a inserção dos dados em uma tabela Excel, contendo os informantes e todas as 
variáveis controladas, para a amalgamação e, na sequência, rodagem dos dados no programa.  

Ao todo, obtivemos 105 ocorrências de ditongo nasal átono no material coletado. 
Vale destacar que no português brasileiro os ditongos nasais podem sofrer variações: geralmente, 

preservam a nasalidade e o ditongo, como em passagem ~ passagi, ou o reduzem e desnasalizam, como em 
chamam ~ chamu. Considerando essa realidade da língua, nossa variável dependente, então, foi obtida com 
base em um fator binário: 

(a) Redução – caracterizada pela desnasalização do ditongo;  
(b) Não-redução – caracterizada pela manutenção da nasalidade do ditongo.  

Com relação às variáveis independentes mencionadas anteriormente, decidimos controlar a variável 
escolaridade, porque acreditamos que, quanto menos escolarizado o informante for, maiores serão os índices 
de redução, já que, segundo Votre (2012, p.56) “o nível de escolaridade (...) continua a desempenhar um 
papel crítico na configuração geral do domínio da língua padrão pelos informantes”.  

  Controlaremos também a variável sexo, porque acreditamos que mulheres e homens por 
desempenharem papéis diferentes na sociedade acabam por apresentar comportamentos distintos também 
no que diz respeito à linguagem, sendo as mulheres as que mais tendem a preservar a forma padrão. Temos, 
ainda, o controle da variável faixa etária, pois partimos da hipótese de que pessoas mais jovens e mais velhas 
apresentam, também, comportamentos linguísticos diferentes: os mais jovens tendem a reduzir mais o 
ditongo do que os mais idosos.  

Após análises preliminares, decidimos incluir neste estudo uma variável discursivo-pragmática, que 
nos possibilitou examinar a fala dos sujeitos da pesquisa em contexto de discursos livres, momentos em que 
o falante presta menor atenção ao como diz, já que sua atenção se volta, particularmente, para o que diz. Em 
nossos dados, observamos que o primeiro caso se verifica, basicamente, nos discursos livres, isto é, nas 
conversas espontâneas dos falantes; enquanto o segundo caso ocorre nas respostas pontuais dadas pelo 
informante às questões do QFF, QSL e QMS. Cremos que essa inclusão foi acertada, uma vez que, como 
veremos mais adiante, essa variante foi selecionada pelo programa como a segunda que mais se correlaciona 
com o fenômeno. 

As variáveis extralinguísticas mencionadas estão assim codificadas: 
 

Quadro 1. Variáveis extralinguísticas 

Variáveis Codificação 
 
Idade  

Faixa I 1 
Faixa II 2 

 
Escolaridade 

Fundamental F 
Superior U 

 
Sexo 

Homem H 
Mulher M 

Fonte: elaborado pelos autores 
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A variável discursivo-pragmática que levou em consideração os tipos de questionários aplicados está 
assim codificada: 
 
Quadro 2. Variáveis discursivo-pragmática 

 
 

Fonte: elaborado pelos autores 

 
As variantes linguísticas, por sua vez, foram codificadas como indicado no Quadro 3.  

 

 

Quadro 3. Variáveis linguísticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Ao submetermos os dados ao programa Goldvarb X, constatamos a ocorrência de vários casos de 
nocautes6, segundo Guy; Zilles  (2007, p. 158 ) “(...) qualquer nocaute nos dados tem que ser excluído dos 
cálculos de pesos relativos”. Devido também à má distribuição entre as células, optamos por amalgamar 
algumas variáveis. Após as rodadas iniciais, as variáveis linguísticas amalgamadas se organizaram da seguinte 
forma: 

 
 

6 Corresponde a uma frequência de 0% ou 100% para um dos valores da variável dependente. 

Variáveis Codificação 
Fonético – Fonológico X 

Semântico – Lexical L 

Morfossintático Y 

Discurso Livre D 

Variáveis Codificação 
 
Contexto Fonológico Precedente 

Nasal N 
Não nasal anterior L 
Não nasal posterior K 
Onset vazio Z 

 
Contexto Fonológico Seguinte 

Nasal R 
Não nasal J 
Vogal I 

 
Vogal do ditongo 

Vogal O O 
Vogal E E 
Vogal A A 

 
 
Classe de Palavra 

Verbo V 
Substantivo U 

Advérbio B 
Adjetivo T 

Nome em –gem G 
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Quadro 4. Variáveis linguísticas amalgamadas 

 
 

Fonte: elaborado pelos autores 

 
Após a última rodada, já com as variáveis amalgamadas, obtivemos a seguinte distribuição geral dos 

dados: 
 

Gráfico 1. Casos de redução e não-redução 

 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

Do total de 105 coletados, obtivemos 38% de ocorrências de redução contra 62% de não redução. 
 
 

Variáveis Codificação 

 
Contexto Fonológico Precedente 

Nasal  N 

Não nasal  K 

 
 
Contexto Fonológico Seguinte 

Consonantal J 

Vocálico I 

Pausa # 

 Vogal E E 

Vogal do Ditongo Vogal A A 

 
Classe de Palavra 

Verbo V 

Substantivo U 

Redução 

Não redução 
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Tabela 1. Distribuição dos dados 

 
Variáveis 
 

TOTAL GERAL Não redução Redução 

Idade 18 – 30 54  24 30   (55,6%) 

50 – 65 51 41 10   (19,6%) 

Escolaridade Fundamental 54  19 35   (64,8%) 

Superior 51 46 5     (9,8%) 

Sexo Mulheres 67 37 30   (44,7%) 

Homens 38 28 10   (26,3%) 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Na Tabela 1, temos a distribuição geral dos dados que nos mostra a quantidade de casos de redução 
segundo o perfil dos informantes.  

Nas tabelas, a seguir, temos as variáveis que foram selecionadas pelo GOLDVARB X como as que 
mais se correlacionam com o fenômeno. O primeiro grupo selecionado foi Escolaridade com range7 59. O 
resultado desta variável está de acordo com o estudo de Battisti (2002). Há um grande contraste entre as 
falas dos informantes com ensino fundamental e dos universitários, vejamos a seguir. 

A Tabela 2 traz os resultados da variável Escolaridade: 
 

Tabela 2. Escolaridade 

 Redução Não redução Total P.R. 

Fundamental 35 64,8% 19 35,2% 54 51,4% .78 

Superior 5 9,8% 46 90,2% 51 48,6% .19 

Input:0.27             Significância:0.40 

O contraste entre os pessoas relativos obtidos mostra que quanto menor a escolaridade dos 
informantes mais eles tendem a reduzir o ditongo. O maior valor para peso relativo foi .78, para os 
informantes com Ensino Fundamental, e o menor foi .19, para o informantes com Ensino Superior, o que 
confirma nossa hipótese inicial – quanto menor a escolaridade do informante, maior o índice de redução da 
nasalidade dos ditongos átonos em sua fala. 

Nos parece que, de fato, a escola exerce alguma pressão em favor da nossa variável dependente; 
constatamos que ela atua como preservadora das formas de prestígio, mostrando-nos que esse é um 
fenômeno estigmatizado socialmente. Como mostra Votre (2012, p.52), 

A forma estigmatizada é interpretada como inferior, em termos estéticos e informativos, pelos 
membros da comunidade discursiva. Assim, criam-se consensos quanto ao caráter 
estigmatizado dos usuários de framengo, pobrema e homi. A forma estigmatizada é objeto de 
comentário jocoso ou rejeição explícita na comunidade discursiva. (VOTRE, 2012, p.52) 

Na Tabela 3, temos o Tipo de questionário selecionado como o segundo grupo de fatores que mais se 
correlaciona com o fenômeno com range .57. 

7 Segundo Tagliamonte (2006, p. 242-243; 251), range “(...) mede a força de uma dada variável independente”. 
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Tabela 3. Tipo de questionário 

 Redução Não redução Total P.R. 

Discurso Livre  
32 

 
56,1% 

 
25 

 
43,9% 

 
57 

 
54,3% 

 
.76 

Fonético-Fonológico/ 
Semântico/Lexical/Morfossintático 

 
8 

 
16,7% 

 
40 

 
83,3% 

 
48 

 
45,7% 

 
.19 

Input: 0.27       Significância: 0.40 

Com maior valor de peso relativo de .76, o discurso livre apresentou mais ocorrências de redução. A 
hipótese inicial era de que nos discursos menos monitorados, isto é, naqueles contextos em que o sujeito 
estivesse o mais descontraído possível, o informante não manteria a nasalidade do ditongo, o que se 
confirmou quando da análise computacional dos dados. 

Por conta da má distribuição entre as células (variáveis) nos questionários fonético-fonológico e 
morfossintático decidimos, então, amalgamá-los com o semântico-lexical. 

O terceiro grupo de fatores selecionado foi Faixa Etária com range 38. 
 
 
 
Tabela 4. Faixa Etária. 

  
Redução 

 
Não redução 

 
Total 

 
P.R. 

18 - 30 30 55,6% 24 44,4% 54 51,4% .68 

50 - 65 10 19,6% 41 80,4% 51 48,6% .30 

Input: 0.27       Significância:0.40 

Confirmando mais uma vez a nossa hipótese inicial, a primeira faixa etária apresentou peso relativo 
de .68, mostrando que os falantes mais jovens reduzem mais o ditongo que os mais velhos.  

Estamos diante, assim o cremos, de uma variável que mostra uma mudança em curso na língua, visto 
que são os mais jovens aqueles tendem a realizar mais o fenômeno da redução dos ditongos nasais átonos 
com cerca de 55% dos dados. 

Parece-nos, então, de acordo com a seleção feita pelo programa GOLDVARB X, que estamos diante 
de um fenômeno mais de natureza social do que estrutural, já que dois dos grupos de fatores selecionados 
são de natureza extralinguística, o que nos leva a crer que é um fenômeno muito estigmatizado, como 
mostram os números. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho recorte de uma pesquisa mais ampla, tem como objetivo investigar o fenômeno da 
redução dos ditongos nasais átonos na fala dos ludovicenses, tomando como base os trabalhos de Battisti 
(2002) e Bopp da Silva (2005). 

A análise variacionista nos mostrou que o fenômeno da redução resulta da combinação de fatores 
linguísticos, aqui incluímos a variável discursiva, e social entre os falantes de São Luís, município investigado 
por nós, ratificando assim a existência de correlação entre as variáveis independentes e estas, portanto, 
influenciando a nossa variável dependente.    
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Escolaridade, Tipo de Questionário e Faixa Etária, respectivamente, foram os grupos de fatores que o 
programa selecionou como os mais relevantes para a ocorrência do fenômeno.  

Podemos notar que dois, dos três grupos e fatores selecionados, compõem a variável social ou 
extralinguística, confirmando a hipótese de que o fenômeno em estudo é bastante estigmatizado socialmente. 
Surpreendemente, a variável discursivo-pragmática que, nos estudos preliminares se mostrava desfavorável 
ao fenômeno, foi selecionada como o segundo grupo de fator mais relevante para a ocorrência do fenômeno 
da redução. 

 

REFERÊNCIAS 

BATTISTI, Elisa. A redução dos ditongos nasais átonos. In. BISOL, Leda; BRESCANCINI, Cláudia Regina. 
Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre, Edipucrs: 2002. 
BOPP DA SILVA, Taís. A redução da nasalidade em ditongos de sílaba átona em final de vocábulos 
entre falantes bilíngues e monolíngues do Rio Grande do Sul. 156f. Dissertação (Mestrado em Letras) 
- Instituto de Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2005. 
ELIZAINCÍN, Adolfo. Socio y geolinguística: nueva alianza en los estúdios sobre el uso lingüístico. Estudos 
Linguísticos e Literários, Salvador, n.41, p.13-28, jan./jun. 2010. 
GUY, Gregory; ZILLES, Ana. Sociolinguística quantitativa: instrumental de análise. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2007. 
HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2001. 
LABOV, William. Padrões sociolinguísticos. Tradução por Marcos Bagno, Marta Maria Pereira Scherre, 
Caroline Rodrigues de Oliveira. São Paulo: Parábola Editorial, 2008 [1972]. 
MOLLICA, Maria Cecília. Fundamentação teórica: conceituação e delimitação. In: ______; BRAGA, Maria 
Luiza. (Orgs.). Introdução à sociolinguística: o tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2012, p. 9-
14.  
PEIXOTO, Jaqueline dos Santos. O ditongo em português: história, variação e gramática. Revista 
Lingüística/Revista do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Volume 7, número 1, junho de 2011. ISSN 1808-835X 1. 
[http://www.letras.ufrj.br/poslinguistica/revistalinguistica] 
SANKOFF, D.; TAGLIAMONTE, S.; SMITH, E. Goldvarb X: a variable rule application for Macintosh and 
Windows. Department of Linguistics, University of Toronto, 2005. 
SILVA, Thaís Cristófaro. Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia de exercício. 9.ed. 
São Paulo: Contexto, 2008.  
______; FONSECA, Marco Silva; CANTONI, Maria. A redução do ditongo [ãw] postônico na morfologia verbal 
do português brasileiro: uma abordagem baseada no uso. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 47, n. 3, p. 283-
292, jul./set. 2012. 
TAGLIAMONTE, S. A. Analyzing sociolinguistic variation. Cambridge: University Cambridge Press, 2006. 
TARALLO, Fernando. A pesquisa sociolinguística. 8.ed. São Paulo: Ática, 2012. 
VOTRE, Sebastião Josué. Relevância da variável escolaridade. In: ______; BRAGA, Maria Luiza. (Orgs.). 
Introdução à sociolinguística: o tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2012, p. 9-14.  
 
 
 

 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 403 

Adaptações e transglossia em nomes de esportes: 
galicismos e anglicismos no Português do Brasil 

 
Olandina Della Justina1  
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Luís Otávio Teles Assumpção3  

RESUMO: Neste artigo, discutimos os processos de adaptação e de transglossia que se fazem presentes no 
uso de empréstimos linguísticos provenientes das línguas francesa e inglesa, nos nomes de esportes 
praticados no Brasil e que fazem parte do acervo lexical do brasileiro. O corpus definido para análise integra o 
acervo de dois livros impressos sobre esportes, como apoio inicial e, especialmente, o Dicionário Houaiss de 
Língua Portuguesa (DHLP) e o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP). Como suporte teórico 
ao estudo, recorremos a autores como Alves (1988), Carvalho (1989, 2009), Elias (1992, 1993), Ortiz (2003), 
Melo (2007), Stubbs (2012), entre outros. Para conduzir a coleta dos dados, utilizamos como corpus o DHLP e 
o VOLP de forma que atentamos para os registros dos termos nesses dois espaços bibliográficos. Os dados 
analisados sugerem que a transglossia e processos de adaptação são verificados nas características 
fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas dos nomes de esportes oriundos da língua inglesa e da 
francesa e são usados de forma mestiça no Brasil. 

Palavras-chave: Português do Brasil. Empréstimos linguísticos. Esportes. Anglicismos. Galicismos. 

RÉSUMÉ: - Cet article,  ”Adaptations et Transglossia dans les Noms de Sport: gallicismes et anglicismes en 
portugais au Brésil”,  traite des processus d'adaptation et transglossia qui sont présents dans l'utilisation de 
prêts langage origine dans langues française et anglaise, dans les noms de sport pratiqué au Brésil et fait 
partie de la collection lexicale du brésilien. Le corpus définie pour l' analyse intègre la collection de deux livres 
imprimés sur le sport et en particulier le  Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (DHLP) et Vocabulaire 
Orthographic de la Langue Portugaise (VOLP). Comme support théorique à l'étude, Nous avons recours à des 
auteurs comme Alves (1988), Carvalho (1989, 2009), Elias (1992, 1993), Ortiz (2003), Melo (2007), Stubbs 
(2012), entre autres. Pour effectuer la collecte des données, nous avons utilisé le corpus DHLP et VOLP de 
sorte que nous prêtons attention aux dossiers des termes dans ces deux espaces bibliographiques. Les 
données suggèrent que les processus de transglossia et d' adaptation sont vérifiées dans phonologique, 
morphologique, syntaxique et sémantique des noms provenant de sport de l' anglais et le français et sont 
utilisés en mélange au Brésil. 

Mots - clés: Portugaise au Brésil. prêts linguistiques. Sports. Anglicismes. Gallicismes. 

ABSTRACT: In this article, Adaptations and Transglossia in Sports Names: gallicisms and anglicisms in 
Brazilian Portuguese,  we discuss the processes of adaptation and transglossia that are present in the use of 
linguistic loans words from the French and English languages in the names of sports practiced in Brazil and 
that are part of the lexical collection of the Brazilian people. The corpus used for analysis integrates the 
collection of two books printed on sports, and especially the Houaiss Dictionary of Portuguese Language 
(DHLP) and the Vocabulary of the Portuguese Language (VOLP). As a theoretical support to the study, we 
used authors such as Alves (1988), Carvalho (1989, 2009), Elias (1992, 1993), Ortiz (2003), Melo (2007), 
Stubbs among others. To conduct the data collection, we use as corpus the DHLP and the VOLP so that we 
consider the records of the terms in these two bibliographic spaces. The analyzed data suggest that the 
transglossia and adaptation processes are verified in the phonological, morphological, syntactic and semantic 
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characteristics of the sports names that have origin in the English and French language and are used in a 
mestizo sign in Brazil. 

Keywords: Brazilian Portuguese. Loan Words. Sports. Anglicisms. Gallicisms. 

 

1 Introdução 
  
 

Esta pesquisa, de caráter bibliográfico, tem como foco principal a análise de unidades lexicais: DHLP e 
VOLP, ambos de circulação nacional no Brasil. Além desses,  serviram de apoio inicial o conteúdo de dois 
livros sobre esportes, o  Dicionário do Esporte no Brasil: do século XIX ao início do século XX (MELO, 2007) e  
O Livro dos Esportes  (STUBBS, 2012) pelos quais foram realizados o levantamento de nomes de esportes. A 
atenção esteve nos processos que os nomes de esportes passaram até serem reconhecidos como unidade 
lexical, quais as adaptações e as características que assumiram ao fazerem parte do Português do Brasil (PB). 

  
Com vistas a um momento em que a mundialização da língua/cultura chegou aos lares das pessoas 

comuns e redimensionou o conceito de fronteiras, permanece a geográfica e diminui a linguística. A 
linguagem dos esportes extrapola fronteiras há muitos anos, se analisarmos a união de povos de todo o 
mundo em eventos como as Olimpíadas, as Paraolimpíadas e a Copa do Mundo de Futebol, entre outros. 
Todos os fatos ligados aos eventos e à prática de esportes no mundo inteiro dialogam com aspectos 
linguísticos e culturais peculiares. A prática de cada modalidade esportiva ensina muito além da simples 
prática do esporte. Cada modalidade é remodelada, adaptada ao cenário em que é praticada, às condições 
socioeconômicas, ao espaço geográfico, à cultura e à língua local que se misturam com aspectos da cultura 
global. Ao tratarmos da linguagem dos esportes, o Português do Brasil, está marcado pela importação de 
nomes de modalidades esportivas e, juntamente com cada modalidade, são tomados por empréstimos 
palavras de origem nas línguas francesa e inglesa.  

  
Comumente, esses termos passam por processos transglóssicos (ORTIZ, 2003) e se transformam em 

signos híbridos (HALL, 2003), quer dizer, são redefinidos pela mistura de aspectos fonéticos, morfológicos, 
semânticos da língua inglesa (LI) ou francesa associados a tais aspectos que caracterizam o Português do 
Brasil. São as adaptações e as características de tais unidades lexicais (originadas da LI e LF) que foram 
analisadas nesse estudo. Entretanto, identificamos a influência de outras línguas na constituição de nomes de 
esportes, as quais poderão ser interessantes a pesquisas posteriores.  

 
Por conseguinte, estabelecemos as seguintes questões de pesquisa para encontrarmos as respostas 

ou seus indícios nos dados: 1) Quais as características presentes nos nomes de esportes tomados por 
empréstimos linguísticos das línguas francesa e inglesa? 2)Em quais processos de adaptação estão inseridos 
esses termos? 

  
Para respondermos à questões, dialogamos com autores que tratam sobre esportes e sua linguagem; 

sobre os status atual das língua, acerca dos empréstimos linguísticos das línguas francesa e inglesa bem 
como discutimos a classificação de Carvalho (2009) no item a seguir.  
 
 
2. Bases Teóricas  
2.1 Esportes, ludicidade, linguagem  

O esporte é uma forma de linguagem. Por meio da prática ou mesmo da afiliação como torcedor de 
uma modalidade esportiva, comunicamo-nos e  fazemo-nos presentes no mundo, traduzimos nosso acervo 
linguístico-cultural, nossos sentimentos de pertença a um lugar, a uma comunidade,  nossa filosofia e estilo 
de vida. Buscamos os esportes para nos manifestarmos e dizermos aos outros de nossos interesses, visão de 
mundo, de nossa ludicidade. Assim como nossos ancestrais, somos seres lúdicos, buscamos o prazer, a 
satisfação pessoal, a vivência de momentos que produzem catarses cada vez mais necessárias para 
encaramos a fluidez e aceleração da contemporaneidade.   
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O DHLP(2009) apresenta a origem da palavra esporte na LI (sport), inserido na língua portuguesa em 
1880. Também mostra uma definição genérica de esporte é apontado como uma “prática metódica, individual 
ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação,  
manutenção do condicionamento corporal e da saúde e/ou competição; desporte, desporto.”  

Em termos técnicos, Stubbs (2012) classificou os esportes nas seguintes modalidades: atletismo, 
ginástica, esportes em equipe, esportes de raquete, esportes de combate, esportes aquáticos, esportes de 
inverno, esportes de pontaria, esportes sobre rodas, esportes a motor, esportes com animais e esportes 
radicais.  

Com um espectro de definições tão amplo, não poderíamos deixar de afirma – e esse é o mote de 
nosso estudo - que o uso da terminologia esportiva permite pessoas de diferentes profissões, classes sociais, 
etnias, conversar umas com as outras a partir dos termos comumente empregados em determinados 
esportes. No universo esportivo, nem sempre o esporte tem o caráter lúdico. O esporte é competição. É 
atividade física. É lazer. É lesão4 O esporte, nem sempre lúdico é, portanto, uma construção social, assim 
como a linguagem. 

 
2.2 O esporte na concepção de Norbert Elias 

O esporte, em concepção moderna, é um fenômeno sociocultural muito complexo e, por esse motivo 
é fruto de pesquisa de muitos autores da Sociologia do Esporte, entre os quais destacamos neste estudo, 
Elias e Dunning (1993). Esses autores formularam a Teoria do Processo Civilizador em que estabelecem que 
as ações sociais ocorrem de forma não-ordenada, onde indivíduo e sociedade têm uma relação de 
interdependência, ou seja, a consequência do ato de cada pessoa influencia a sociedade em determinado 
período, modificando-a e vice-versa.  

De acordo com Elias (1992), o esporte moderno, com origem na Inglaterra, ganha dimensão a partir 
da necessidade de um controle social, ou, mais especificamente, no controle dos costumes, do processo 
civilizador e de desenvolvimento industrial.  No início do Iluminismo,  os educadores, procurando integrar o 
jogo como “fator de civilização”, sugeriam eliminar o recurso à violência ou, pelo menos, todas as 
manifestações que pudessem ser percebidas como uma iniciação mais ou menos direta à brutalidade. O jogo, 
desregrado, foi então, pouco a pouco, incorporado como um instrumento “civilizador” e um meio de 
educação. Surgiram, assim, nos colégios ingleses do século XVIII, as primeiras regras que tinham por objetivo 
“civilizar” os jogos tradicionais, formalizá-los segundo normas precisas, controlando a violência possível dos 
impulsos primários. Progressivamente, eliminava-se todo recurso à violência. Pode-se vencer, conforme as 
regras. Convencionu-se lícito e moral buscar a vitória, desde que se respeite as regras. 

Os jogos, antes considerados rixas e lutas brutais, passaram a ser concebidos como um meio de 
formar o espírito de grupo, o senso de solidariedade, a cooperação, a disciplina. Foi precisamente nos 
colégios ingleses que foram escritas e difundidas as regras de grande parte dos jogos da época 
contemporânea: desde o rugby até o futebol e o pólo. Introduziu-se as primeiras luvas de boxe, 
estabeleceram-se os pesos, as medidas e as dimensões de grande parte dos acessórios esportivos. O esporte 
torna-se Educação. Para Elias (1993) o esporte manifesta os instintos de vida e de morte sem ferir a 
consciência. Portanto, o esporte como conhecemos hoje tem forte vínculo à cultura inglesa. 

A popularização do jogo, na forma de sport e toda a racionalidade envolvida, fez com que a Inglaterra 
do Século XVIII se tornasse o berço do esporte moderno, garantindo uma eficácia na contenção da violência 
e tornou o esporte mais importante social e civilizatoriamente do que os jogos descaracterizados de regras e 
fundamentos técnicos.  

Dessa maneira, o esporte é um importante um veículo de manutenção do status quo que contribui 
sobremaneira para propagação de várias formas de linguagens, em especial – e que é objeto desta pesquisa 
– aquela que produz termos que são emprestados linguisticamente e são elementos dinâmicos nos processos 
transglóssicos.  

4 Apontamos para essa questão por entender que não podemos deixar de refletir sobre o peso que os esportes de alto rendimento, 
particularmente, tem sobre os atletas que buscam performance a qualquer custo, o que pode levar a lesões ou mesmo a busca por 
métodos e/ou suplementos artificiais utilizados para aumento no tamanho dos músculos, força física e resistência, etc. 
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2.4 O Português do Brasil  
 Antes  de assumir as características do PB, nossa língua percorreu um longo caminho que se inicia no 
latim vulgar, transitou pelo galeco-português, o qual passou por um processo de bifurcação formando o 
galego e a língua portuguesa (LP).  

Perini (2004) afirma que, em 1480, a língua pertencia a um pequeno país da periferia europeia.  
Poucos anos após, no marco histórico que representa o início da colonização do Brasil, a situação da LP era 
outra. Em 1536, fazia parte de um país que estava em plena expansão, com potencial marítimo e forças para 
colonizar terras distantes. Cem anos depois, em 1580, já era uma língua mundial, sendo considerada a 
primeira língua a ter núcleos presentes em todos os continentes. Segundo dados apresentados por Crystal 
(2010), atualmente, é falada em oito países (Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, 
Angola, Timor Leste e Guiné Bissau) aos quais somamos mais dois (Macau e Guiné Equatorial). Os cinco 
países citados inicialmente falam LP como língua oficial única, os demais, dividem-se entre LP e outras 
línguas.  

  
A LP foi incorporada ao Continente Americano no período de Colonização do Brasil por Portugal, 

iniciada em 1500. Todavia, com o passar dos anos, modificou significativamente e constitui-se como uma de 
suas variedades que se difere em consideráveis aspectos da língua falada em Portugal e noutros países. É 
reconhecida como PB, no qual as variedades linguísticas do Oiapoque ao Chuí são constituídas, 
especialmente, de diversidades fonéticas e lexicais que formatam uma grande riqueza linguística. Ao longo da 
história, à língua do colonizador foram incorporadas palavras das línguas indígenas, das línguas trazidas da 
África com os escravos, de imigrantes europeus (italianos, alemães e poloneses) e asiáticos (especialmente 
japoneses).  

Carvalho (2009) afirma que a LP, mesmo sendo o quinto idioma do mundo em número de falantes e 
o sétimo em relação à ocupação territorial, ainda não é reconhecida pelos organismos internacionais como 
língua de trabalho.  

 
Entretanto, podemos ver com otimismo, os novos perfis que assume a LP ao ser foco de interesse de 

aprendizagem de outros países e, em algumas universidades (nacionais e internacionais) é ofertada como 
língua estrangeira. O interesse de professores e pesquisadores se volta para esse segmento.    

   
2.4 As línguas francesa e inglesa como línguas francas  
 No século XIX e até meados do século XX era a língua francesa (LF) que detinha o status de língua 
franca, língua da cultura e símbolo de status socioeconômico. De acordo com Janson (2015), o francês 
conservou muito do seu status como língua internacional, como linguagem da diplomacia no século XIX e 
início do século XX. Era também a língua postal comum e da ciência. Após esse período, abriu concorrência 
com o alemão, russo e inglês, sendo substituído, aos poucos, pela última. No Brasil, ainda no início dos anos 
setenta,  era comum a oferta do francês nas escolas juntamente com a LI e foi paulatinamente retirada das 
currículos escolares.   

Todavia, Pennycook (1994) afirma que principalmente após a Segunda Guerra Mundial houve maior 
influência dos Estados Unidos, mais como poder neocolonial do que colonial por meio de várias instituições 
políticas, econômicas, acadêmicas, culturais e filantrópicas (Fullbright, Rockefeller Foundation, entre outras). 
As instituições filantrópicas, que ofertavam o ensino da língua/cultura entre outros benefícios, tinham como 
pano de fundo a ideologia liberal, o capitalismo e o imperialismo estadunidense. No entanto, os Estados 
Unidos não estavam sozinhos na política de expansão. Instituições britânicas também atuaram com esse 
objetivo. A empreitada dos dois países serviu para a expansão de LI pelo mundo, incluindo o Brasil.   

 O uso de empréstimos linguísticos sempre foi polêmico. Os defensores do purismo linguístico 
argumentam em favor de encontrar meios para “exterminar” tal ameaça, quer seja pela aprovação de leis ou 
pela publicação retórica em defesa de atitudes de uso linguístico que possam coibir os forasteiros que se 
instalam em nossa língua. Nesse sentido, Faraco et all (2001) relata que há pouco mais de um século, o 
médico Castro Lopes propunha que determinadas palavras de origem francesa fossem substituídas por 
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neologismos de base erudita do latim. À época, Machado de Assis criticou de forma ferrenha a atitude do 
médico e as palavras criadas por ele foram úteis para fazer piadas.  

 Entre os prós e contras uso de empréstimos linguísticos, Justina (2006, 2008) desenvolveu pesquisa 
com pessoas comuns5 (a grande maioria de usuários) sobre os anglicismos e concluiu que os termos 
assumem função pragmática ou instrumental, pela qual, usam os empréstimos para cumprirem o que é 
pertinente às suas atividades sociais e profissionais, sendo acolhidos em uma atitude realista mediante a 
circunstância que necessitam.  

 Nessa direção, Garcez e Zilles (2001, p. 23) asseveram que  

(...) Seriam imprescindíveis esses estrangeirismos? Não. Desejados? Sim, por muitos de nós. 
Fazem mal? Tanto quanto as ondas que vieram antes, como a dos galicismos – os empréstimos 
do francês do início do século XX – passageiros, na maior parte, incorporados sem cicatrizes, os 
mais úteis e simpáticos. Reprimi-los por quê?  

 Conforme defendem os autores, os empréstimos da LF estariam em sua grande maioria incorporados, 
ou seja, passaram por um processo de aportuguesamento, pelo qual as características da língua quase 
desaparecem, a palavra assimila características da LP. 

Garcez e Zilles (2001) pontuam que o inglês é uma grande fonte contemporânea de empréstimos 
linguísticos, tanto para a LP quanto às demais línguas, em quantidade e frequência. Defendem os autores que 
se a LI é a língua franca, é resultado de subserviência às empresas britânica e norte-americana.  

Por conseguinte, o uso de empréstimos da LI, mesmo que não seja isento de neutralidade, faz-se 
constate em uso e aumentou com o advento das novas tecnologias. São palavras e expressões que integram 
a linguagem da grande maioria das atividades culturais, sociais e profissionais dos brasileiros. Em nosso 
contexto, assumem as mais diversas características linguísticas que transpassam as barreiras de uma língua 
para se misturar à outra. Revestem-se de novos tons, sotaques, sentidos e formatos. Revestem-se de uma 
nova roupagem sem perderem totalmente a essência. Sustentados por diálogos e comportamentos que 
buscam status, beleza, acesso a bens econômicos (JUSTINA, 2006, 2008), os empréstimos estabelecem elos 
na interação dos falantes do PB.  

 

2.6 Uso de empréstimos linguísticos da língua francesa e da inglesa no Brasil  
 Os empréstimos linguísticos integram o PB desde o início da colonização, no contato com as línguas 
indígenas com a LP. Porém, não se restringiu a essas. Como resultado de emigrações de italianos, alemães, 
árabes, japoneses, poloneses e pessoas provenientes dos países africanos para o Brasil, a língua também 
ganhava “presentes linguísticos” por meio do uso de palavras e expressões das línguas nos novos moradores. 

 No caso dos empréstimos da LF e a da inglesa, esses assumem outro perfil ao falarmos de seu no PB, 
considerando que necessariamente, não foram emigrantes que trouxeram, mas com base em políticas 
linguísticas de expansão.  

De fato, no PB, a LF se faz presente em palavras incorporadas (Garcez e Zilles, 2001), mas há 
expressões que se renovam na fase moderna da língua, ou seja, ainda os galicismos se fazem presentes, com 
maior ênfase na linguagem especializada dos vestuários, beleza, gastronomia, artes e comércio (coiffeur, Le 
Postiche, à la carte, chef, gourmet, etc.). Destacamos, por exemplo, a palavra coiffeur que ultimamente serve 
ao gosto de salões de beleza que usam em seus nomes de fantasia. Suas grafias oscilantes ilustram as 
características mestiças e variadas: coafer, coifer, coiffer e assim por diante. A palavra não possui registro 
como unidade lexical no DHLP, mas é comum ser encontrada na linguagem especializada.  

O uso de palavras oriundas da LF pode ser dividido em categorias para as quais apresentaremos 
somente alguns exemplos: a) Gastronomia: bufê (buffet), croissant, champanhe (champagne), petit gâteau, 
purê (purée), crepe, etc.;  b) Estética e cosmética: batom (bâton), maquiagem (maquillage), ruge (rouge); c) 
Vestuário: sutiã (soutien), bustiê (bustier), boné  (bonnet), lingerie, maiô (maillot), etc.; d) Objetos: souvenir, 

5 Os leigos, que desconhecem o conhecimento científico acerca da linguagem.  
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abajur (abat-jour) bidê (bidet), buquê (bouquet); e) Locais: ateliê (atelier), boate ( boîte), creche (crèche), 
chalé (chalet); f) Cores: bege  (beige), bordô (bordeaux), marrom (marron), apenas para citar algumas. Em 
relação aos nomes de esportes, a maioria já foi incorporado ao PB, por exemplo: acrobacia (acrobatie), 
atletismo (athlétisme), automobilismo (automobile), balonismo (balon - f. + ismo), ciclismo (cyclisme), dardo 
(dard), parkour (parcours<parkour) e esqui(ski).  

Os vocábulos provenientes da LI fazem parte da formação do PB em maior quantidade que os 
demais, incluindo aqueles oriundos da LF. É o maior número de empréstimos linguísticos em uso no nosso 
país permitindo que seja a língua franca atual. O uso de palavras do inglês é imperativo no nosso contexto e 
está presente em vários segmentos sociais. Citaremos alguns. a) Gastronomia: fast food, hot dog, sanduíche 
(sandwich), cup cake, etc. b) Estética e cosmética: make up, blush, primer, make, pancake, etc.; c) Vestuário 
e calçados: shorts, jeans,legging, peep toe,  (calçado fechado, com abertura nos dedos), d) Objetos: mouse, 
mixer, DVD, etc. f) Bebidas: sprite, uísque (whisky), long neck, Keep Cooler, Red Bull, etc. g) Marcas de 
carros (Palio fire, adventure, weekend, fox); h) Telefonia e informática: smartphone, tablet, pen-drice, HD, 
mouse, hardware, etc. i) Redes sociais via internet: facebook, twitter, whatsapp, etc. 

 
As Ciências da Saúde utilizam significativamente a LI como canal de divulgação de pesquisas as quais 

abrangem também os esportes e, portanto, todos os aspectos que lhes são pertinentes. A linguagem dos 
esportes está contida em uma gama ampla como veios condutores de vocábulos, envolvendo a linguagem 
especializada dentro de cada modalidade esportiva.  

 
Ainda sobre os esportes, podemos observar empréstimos linguísticos em nomes de modalidades como 

mountain bike, motocross, paintball, boxe, body boarding, rafting, stock car, sky surf, squash, etc. 
Juntamente com o nome do esporte aparecem vários comandos e regras em inglês: match point, round, 
replay, set, pit stop, etc. São bastante conhecidas expressões divulgada em academias de ginástica como 
fitness, body jump, body pump, etc. Poderíamos listar muitas outras palavras, no entanto, vamos nos ater a 
esse elenco e somar aquelas que serão discutidas na análise, por questão de delimitação da pesquisa e do 
espaço de divulgação.   

 
2.7. Léxico e Empréstimos Linguísticos  

A formação do léxico está ligada e subordinada ao contexto histórico, sociocultural, político e 
tecnológico em que vivemos. A sua formulação, modificação e reestruturação  perpassa por processos  
presentes ao longo dos tempos na história das línguas e da própria sociedade.  

Carvalho (2009) defende que os empréstimos linguísticos são tão antigos quanto a própria língua e 
sua história. O uso de vocábulos oriundos de outras línguas marca a cultura por meio dos elementos 
linguísticos estrangeiros por ela adotados ou incorporados. Para a autora (1989), é uma forma produtiva de 
renovação lexical.  

Faraco (2001), Garcez e Zilles (2001) e Paiva (2001), entre outros, contrários à ideia de que os 
empréstimos são ameaças à LP, defendem que essas palavras fazem parte das transformações linguísticas 
pelas quais passam todas as línguas e a língua é construída e reconstruída pelas pessoas que dela fazem uso. 
Algumas palavras renovam os seus significados, algumas permanecem  e outras caem em desuso. Mesmo 
que conservem a grafia original, os empréstimos de fonemas são raros, pois os falantes aplicam nas palavras 
estrangeiras seus sistemas fonológicos, desenvolvidos dentro da língua materna.  

Terra, Nicola e Menón (2003), no prefácio do livro 1001 Estrangeirismos de Uso Corrente em Nosso 
Cotidiano,  destacam que:  

 
Ao longo de todo o século XIX e da primeira metade do século XX, quem ditou a moda foi a 
França; pelas ruas dos centros urbanos brasileiros, vozes femininas pediam tailleur, manteau, 
lingerie, soutien a modistas tratadas por madame, e rostos pálidos se coloriam à base de 
muito rouge e batôn. Com o decorrer do tempo, tailleur e manteau se perderam no fundo 
dos armários, soutien virou sutiã (apesar de os puristas insistirem em “porta-seios”) e lingerie 
continua lingerie. As bocas femininas continuam pedindo batom que perdeu o acento e 
trocou o n pelo m, e, sinal dos tempos, o anglicismo blush destronou o rouge e a sua forma 
aportuguesada ruge.  
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Esses autores contribuem para compreendermos que os empréstimos linguísticos não passam 
necessariamente pelo mesmo processo ao serem usados em contexto brasileiro: alguns permanecem quase 
intactos, outros desaparecem, assumem novas formas ou são substituídos. Tudo depende de quem o usa e 
como usa.  

Podemos concluir, portanto, que o uso de empréstimos linguísticos provenientes de várias línguas 
integra o sincretismo linguístico que constitui o PB. Mesmo que consideremos uma presença maciça dos 
anglicismos, não representa uma possível ameaça em relação a uma modificação mais severa ou drástica que 
possa culminar com a dizimação da LP. A renovação lexical é importante pois, como se fosse um conjunto de 
células focais responsável por renovar e manter continuamente um organismo culturalmente vivo, a nossa 
língua. As palavras estrangeiras são reformuladas nas vozes e nos registros escritos dos brasileiros,  há 
processos de adaptação operando mudanças fonológicas, morfológicas, semânticas e sintáticas.  

Para compreendermos melhor as características dos empréstimos linguísticos direcionamo-nos aos 
apontamentos e classificação de Carvalho (2009,  p. 49-72) quanto à: 

1) Origem: 
a) Íntimo: Proveniente da convivência de duas línguas em um mesmo território; 
b) Dialetal: Realiza-se entre falares da mesma língua. São variantes regionais, sociais e jargões 

especializados; 
c) Externo ou cultural: Resultado dos contatos políticos, sociais, comerciais e militares entre os 

povos.  
d) Hibridismo: Compostos por elementos provenientes de duas línguas diferentes.  

  Admite, ainda, as subdivisões em anglicismo, galicismo, italianismos, latinismos, etc.;  

 
2) Função, intenção ou necessidade de uso:  

a) Conotativo: Tem função expressiva. É um recurso estilístico ou de expressividade.  
b) Denotativo: Tem função referencial e introduz um objeto ou conceito novo, de acordo com a 

língua e cultura exportadora. 
 

3) Fase de adoção:  
a) Estrangeirismo: É a palavra estrangeira, usada na língua importadora. É o termo na fase de 

adaptação e instalação. Poderá ser adotado, rejeitado ou substituído;  
b) Empréstimo: São feitas adaptações de qualquer tipo na língua importadora; 
c) Xenismo: Não há adaptações na língua importadora. A palavra permanece com na língua original.  
 

4) Formas de derivação:  
a) Direto: Deriva diretamente da língua fonte.  
b) Indireto: Tem a língua fonte como intermediária no processo de adaptação.  

 
5) Forma de adoção:  

a) Decalque: É a tradução literal da palavra ou locução; 
b) Adaptação fonética, morfológica e ortográfica:  
c) Incorporação na forma original: Preserva-se a forma original, apenas com a consequente 

adaptação fonética.  
d) Simples: Constituído de apenas uma unidade lexical.  
e) Composto: Constituído de duas ou mais unidades lexicais. 
f) Completo: Adoção do conjunto significante para o significado já existente na língua; 
g) Incompleto: Uma nova forma substitui um significante já existente com o mesmo significado  

 
Como apoio para a análise dos dados foi utilizada a classificação da autora, em especial no que se 

refere às formas de adoção dos empréstimos linguísticos, fases de adoção e formas de derivação. Serão 
consideradas as formas de adoção do item “a” ao “e”, pois as formas completa e incompleta não são 
pertinentes aos nomes dos esportes verificados na pesquisa. Por conseguinte na direção de busca dos 
resultados, trataremos sobre o perfil de pesquisa que escolhemos para coletar e analisar os dados.  
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3. Procedimentos de Pesquisa 
 Inicialmente, recorremos a duas obras: Dicionário do Esporte no Brasil: do século XIX ao início do 
século XX (MELO, 2007) e O Livro dos Esportes  (STUBBS, 2012) com o propósito de analisarmos os possíveis 
nomes de esportes a serem observados posteriormente. 

 Em um segundo momento, com a lista em mãos, passamos para a pesquisa nos demais corpora 
formado pelo conteúdo do DHLP e VOLP(o último acessado nos meses de janeiro e fevereiro e 2017, na 
versão disponível on-line pelo site da Academia Brasileira de Letras). O conteúdo contribuiu para verificarmos 
cada palavras, sua etimologia, datação, definição e demais informações que ocasionalmente eram 
apresentadas.  

 Para analisarmos a grafia original e compará-la aos termos usados no PB, utilizamos como apoio o 
Dicionário Escolar Longman (2009) e o Dicionário Michaelis de Francês. Para o primeiro, o sistema de busca 
foi realizado com base na lista. Quanto ao segundo, foram analisadas na íntegra todas as entradas 
compiladas no documento e listadas separadamente aquelas relacionadas aos nomes de esportes.                 

Foi obtido um total de 78 unidades lexicais, considerando suas variações apresentadas nos verbetes 
(como entrada ou não). Para analisá-las, organizamos, primeiramente, em um quadro em que continha a 
sistematização das unidades lexicais registradas, os nomes originais em LI e LF, como os lexemas estavam 
registrados no VOLP e no DHLP e a definição apresentada nos verbetes do DHLP, incluindo a etimologia e 
datação. 

   
No aspecto teórico, para a organização, sistematização e análise dos empréstimos de unidades 

lexicais que nomeiam esportes nos registros escritos,  recorremos à classificação de Carvalho (2009), 
principalmente em suas teorias que tratam da origem, formas e fases de adoção do empréstimo linguístico e 
as formas de derivação.  
 
4. Empréstimos Línguísticos das Línguas Francesa e Inglesa: 
características das unidades lexicais  

 
 Nesta parte analisaremos os dados organizados a partir dos itens descritos brevemente 
anteriormente, com base nas 78 unidades lexicais encontradas nas entradas e verbetes do VOLP e DHLP.  
 Quanto à origem, evidentemente, todos são externos e culturais, uma vez que na essência este 
texto foi escrito com base neste quesito.  

Constatamos a presença de hibridismo na escrita, ou seja, compostos por elementos provenientes 
de mais de uma língua, na origem das unidades lexicais:  

a) Atletismo – empréstimos do francês, já incorporado ao PB, resulta do termo de athlétisme (francês) + 
ismo (sufixo grego)  

b) Automobilismo – já incorporado ao PB. É formado por automobile (francês) + ismo (sufixo grego) 
c) Balonismo - já incorporado ao PB. É formado por ballon (francês) + ismo (sufixo grego) 
d) Bóia-cross – boia – do francês bouée + cross – inglês = cruzar 
e) Ciclismo – proveniente de cyclisme (francês) 
f) Enduro -  empréstimo do inglês e consta em seu registro a origem anterior na LF (endurance –ance + 

do sufixo “o” (latim); 
g) Iatismo - iate –do inglês yatch – tipo de embarcação usada para lazer, em corridas ou cruzeiros + 

ismo (sufixo grego);  
h) Kartismo, também registrado como cartismo = kart (carro de corrida de pequena dimensão) + -ismo 

(sufixo grego);  
i) Motociclismo = motociclo – do inglês motorcycle + ismo (sufixo grego) ; 
j) Polo – empréstimo do inglês com origem asiática. Assimilou as características fonéticas da LI e 

chegou ao PB;  
k) Esqueitismo – esqueite (inglês- skating) + ismo (sufixo grego); 
l) Tênis – do inglês com origem na palavra “tenez” (francês). Na LI mudou sua grafia e característica 

fonética.  
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Podemos observar que os sufixos do grego e latim são heranças linguísticas, já estão incorporados ao 
Português do Brasil. Os elementos do francês, já no uso moderno da língua, se constituem em empréstimos 
que perpassaram a LI, no caso de tênis e enduro. Já atletismo, automobilismo, balonismo e bóia (que forma 
boia-cross) são oriundos diretamente do francês e incorporados ao PB.  Receberam as alterações com base 
no sistema do PB e foram modificados.  

 
Nas fases de adoção, observamos que os estrangeirismos no VOLP eram  apresentados em 

vocabulário separado das unidades lexicais  de LP e dispostos em arquivos separadamente, mas atualmente 
está com novo formato e o sistema de busca responde pelas unidades lexicais procuradas e termos similares. 
No DHLP são constituintes do corpo da obra, dispostos em ordem alfabética e se diferenciam por serem 
grafados em itálico.  

  
Em ambos, os estrangeirismos se confundem com xenismos, especialmente pelo corpus ser escrito. 

Para apresentá-los aqui, analisamos todas as unidades lexicais relacionadas com esportes registradas no 
Vocabulário de Estrangeirismos do VOLP bem como as entradas do DHLP ligadas aos esportes, italizados e 
com etimologia de LI.  
 
 Estrangeirismos/ xenismos Empréstimos 
Registros no 
VOLP  

Handball, autocross, badminton, baseball, 
basketball, body-board (lexema associado a 
bodyboarding), bungee-jump (salto praticado no 
bungee jumping), catch, catch-as-catch-can, 
cooper, cricket, cross-country, cross-over, 
enduro, footing,  hockey, jogging, karting, 
motocross, rafting, raid, rallye, skating, sprint, 
squash, surf, surfing, trekking, volley, volleyball.  

Aeróbica, handebol, beisebol, basebol, 
basquetebol, basquete, boxe, críquete, futebol, 
futevôlei (criado no Brasil – foot < fute(bol) + 
volley < vôlei), golfe, hóquei, iatismo, cartismo, 
motociclismo, pingue-pongue, polo (lexema 
registrado mas não como esporte), pugilismo, 
raide, rali, rúgbi, esqueitismo, surfe, tênis, vôlei, 
voleibol, windsurfe.  

 
Registros no 
DHLP  

Handball, badminton, baseball, basketball, body-
board (lexema associado a bodyboarding), 
bungee-jump (salto praticado no bungee 
jumping), catch, catch-as-catch-can, cooper, 
cross-country, enduro, footing, jet ski, jogging, 
karting, motocross, mountain bike, off-road, 
polo, rafting, rally, rallye, rugby, skating, sprint, 
squash, surf, trekking.  

Aeróbica, handebol, handebol, beisebol, basebol, 
basquetebol, basquete, bicicleta de montanha,  
boxe, críquete, futebol, futevôlei (criado no Brasil 
– foot < fute(bol) + volley < vôlei), golfe, 
hóquei, iatismo, kartismo, cartismo, 
motociclismo, pingue-pongue, polo, pugilismo, 
raide, rali, rúgbi, esqueitismo, surfe, tênis, vôlei, 
voleibol, windsurfe. 

 
 Algumas unidades lexicais são apresentadas como estrangeirismo/xenismo e também empréstimos 
como andebol/handebol/handball, beisebol/basebol/ baseball, basquetebol/ basquete/ basketball, 
cartismo/kartismo/karting, bicicleta da montanha/ mountain bike, rali/rally/rallye, rúgbi/rugby, 
esqueitismo/skating e vôlei, voleibol, volley, volleyball. Se atestadas pelos autores, compreende-se que 
reconhecem o uso das duas formas ou mais. Entretanto, a locução “bicicleta da montanha”, além de não ser 
usada na linguagem do dia a dia, não foi apresentada como entrada. Das unidades lexicais listadas, se 
observarmos a linguagem dos sites oficiais de esportes e livros, o uso predominante se divide entre os 
estrangeirismos/xenismos como rugby, skating ou simplesmente skate, karting, rally, mountain bike. Na 
condição de empréstimos, como variáveis estão handebol, beisebol,  basquetebol ou basquete, vôlei ou 
voleibol. Optamos por manter as unidades lexicais bungee-jump e body-board, mesmo não constadas 
especificamente como léxicos nominais dos esportes, mas pela relação direta com eles.  É interessante 
observar que parkour , com origem na LF, mesmo que seja um esporte reconhecido, não é apresentado em 
nenhuma das obras.  
   

As formas de adoção dos estrangeirismos consideradas neste texto são decalque, adaptação 
fonética, morfológica e ortográfica e incorporação na forma original.   

a) Como decalque, ou seja, a tradução literal da palavra ou locução, verificamos as locuções:  
- “ Bicicleta da montanha” correspondente a mountain bike;  
-  “Fora da estrada” correspondente a off-road.  

 Em ambos os casos, as locuções não são apresentadas como entradas no DHLP, mas aparecem como 
sinônimo nos verbetes. O VOLP não as apresenta em seus verbetes.  
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b) Adaptação fonética, morfológica e ortográfica:  
As adaptações fonéticas estão no primeiro nível de revisitação do estrangeirismo e transformação em 

empréstimo linguístico. Predominantemente, é a primeira mudança pela qual passam fonemas que não fazem 
parte do sistema fonológico da LP. Em alguns nomes de esportes, podemos verificar uma mudança gradual 
iniciada por adaptações fonéticas que influenciaram nas alterações morfológicas e ortográficas das palavras.  

Abre-se um parêntesis para que seja estabelecido um paralelo nas diferenças fonéticas pelo fato de 
implicar possíveis mudanças na grafia da maior parte dos esportes. Mesmo que alterações não sejam 
detectadas na morfologia, ortografia, semântica ou sintaxe, dificilmente passam despercebidas pelo nível 
fonético.  

basketball [ˈbɑːskɪtbɔːl] > basquetebol [basktiˈbɔw] 
baseball  [ˈbeɪsbɔːl] > beisebol [bejzeˈbɔw] 

boxing [ˈbɒksɪŋ]> boxe [ˈbɔksɪ] 
cricket [ˈkrɪkɪt] > críquete [ˈkR ɪkɪˈʧi] 

croquet [ˈkrəʊkeɪ] > cróquet [ˈkrɔkʧi] 
football  [ˈfʊtbɔːl] > futebol  [futeˈbɔw] 

golf [ɡɒlf]  > golfe  [ˈgowfɪ] 
handball [ˈhændbɔːl] > handebol e handebol [ãdeˈbɔw] 

hockey [ˈhɒki] > hóquei [ˈxɔkej] 
jet skiing [ˈdʒet ˈskiːɪŋ] > jet ski [ʒʧiˈski] 

karting [karting] > kartismo e cartismo [kaR ˈʧismu] 
ping-pong [ˈpɪŋpɒŋ] > pingue-pongue  [ˈpĩgɪˈpõgɪ] 

polo [ˈpəʊləʊ] > polo [ˈpɔlʊ] 
pugilism [ˈpjuːdʒɪlɪzəm] > pugilismo [puʒɪˈlɪzmʊ] 

rally [ˈræli] > rali [xaˈli] 
rugby [ˈrʌɡbi] > rúgbi [ˈxʌgibi] 

skating [ˈskeɪtɪŋ] > esqueitismo [iskejˈʧizmʊ] 
surf [sɜːf] > surfe [ˈsurfɪ] 

volleyball [ˈvɒlɪbɔːl] > voleibol [volejˈbɔw] 
windsurf [ˈwɪndsɜːfɪŋ] > windsurfe [ˈuĩndisuR fɪ] 

acrobatie [akrɔbasi] >[akR obasia] 
 

Um aspecto importante a ressaltar, é que no caso de hóquei, o registro aparece somente com o “h” 
inicial (pronunciado similar ao fonema [x] na LP). Pelas normas da LP, o “h” inicial seria mudo. Desta forma, 
torna-se um signo mestiço e possui a propriedade de estender um fonema não usual no nosso sistema 
linguístico que se converte em alofone dentro do sistema fonético-fonológico da LP. A similaridade sonora de 
acrobatie com acrobacia possivelmente influenciou a escrita da palavra.  

Quanto à morfologia, algumas palavras formadas de dois radicais (substantivos) passaram por 
alterações que resultaram em um único radical no processo de aportuguesamento. Há um elemento de 
composição pospositivo -bol, como nas unidades lexicais: futebol, basquetebol, handebol, beisebol e voleibol. 
A palavra futebol, por exemplo, forma derivados como futebolístico, futebolismo, futebolista. Basquetebol, 
handebol, beisebol e voleibol também geraram palavras derivadas. Na LP passaram ainda pela simplificação 
ou abreviação em que se exclui o elemento pospositivo –bol,  pode ser verificado no uso dessas palavras: 
basquete, vôlei, beise e hande ou ande. “Basquete” e “vôlei” são atestados tanto no VOLP como no DHLP, 
“beise” e “hande” são mais usadas em interações informais. 

Os esportes que passaram por sufixação (+ - ismo) são iatismo, cartismo, motociclismo e esqueitismo 
da LI e atletismo, automobilismo, balonismo, ciclismo da LF. Desta forma, o sufixo grego tem grande 
relevância na formação e incorporação de nomes de vários esportes.    

Algumas palavras receberam o acréscimo de vogais temáticas aos radicais originados no inglês como 
aeróbica,  golfe, surfe, pugilismo, windsurfe (inglês), dardo (francês),  

As mudanças ortográficas estão marcadas nas seguintes adaptações:  
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1. Letra como o “k” de basketball e o “ck” de cricket, hockey e “sk” de skating, foram substituídas 
por “qu” ou “c” por serem representativas do fonema [k] na LP: karting > cartismo; cricket > 
críquete; hockey > hóquei;  skating > esqueitismo. 

2. A palavra “tênis” em sua grafia possui aspectos semelhantes à escrita na LI,  suprimiu um “n” em 
um processo de simplificação de consoantes geminadas,  que não fazem parte da estrutura da 
LP. No que se refere à fonética, possui sonoridade bem próxima à de LI: tennis [ˈtenɪs] > tênis 
[ˈtenɪs]. Outros nomes que passaram pela simplificação de geminadas são: volley > vôlei; rally 
>rali e o radical da LI  ball modificado para o pospositivo –bol.  

 
c) Incorporação na forma original:  

Há unidades lexicais que no nível morfológico e ortográfico preservam a forma original em LI. No 
entanto, há consequentes adaptações fonéticas. Algumas das unidades lexicais elencadas nesta categoria 
aparecem em outras unidades lexicais  adaptadas morfológica e ortograficamente. Optamos por citá-las em 
mais de uma categoria por representarem unidades lexicais diferentes, mesmo que sinônimas. A pluralidade 
de registros, pode ser concebida como aceitabilidade de diferentes usos.   

São elas 37 unidades lexicais  entre as atestadas: handball, autocross, badminton, baseball, 
basketball, body-board (associado a bodyboarding), bungee-jump (salto praticado no bungee jumping), 
catch, catch-as-catch-can, cooper, cricket, croquet, cross-country, cross-over, enduro, footing,  hockey, jet 
ski, jogging, karting, motocross, mountain bike, off-road, polo, rafting, raid, rally,  rallye, rugby, skating, 
sprint, squash, surf, surfing, trekking, volley e volleyball.  
 

d) Simples, ou seja, constituído de apenas uma unidade lexical:  
Aeróbica, badminton, boxe, catch, Cooper, cricket, críquete, enduro, footing, golfe, hóquei, iatismo, 
jogging, karting/kartismo/cartismo, polo, pugilismo, rafting, rally/rallye/rali, rugby/rúgbi, 
skating/esquitismo, sprint, squash, surfing/surf/surfe, tênis, trekking, totó (francês).  

e) Composto: (possuem duas ou mais unidades lexicais) 
autocross (auto + cross)  
baseball > basebol > beisebol (base + ball)  
basketball > basquetebol (basket + ball)  
bodyboarding (body+board) 
bungee-jump  (bungee + jump) 
Cartismo/kartismo – do inglês kart + sufixo –ismo,  incorporado à LP com origem no grego  
catch-as-catch-can (catch + as + catch + can) 
cross-country (cross + country)  
cross-over (cross + over)  
handball >handebol >andebol/ (hand+ball) 
Iatismo - o esporte em inglês é sailing, mas na formação do léxico “iatismo” juntam-se os termos 
“iate” ( do inglês yatch – tipo de embarcação) + sufixo –ismo,  incorporado à LP com origem no 
grego  
jet skiing > jet ski (jet + ski)  
motorcycling > motociclismo (motor + cycling + sufixo –ismo,  incorporado à LP com origem no 
grego) 
motocross (moto + cross)  
mountain bike > bicicleta da montanha ( mountain + bike)  
off-road (off + road)  
ping-pong > pingue-pongue (ping + pong) 
volleyball > voleibol (volley + ball)  
windsurfe > windsurfe (wind + surf) 
parapente ( francês-parte de parachute = paraquedas + pente = ladeira, decline)  

 
 Dentre os 230 esportes listados inicialmente, dos quais 128 eram originados na LI, somente 65 foram 
apresentados nas entradas e verbetes das duas obras em análise. Dos nomes oriundos da LF, a maioria já 
está incorporado  ao PB e estão presentes em dicionários há algumas décadas. No entanto, outros como 
parkour não é mostrado nas entradas.  Alguns daqueles apresentados são muito poucos usados, como catch, 
catch-as-catch-can,  cooper (bastante difundido como uma atividade física nos anos 70 e 80, mas perdeu 
forças quanto ao número de adeptos e também o uso do termo foi reduzido) e ride ou raide. Há variações 
que são elencadas nas entradas ou verbetes, mas também passaram por processos de adaptação e sua forma 
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original caiu em desuso: basketball, baseball, handball, volleyball. Esses xenismos dificilmente aparecem na 
linguagem do brasileiro. Por outro lado, dos 128 esportes, somados as suas variações,  com origem na LI da 
lista de 230, apenas 63 são atestados pelas obras e dois apresentam somente unidades lexicais pertinentes, 
como body-board e bungee-jump. 
  

Enfim, conforme o critério de análise adotado com base em Carvalho (2009), em relação aos 
vocábulos nominativos de esportes e, guiados por um corpus escrito,  observou-se que:  

1) Quanto à origem, a maioria dos termos é de origem externa ou cultural, sendo encontrados 
apenas sete hibridismos analisados como tal em sua origem, como estrangeirismo;  

2) Nas fases de adoção, por se tratar de registros escritos, estrangeirismos e xenismos podem 
ser confundidos. Os empréstimos assimilam características da LP que com o tempo podem se aproximar mais, 
como no caso de handball > handebol > handebol. Nesse percurso as mudanças fonético-fonológicas 
desempenham um papel importante;  

3) Nas formas de adoção, foram observados dois decalques, vinte adaptações fonéticas (sendo 
que essa está presente praticamente em todos os usos em maior ou menor grau), que geralmente implicam 
nas alterações morfológicas e/ou ortográficas; 

4) Quanto aos empréstimos da LF, talvez justamente pelo tempo que estão inseridos em nossa 
língua e certo distanciamento histórico ocasionado pela perda de status como língua franca,  não guardam 
características identificáveis da língua de origem. Aconchegaram-se em nosso uso e, familiares que são, 
demandam de certo esforço para identificarmos que já foi um termo estrangeiro.  

 
5. Considerações Finais  

 
Existem verbetes apresentados no VOLP que não foram considerados no DHLP e vice-versa. O 

primeiro, evidentemente, é menos rico em detalhes e somente apresenta as classificações gramaticais. Por si 
somente e sem recorrer a outra fonte, em alguns verbetes ficaria difícil identificar se realmente tratava da 
nomenclatura de um esporte.  O segundo, DHLP, traz mais detalhes, mas em vários verbetes não apresenta 
um perfil textual mais organizado assegurando que é um esporte. 

  
Mesmo que exista a necessidade de se respeitar um período de maturação do neologismo estrangeiro 

como garantia de que pertença ao léxico da língua, muito nomes de esportes, já usados há muitos anos antes 
de 2009, não foram registrados. Por exemplo: corrida de stock car, sandboard, curling, luge, short track, 
skeleton que são vocábulos presentes em sites de campeonatos e jogos oficiais mundiais e não estão 
registrados em ambas as obras analisadas. Por outro lado, há outros pouco presentes no vocabulário de 
brasileiro que já foram abolidos do uso ou sequer entraram de forma significativa, estão registrados. Não 
defendemos que os menos usados não devam estar presentes no acervo lexical das obras, ao contrário, mas 
que haja um equilíbrio e a justa consideração àqueles que usamos, lemos e ouvimos em nossas interações 
cotidianas. Concordamos com Carvalho (2011, p. 63) ao expor em entrevista que “os critérios de inserção de 
um empréstimo numa obra lexicográfica devem ser, em primeiro lugar, a frequência de uso e a vulgarização 
do termo no uso geral”. 

 
Alguns esportes, mesmo que já tenham sido incorporadas ao sistema de LP, ainda registram suas 

formas originais estrangeiras como entradas. Entretanto, há palavras que deveriam aparecer como entradas e 
estão dispostas apenas nas definições ou como sinônimas nos verbetes.  

 
Para concluir, os vocábulos provenientes de outras línguas, dentre os quais destacamos os 

anglicismos e os galicismos, integram o léxico do PB, sem necessariamente ameaçar a estrutura da língua. 
Constituem-se em um acervo rico e representam o diálogo com outras línguas e culturas que nos permitem 
uma remodelação ao “jeitinho de falar brasileiro”. 

  
Os esportes e as relações estabelecidas entre as pessoas por meio deles, quer seja no setor social, 

linguístico ou econômico, têm fortes laços com os aspectos culturais e constituem-se por um diálogo 
constante entre as comunidades linguísticas. São elementos que se relacionam e, constantemente, evoluem 
com e pela língua. Compreender sobre o registro lexical dos esportes nos permite compreender outras 
ocorrências e características da nossa linguagem.  
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Unidades fraseológicas e paremiológicas no discurso 
literário de fantasia: estudo de aspectos lexicais e 
semânticos de neologismos na série Harry Potter 
 

Raphael Marco Oliveira Carneiro1 
 
 
RESUMO: Este trabalho apresenta resultados parciais de uma análise de unidades lexicais neológicas simples e 
fraseológicas usadas no universo de discurso literário de fantasia conforme manifestado na série literária Harry Potter de 
J. K. Rowling. Este estudo, situado nas Ciências do Léxico: Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, contribui para o 
entendimento de como unidades lexicais neológicas são engendradas em ambientes literários ficcionais. Essas unidades 
foram identificadas em uma abordagem com base em corpus. Os neologismos simples e os neologismos fraseológicos 
apresentados evidenciam os seus papeis na modelização da visão de um mundo semioticamente construído. 

Palavras-chave: Neologismos. Mundos ficcionais. Discurso literário de fantasia. 

 
ABSTRACT: This paper reports on the partial results of an analysis of neological lexical units both simple and 
phraseological used in the universe of fantasy literary discourse as manifested in the Harry Potter literary series by J. K. 
Rowling. This study, situated in the Lexical Sciences: Lexicology, Lexicography and Terminology, adds to the 
understanding of the way neological lexical units are engendered in literary fictional environments. These units were 
identified in a corpus-based approach. The simple neologisms and phraseological neologisms presented herein are 
evidence of their roles on the modelling of the view of a semiotically constructed world.  

Keywords: Neologisms. Fictional worlds. Fantasy literary discourse. 

 
1 Introdução 

Este trabalho, situado no eixo temático ‘criatividade lexical e discursiva: neologia, descristalização, os 
empregos lúdicos etc.’ proposto pelo IV Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística (IV CIDS – 
2016, Paris IV-Sorbonne), examina o uso de unidades lexicais neológicas simples e fraseológicas no universo 
de discurso literário de fantasia, conforme manifestado na série Harry Potter de J. K. Rowling. Obras literárias 
de fantasia têm tido grande popularidade nos últimos anos. A série Harry Potter (HP), iniciada em 1997 e 
concluída em 2007, gerou grande interesse entre crianças, adolescentes e adultos no mundo todo, 
configurando um marco na literatura de fantasia inglesa na transição entre o século XX e o século XXI, que 
influenciou e continua influenciando a produção de obras literárias e fílmicas no mesmo universo de discurso. 
Do ponto de vista de sua constituição linguística, as obras chamam a atenção pelo uso de unidades lexicais 
neológicas que contribuem para a construção de um detalhado mundo ficcional caracterizado pela temática 
Witchcraft and Wizardry (Magia e Bruxaria). 

A neologia é um processo de formação de unidades lexicais previamente inexistentes no sistema de 
uma língua. Desse processo resultam neologismos, unidades lexicais passíveis de serem produzidas em 
inúmeros universos de discurso, tanto na comunicação cotidiana, quanto literária, científica e técnica. Barbosa 
(2001) salienta que nos discursos científicos e técnicos a caracterização de processos neológicos preferenciais 
é relativamente fácil, dada à natureza diafásica, embora sintecnolética, que permite um levantamento dos 
processos neológicos de alta frequência e distribuição regular em numerosos discursos-ocorrência, 
configurando a norma da classe de discursos em diferentes áreas especializadas. Quando se trata do discurso 
literário, contudo, os neologismos, assim como outras marcas discursivas, estão relacionados a uma situação 
específica de enunciação e não a uma classe de discursos. Assim, “no universo de discurso literário, a 
tendência é obter-se a caracterização de um texto-ocorrência. É de natureza sinfásica e não-diadiscursiva” 
(BARBOSA, 2001, p. 49).  

Tendo essas considerações em vista, propomos uma caracterização inicial de processos neológicos de 
unidades lexicais simples e fraseológicas presentes no conjunto dos textos-ocorrência de uma amostra de 
textos literários de uma mesma autora do universo de discurso literário de fantasia. Tal amostra é constituída 

1 Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Instituto de Letras e Linguística (ILEEL). Núcleo de Línguas e Literaturas 
Estrangeiras (NUCLLE). Mestre em Linguística e Linguística Aplicada. E-mail: raphael.olic@gmail.com 
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pelos sete volumes da popular e premiada série Harry Potter em inglês (Harry Potter and the Philosopher’s 
Stone, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter and 
the Goblet of Fire, Harry Potter and the Order of the Phoenix, Harry Potter and the Half-Blood Prince, Harry 
Potter and the Deathly Hallows) e três obras complementares que expandem o mesmo mundo ficcional criado 
por J. K. Rowling: Fantastic Beasts and Where to Find Them, Quidditch Through the Ages e The Tales of 
Beedle the Bard.2 

Cabe mencionar que, os livros contam a história de Harry Potter, um garoto que, ao ter os pais 
assassinados por um poderoso bruxo das trevas, chamado Lord Voldemort, é criado pelos seus tios trouxas 
(quem não é bruxo) até o momento em que completa onze anos e descobre que é um bruxo. Daí em diante, 
ele passa a frequentar a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts (Hogwarts School of Witchcraft and 
Wizardry), para que dentro de sete anos possa concluir sua formação em Magia e Bruxaria. Dessa forma, 
cada um dos livros conta a história de um ano na vida de Harry. As obras não se circunscrevem apenas aos 
estudos de Harry em Hogwarts, uma vez que ao longo desses sete anos, Voldemort, em busca da 
imortalidade, ameaça a segurança de Harry e a paz na comunidade bruxa, culminando com a Segunda Guerra 
dos bruxos. A série como um todo, em diversos momentos, toca em questões relativas, não só aos aspectos 
emocionais das personagens, mas também à morte, à opressão, à política, à educação, à segregação social, 
ao preconceito. Para além de toda a fantasia e humor que torna a leitura prazerosa, há temas sociais sérios 
que são de grande importância para a formação cultural, moral e ética do leitor em desenvolvimento. 

Após a fundamentação teórica, apresentada em sequência, tratamos da metodologia, exibimos a 
análise dos dados e traçamos as considerações finais. 
 

2 Fundamentação Teórica 
Nesta fundamentação teórica tratamos brevemente dos aspectos mais relevantes para a análise a ser 

desenvolvida na seção seguinte. Principiamos com a asserção fundamental de que “[...] os sistemas 
semióticos, particularmente o linguístico, caracterizam-se por um permanente nascer de signos” (BARBOSA, 
2001, p. 35), de modo que a mutabilidade linguística é verificável ao nível do léxico à medida que signos são 
criados ou sofrem modificações em seus significados. Esse processo de criação e renovação lexical é inerente 
à língua e não uma ameaça à sua continuidade (BARBOSA, 2001). Assim, Barbosa (2001) esclarece que, os 
sistemas semióticos sustentam-se dialeticamente, oscilando entre a força de conservação, que assegura a 
continuidade histórica da língua e a intercompreensão dos sujeitos falantes-ouvintes da comunidade, e a 
força de mudança, que capacita a língua a atender às novas necessidades de comunicação e do processo de 
renovação social. “[...] o universo léxico, [portanto,] sustentando-se na tensão conservação/mudança, 
constitui um universo da significação e, por isso, fonte inesgotável de novos valores, novos recortes culturais” 
(BARBOSA, 2001, p. 36)  
 Dentre os processos intralinguísticos de criação lexical, Barbosa (2001) elenca os seguintes: 
neologismo fonológico (produto de nova função semiótica, isto é, forma e conteúdo inéditos), neologismo 
semântico (produto da conservação da forma e atribuição de novo conteúdo, correspondente a novo recorte 
cultural), neologismo sintagmático (produto da derivação e da composição de unidades lexicais) e neologismo 
alogenético (produto de empréstimo interlinguístico). É no processo de neologia sintagmática que se verifica 
maior ou menor grau de integração dos elementos constituintes da unidade lexical e do qual resultam lexias 
complexas, compostas, textuais, fixas ou semifixas. Em outras palavras, esse processo é responsável pela 
formação de unidades fraseológicas, fraseologismos ou frasemas, as quais, a depender de suas configurações 
lexicogramaticais, semânticas e pragmáticas, podem ser classificadas como colocações, coligações, binômios, 
estruturas agramaticais consagradas, expressões idiomáticas, marcadores conversacionais, fórmulas 
situacionais, unidades paremiológicas ou parêmias (ditados, provérbios, etc.). Essas unidades lexicais são 
distinguidas pela quantidade de seus elementos constituintes (duas palavras ou mais), e por níveis de 
convencionalidade: nível sintático (combinabilidade, ordem, gramaticalidade), nível semântico (significado da 
forma e significado da imagem) e nível pragmático (situação e expressão verbal) (cf. TAGNIN, 2013). 

2 Quando necessário, utilizamos a seguinte notação para nos referirmos às obras no texto, respectivamente, HP 1, HP 2, 
HP 3, HP 4, HP 5, HP 6, HP 7, HP 8, FB, QA, TB. 
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Ao investigar o uso de unidades fraseológicas no discurso literário, por ela denominadas de lexias 
textuais3, Barbosa aponta que, “um dos tipos de produção de neologismos consiste em romper a lexicalização 
da lexia textual, como se ela ainda estivesse em combinatória livre” (BARBOSA, 2001, p. 50). Em outras 
palavras, o neologismo é engendrado quando a unidade fraseológica lexicalizada no sistema é descristalizada 
quando atualizada no discurso. Essa descristalização faz com que as unidades fraseológicas lexicalizadas 
sejam remotivadas, culminando em diferentes configurações lexicogramaticais e mudanças de significado. 
Barbosa (2001), por exemplo, apresenta a seguinte tipologia de remotivação de lexias textuais: alteração da 
ordem dos vocábulos integrantes da lexia textual; comutação de um dos vocábulos da lexia textual por outro 
com o qual possui intersecção semêmica; substituição de todos ou quase todos os vocábulos integrantes da 
lexia textual e criação de novas lexias textuais. A autora ainda salienta que, “[...] todas as lexias são 
polissemêmicas e apresentam, no mínimo, dois designata: o da lexia textual como se acha memorizada e o 
gerado na instância discursiva” (BARBOSA, 2001, p. 51). 

Essas considerações revelam que, a neologização de unidades fraseológicas é comumente resultante 
de processos de combinabilidade de seus constituintes. A nova combinação de elementos de uma unidade 
fraseológica, contudo, é resultante de um processo mais profundo, subjacente ao nível lexicogramatical, o de 
reconceptualização. É a partir do nível semântico-conceptual, do esquema semântico que se tem em mente, 
que surge a necessidade de alteração da forma lexical consagrada de uma unidade fraseológica, para 
irromper um novo significado. A unidade fraseológica (UF) já conceptualizada no sistema precisa ser 
reconceptualizada para gerar uma nova significação, e assim, reconstruir uma visão de mundo distinta da 
anteriormente expressa pela unidade convencional tradicional. Barbosa (2012) ainda ressalta que, as 
unidades fraseológicas (UFs) desempenham papeis sociais e culturais, visto que são geradoras e reflexos de 
recortes culturais e configuram respostas às necessidades criadas por uma nova situação social. Segundo a 
mesma autora, cada nova proposição de um frasema merece atenção especial, pois implica a formação da 
percepção de um novo fato antropocultural e de uma nova unidade linguística. 

Visto que procedemos à análise neológica na literatura, é importante especificar alguns aspectos que 
incidem na comunicação literária. Entendemos que a comunicação literária é dotada de uma motivação 
pragmática específica, ou seja, motivação para a criação sintética de um mundo ficcional, de forma que seus 
modos de ação, objetos e delimitação ontológica circunscrevem-se em relação a tudo aquilo que se torna 
manifesto por meio de uma forma linguística, sendo que a validade de seus enunciados refere-se ao que é 
‘verdadeiro’ por meio da forma estética (STEGER, 1987). Nessa concepção, a linguagem literária realiza a 
modelização de um mundo secundário, de modo a expressar uma visão de mundo particular. Em termos 
semânticos, entendemos que a linguagem literária realizada em uma obra específica é estruturada na relação 
entre mundo real e um mundo possível ficcional4, de maneira que o texto literário pode engendrar sememas5 
próprios de um mundo ficcional, principalmente quando se trata do universo de discurso literário de fantasia, 
que não se limita a supostas correspondências com o mundo real. Esses sememas podem gerar 
estranhamentos ao leitor, uma vez que eles geralmente divergem da experiência humana biofísica do real. É 
na formação de um semema divergente e inusitado que jaz um dos aspectos geradores de efeitos fantásticos 
comumente associados aos discursos literários de fantasia. Quando lexemizados6 no discurso, esses sememas 

3 “[...] lexias textuais são enunciados cristalizados – ditados, provérbios, refrãos, etc. – que tiveram origem em 
combinatória livre, que lhes é subjacente, e que, no estágio atual, são unidades memorizadas, em combinatória fixa. Do 
ponto de vista da atualização, encontram-se disponíveis na memória do falante, do mesmo modo que as lexias simples. 
Têm um significado global, que não coincide com o que seria resultante da combinatória livre de seus componentes” 
(BARBOSA, 2001, p. 50). 
4 Conforme Doležel (1998), ‘mundo’ é a totalidade de entidades materiais e mentais que pode ser designada por meios 
linguísticos ou outros meios semióticos; ‘mundo real’ é um mundo possível realizado que é percebido pelos sentidos 
humanos e fornece o palco para a atuação humana; ‘mundo possível’ é um mundo pensável e ‘mundo ficcional’ é um 
mundo possível construído por um texto ficcional ou outro meio performativo semiótico. 
5 “Os semas nucleares definem os traços invariáveis em um lexema, aqueles traços que justificam a especificidade de seu 
significado, de seu valor, que permanece constante independentemente do contexto de aparição. Os semas contextuais, 
por sua vez, são aqueles que dependem do contexto no qual o lexema é inserido e servem para declinar o significado 
invariável segundo as particulares acepções que aquele lexema pode, de vez em quando, assumir. O significado de um 
lexema depende sempre da combinação de ao menos um sema nuclear com pelo menos um sema contextual. É esta 
combinação, variável evidentemente a cada inserção do lexema em um texto dado, que toma o nome de semema. [...] O 
semema, como se vê, reúne em si feixes de semas que, combinando-se, justificam as significações específicas de cada 
ocorrência” (VOLLI, 2012, p. 70-71). 
6 “A lexemização [...] é aqui entendida como ‘la mise em lexème’, a configuração do fato virtual em grandeza-signo, no 
próprio ato de instaurar a significação. Trata-se de processo complexo que é precedido pelo de conceptualização. Este, 
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geram unidades lexicais próprias de um universo de discurso. Lexemas como centaur, fairy, unicorn, 
werewolf, por exemplo, são mais comumente encontradas com seus significados referentes a animais 
mágicos em textos literários ficcionais. Termos ficcionais neológicos, como Dementor, Thestral, Quidditch, 
encontrados na série Harry Potter, ilustram a ideia de que obras literárias de fantasia tendem a fazer uso de 
unidades lexicais para denominar elementos particulares e característicos de um mundo ficcional, gerando 
uma intrincada rede de relações intratextuais e intertextuais (cf. CARNEIRO, 2016). Essas considerações nos 
levam ao entendimento de que, o uso fraseoparemiológico7 no discurso literário de fantasia pode assumir 
configurações léxico-semânticas diferentes das unidades fraseoparemiológicas comumente usadas na 
comunicação cotidiana para modelizar a visão de mundo própria de um mundo ficcional semioticamente 
construído. 

 
3 Metodologia 

A metodologia para a realização deste estudo exploratório consistiu em identificar os neologismos na 
amostra textual compilada como um corpus eletrônico. Para mais detalhes sobre o corpus e o uso do 
programa WordSmith Tools para o levantamento das listas de palavras, palavras-chave e concordâncias, 
sugerimos consultar Carneiro (2016). Após o levantamento das palavras no corpus, atestamos a 
neologicidade das unidades lexicais por meio da consulta aos dicionários Oxford Learner’s Dictionaries (OLD) 
e o Oxford Dictionaries (OD)8 e ao Google Books Ngram Viewer.9 Julgamos que a presença das unidades 
lexicais nos dicionários gerais de língua é um indicativo de que não se trata mais de um neologismo e sim de 
uma unidade lexical constituinte do sistema linguístico. Também extraímos alguns contextos linguísticos em 
que os neologismos ocorreram para identificar traços semântico-conceptuais, de modo a recuperar o 
significado desses lexemas usados nos textos. 
 

4 Análise dos dados 
 A primeira unidade lexical neológica selecionada é a mais popular das criações lexicais de Rowling, 
isto é, Muggle. Trata-se de um neologismo sintagmático formado por processo de derivação. Na verdade, o 
lexema Muggle não mais pode ser considerado um neologismo, visto que foi dicionarizado pelo Oxford English 
Dictionary (OED) em 2003, seis anos depois da publicação do primeiro livro (1997), com significado distinto 
do empregado em HP. Na ficção de Rowling, Muggle designa seres humanos não-bruxos, não dotados de 
poderes ou habilidades mágicas, enquanto a definição dicionarizada é a de uma pessoa não dotada de certa 
habilidade, leiga. Isto é, no mundo ficcional o lexema conserva o seu significado específico, mesmo este 
tendo sido modificado em usos alusivos e estendidos em outros ambientes comunicativos. 

O OED fornece a seguinte explicação etimológica e léxico-semântica para a formação de Muggle: 
Origin: Formed within English, by derivation. Etymons: MUG n., -LE suffix 1 Etymology: 
<MUG n. + -LE suffix 1, invented by J. K. (Joanne Kathleen) Rowling (b. 1965), British author 
of children's fantasy fiction (see quot. 1997). In the fiction of J. K. Rowling: a person who 
possesses no magical powers. Hence in allusive and extended uses: a person who lacks a 
particular skill or skills, or who is regarded as inferior in some way. [...] This is a new entry 
(OED Third Edition, March 2003).10  

 O primeiro uso de Muggle em HP ocorre no seguinte contexto extraído de HP 1, p. 10: “Rejoice, for 
You-Know-Who has gone at last! Even Muggles like yourself should be celebrating, this happy, happy day!”. É 
interessante apontar que mesmo a unidade Muggle tendo sido classificada pelo OED como formada por 
derivação, a palavra muggle já existia antes da série HP, com significados distintos. O próprio OED lista três 

por sua vez, parte do continuum amorfo (Hjelmslev, 1968, p. 71-85). Nessa fase, os ‘fatos’ constituem substâncias 
estruturáveis, que são apreendidos e recortados pelos grupos linguísticos e socioculturais, de diferentes maneiras, e que 
mantêm um núcleo de percepção biológica universal” (BARBOSA, 2001, p. 43). 
7 Usamos o termo ‘unidades fraseoparemiológicas’ para referir às unidades fraseológicas que também são paremiológicas, 
já que uma unidade paremiológica é obrigatoriamente fraseológica. 
8 Os referidos dicionários podem ser acessados por meio dos seguintes endereços, respectivamente: 
<http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>; <https://en.oxforddictionaries.com/>. Acesso em: 02 nov. 2016. 
9 Disponível em: <https://books.google.com/ngrams>. Acesso em: 25 jan. 2017.  
10 Disponível em: <http://www.oed.com/view/Entry/254297>. Acesso em: 26 jan. 2016. 
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acepções datadas de 1275, 1608 e 1926, nenhuma delas correspondente ao significado atribuído por Rowling. 
A existência anterior da forma muggle poderia levar à sua classificação como neologismo semântico, visto que 
apenas novo conteúdo é atribuído à forma já existente. Contudo, Rowling atribui11 origem própria para a 
unidade Muggle (Mug + -le), que também é distintamente grafada com a primeira letra maiúscula em HP. 
Acreditamos que essas distinções conferem especificidade à unidade lexical e autorizam a classificação de 
Muggle como neologismo sintagmático formado por derivação e não como semântico. 
 Uma busca no visualizador12 de n-gramas13 também esclarece visualmente essa questão, conforme 
FIGURA 1. 

 
Figura 1. Visualização do n-grama Muggle. 

 
A FIGURA 1 revela que há usos de Muggle, anteriores à obra de Rowling. Contudo, a partir da década 

de 1990 o uso do lexema cresceu expressivamente, um indicativo de popularidade decorrente da publicação 
da série HP no mesmo período. 

A próxima unidade lexical sob análise, Dementor, refere-se a uma criatura das trevas que suga a 
alma de suas vítimas. O primeiro uso de Dementor é como título do capítulo 5 de HP 3. Em seguida, ocorre 
na fala da personagem Lupin, conforme o seguinte excerto: “‘What was that thing?’ he asked Lupin. ‘A 
Dementor,’ said Lupin, who was now giving chocolate to everyone else. ‘One of the Dementors of Azkaban.’” 
(HP 3, p. 67). Essa unidade neológica também pode ser classificada como resultante de processo 
sintagmático por derivação, provavelmente de lexemas como dementalise, dement, dementia que 
estabelecem intersecções semêmicas com Dementor. Em outras palavras, para designar a criatura que altera 
o funcionamento mental de suas vítimas drenando-as de sentimentos positivos, manteve-se a base comum 
dement do latim dementare “ficar louco, fora de si”, e o sufixo -or formador de substantivos.14 Observamos 
que o próprio significado do verbo dementalise, to deprive of the capacity for thought; to brutalize or 
dehumanize; to remove mind or a mental quality from (OD), está relacionado aos efeitos da ação que as 
criaturas exercem sobre suas vítimas. 

Para designar o animal mágico alado carnívoro, com poderes de invisibilidade, visto apenas por 
aqueles que possuem um entendimento emocional do que é a morte, de aspecto esquelético, semelhante a 

11 Em entrevista, Rowling explicou a criação da palavra Muggle da seguinte forma: julesrbf: Where did you come up with 
the word "muggle"? JK Rowling replies -> I was looking for a word that suggested both foolishness and loveability. The 
word 'mug' came to mind, for somebody gullible, and then I softened it. I think 'muggle' sounds quite cuddly. I didn't 
know that the word 'muggle' had been used as drug slang at that point... ah well. Disponível em: <http://www.accio-
quote.org/articles/2004/0304-wbd.htm>. Acesso em: 25 fev. 2017. 
12 É preciso fazer a ressalva de que o visualizador de n-gramas realiza buscas em livros que constam no conjunto de 
dados do Google, de modo que os resultados obtidos são limitados à amostra linguística desses dados e ao recorte 
temporal, não refletindo o uso em gêneros e situações comunicativas diversos. 
13 No campo da linguística computacional, n-gramas são unidades sequenciadas de itens, sejam eles fonemas, sílabas, 
letras, palavras, a depender do tipo de item adotado. No caso deste trabalho, entendemos n-gramas como uma sequência 
de palavras, de modo que Muggle é um uni-grama e cry over spilt potion é um quadri-grama, por exemplo. 
14 Quando não indicada a fonte, entende-se que as informações etimológicas apresentadas foram obtidas no Online 
Etymology Dictionary. Disponível em: <http://www.etymonline.com/index.php>. Acesso em: 27 jan. 2017.  
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um cavalo, Rowling cunhou a unidade lexical Thestral. Dizemos cunhou, porque aparentemente, até onde 
pudemos investigar, esse lexema não é derivado de outro como nos casos apontados. A princípio, portanto, 
diríamos que Thestral é um neologismo fonológico, uma criação ex-nihilo, nova função semiótica, com forma 
e conteúdo inéditos. Apesar de seu significado específico, este estabelece intersecções semêmicas com a 
criatura mitológica Pegasus: ambas as criaturas assemelham-se a cavalos alados. No semema de Thestral 
também são reconhecíveis semas de animais do mundo natural, como cavalo e asas semelhantes a morcegos. 
A seguir expomos o contexto linguístico com a primeira ocorrência de Thestral. 

‘Hmm,’ said Professor Grubbly-Plank, her pipe waggling slightly as she talked. ‘Looks like 
something’s attacked her. Can’t think what would have done it, though. Thestrals will 
sometimes go for birds, of course, but Hagrid’s got the Hogwarts Thestrals well-trained not to 
touch owls.’  
Harry neither knew nor cared what Thestrals were; he just wanted to know that Hedwig was 
going to be all right. (HP 5, p. 319) 

A unidade lexical Sectumsempra também é formada por processo sintagmático de derivação (do latim 
sectus particípio passado de secare ‘cortar’ + semper do Latim ‘sempre, continuamente’). No excerto seguinte 
encontramos a primeira ocorrência de Sectumsempra. 

Harry ignored her. He had just found an incantation (Sectumsempra!) scrawled in a margin 
above the intriguing words ‘For Enemies’, and was itching to try it out, but thought it best not 
to in front of Hermione. Instead, he surreptitiously folded down the corner of the page. (HP 
6, p. 419). 

Sectumsempra designa um encantamento que provoca cortes profundos e contínuos naquele que é 
vitimado. Desse modo, é evidente que o significado do neologismo tem respaldo nos significados de cada 
formante latino, dos quais é derivado. Nesse exemplo, indicamos uma marca que se repete nas 
denominações de outros encantamentos em HP, isto é, o uso de formantes latinos e gregos. Mesmo não 
apresentando em muitos casos declinações corretas do latim, é possível recuperar a derivação. Carneiro 
(2014) apresenta um levantamento parcial de 10 unidades lexicais neológicas com derivações latinas e 
gregas, e destaca que “[...] a despreocupação da autora com a criação de um conjunto vocabular consistente 
revela que o que prevalece nas criações lexicais de sua obra é o efeito estético [...]” (CARNEIRO, 2014, p. 5). 
Em outras palavras, o uso lexical neológico tem uma função estilística importante, que é a de fazer o leitor 
crer na visão de um mundo secundário ficcional semioticamente construído. 

Outra unidade lexical própria do mundo ficcional de HP são as chamadas Horcruxes. Esse lexema 
designa objetos que escondem pedaços da alma de seus possuidores, garantindo que eles se tornem 
imortais. O primeiro uso feito dessa unidade lexical é em HP 6: ‘Sir, I wondered what you know about ... 
about Horcruxes?’ (HP 6, p. 347). A FIGURA 2 claramente revela que foi a partir da década de 2000, mais 
precisamente 2005, que Horcruxes passou a ser usada, indicando que se trata de um neologismo. 
 

 
Figura 2. Visualização do n-grama Horcruxes. 
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 Horcrux pode ser classificado como neologismo sintagmático formado por derivação (horreum: hor- + 
crux). Em termos formais, Kronzek e Kronzek (2010) sugerem a formação etimológica de Horcrux a partir do 
latim horreum que significa ‘estoque ou armazém’ e crux no sentido de ‘essência’ como na expressão inglesa 
the crux of the matter. Também há associações relativas à ‘tortura’ na palavra latina crux (cruz), que remete 
ao sofrimento acometido ao criador de Horcruxes. Assim, pode-se recuperar o conceito ‘estoque para a 
essência ou alma’, o que representa o conceito basilar de Horcrux. Os mesmos autores afirmam que, “apesar 
de a palavra Horcrux ser exclusiva do mundo mágico de Harry, a ideia por trás dela – de que a alma, ou 
pedaços dela, pode ser guardada e protegida em objetos materiais – faz parte de histórias folclóricas, mitos e 
práticas ao redor do mundo”15 (KRONZEK; KRONZEK, 2010, p. 130-131). 

Kronzek e Kronzek (2010, p. 131-132) identificaram noção semelhante ao termo Horcrux, na esfera 
ficcional, no conto folclórico russo Koschei the Deathless, em um conto das Arabian Nights e no role-playing 
game Dungeons and Dragons. O conceito de Horcrux também foi identificado fora da ficção. Os mesmos 
autores identificaram esse conceito em sociedades tribais da Sibéria e da América do Sul, nas quais pessoas 
doentes são tratadas por xamãs por meio da transferência de suas almas para uma bolsa medicinal até que 
os pacientes se recuperem. Em certas culturas, também, acredita-se que o pedaço da alma de uma pessoa 
pode ser acidentalmente aprisionado em um objeto, como para os artesãos Navajo. Também há a crença na 
prática de vodu no Haiti de que uma pessoa pode ser escravizada ao ter a alma aprisionada em uma garrafa; 
o uso dessas ‘garrafas de espírito‘, por sua vez, remonta ao Congo Africano. Acrescentamos a essas 
identificações, o fato de que na trilogia ‘O Senhor dos Anéis‘, de J. R. R. Tolkien, a sobrevivência da 
personagem Sauron está ligada a um objeto material, o Um Anel. Sua força vital depende da sobrevivência do 
Anel. Quando o Anel é destruído por Frodo na Montanha da Perdição, o mesmo é acometido a Sauron, e seu 
reino maléfico é esfacelado. 

Observa-se em todos os casos discutidos que, apesar de serem engendrados significados novos e 
particulares a cada grandeza-signo, estes são gerados a partir de intersecções semêmicas e relações 
interdiscursivas. Essas relações ora se estabelecem apenas entre sememas, no caso da relação entre Thestral 
e Pegasus, ora entre sememas e a forma da unidade lexical, como entre Dementor e dementalise. 

Em sequência, analisamos algumas unidades fraseológicas classificadas em duas categorias da 
tipologia de Barbosa (2001), anteriormente apresentada. 
a) Comutação de vocábulos da UF por outro com o qual apresenta intersecção semêmica (também 
denominado de relexemização): 

Antes de passarmos para a análise propriamente dita, esclarecemos que entendemos esse processo 
como relexemização, visto que as UFs anteriormente cristalizadas (lexicalizadas) no sistema linguístico são 
descristalizadas a partir da comutação vocabular e lexemizadas novamente (relexemização) no discurso com 
base em um recorte semântico-conceptual próprio do mundo ficcional engendrado pelo texto literário. 

No excerto seguinte estão em negrito o que identificamos como duas UFs remotivadas: 
 
Harry decided not to waste his remaining breath on pointing out that he could barely walk 
under Dudley’s bulk. He gave the semi-conscious Dudley a heave and staggered onwards. 

‘I’ll take you to the door,’ said Mrs Figg, as they turned into Privet Drive. ‘Just in case there 
are more of them around ... oh my word, what a catastrophe ... and you had to fight them 
off yourself ... and Dumbledore said we were to keep you from doing magic at all costs ... 
well, it’s no good crying over spilt potion, I suppose ... but the cat’s among the pixies 
now.’ (HP 5 , p. 27) 

 
Ao realizar uma busca no OLD encontramos as seguintes unidades com suas respectivas definições: 

 
cry over spilt milk (British English) (US English cry over spilled milk): to waste time worrying 
about something that has happened that you cannot do anything about; 

15 No original: Although the word Horcrux is unique to Harry’s wizarding world, the idea behind it – that the soul, or pieces 
of it, can be stored and protected in material objects – is part of folk tales, myths, and practices from around the world. 
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put/set the cat among the pigeons (British English): to say or do something that is likely to 
cause trouble 

 
Comparando as expressões, fica evidente a comutação realizada entre as unidades lexicais 

potion/milk (poção/leite) e entre pixies/pigeons (diabretes/pombos). A primeira UF conserva a mesma 
estrutura sintática da expressão dicionarizada, alterando apenas a última unidade lexical, enquanto a segunda 
UF não faz uso dos verbos put/set, afirmando diretamente que the cat’s among the pixies. Em termos 
semânticos, as unidades lexicais comutadas apresentam intersecção semêmica, visto que, tanto milk quanto 
potion são ‘bebidas’ e tanto pigeons quanto pixies são ‘animais’. Além disso, os significados globais das 
unidades cristalizadas e remotivadas expressam a mesma ideia com base em imagens semelhantes: a do 
leite/poção derramados e a do gato no meio dos pombos/diabretes. O que as difere e torna as UFs 
remotivadas especiais é a questão de que elas foram usadas para a construção de um mundo ficcional ao 
qual fazem referência. Assim, as UF neológicas expressam a visão do mundo ficcional, em um recorte 
linguístico-cultural particular, fazendo uso de elementos mais representativos do mundo ficcional de Harry 
Potter, que é caracterizado pela temática Witchcraft and Wizardry (Magia e Bruxaria) (cf. CARNEIRO, 2016). 

Para entendermos o uso das UFs destacadas, alguns esclarecimentos são necessários. Anteriormente 
à passagem, a personagem Harry fez uso de magia para se defender de duas criaturas, chamadas Dementors 
(Dementadores), e fazer magia não é permitido para bruxos e bruxas menores de idade. A personagem Mrs. 
Figg é idosa e encontra Harry após o ataque dos Dementadores. Assim, o uso que ela faz da expressão it’s no 
use crying over spilt potion remete ao fato de Harry já ter usado magia e, por isso, não fazer a menor 
diferença se preocupar com o que já está feito e não pode ser mudado. Ela, então, reconhece ao fazer uso de 
the cat’s among the pixies, que a confusão já está armada e que certamente haverá consequências para o 
ato de Harry. 
b) Instauração inédita de lexicalizações 

No trecho seguinte, identificamos três lexicalizações inéditas de UFs. É importante observar que o 
contexto linguístico não apresenta essas unidades em um contexto de uso efetivo. A personagem 
simplesmente menciona três superstições em sequência sem fazer uso delas dentro de uma situação que as 
suscite espontaneamente. Há uma menção consciente ao fato de serem superstições. 
 

‘One of those superstitions, isn’t it? “May-born witches will marry Muggles.” “Jinx by 
twilight, undone by midnight.” “Wand of elder, never prosper.” You must’ve heard 
them. My mum’s full of them.’ 

‘Harry and I were raised by Muggles,’ Hermione reminded him, ‘we were taught different 
superstitions.’ (HP 7, p. 336) 

 
As unidades wand of elder, never prosper e jinx by twilight, undone by midnight apresentam 

construção sintática binária flexível em relação de parataxe, na qual a vírgula mantém a correlação entre os 
elementos justapostos. De acordo com Coinnigh (2014), a parataxe é uma das configurações sintáticas mais 
comuns na formação de provérbios. No caso das UFs anteriores, observamos uma relação causal entre os 
seus constituintes (causa e efeito), que podem ser compreendidas de acordo com as fórmulas “se há X, então 
há Y” ou “se alguém tem A, então alguém tem B.” Em wand of elder, never prosper, entende-se que, se a 
varinha é de sabugueiro, o seu possuidor ficará desafortunado, ou seja, o efeito “desafortunado” tem a causa 
“varinha de sabugueiro.” Essa unidade paremiológica é de importância singular porque estabelece relações 
intratextuais com The Tale of the Three Brothers (O Conto  dos Três Irmãos) presente no livro The Tales of 
Beedle the Bard. Recupera-se dessas relações que, o conto seria a explicação da unidade wand of elder, 
never prosper, ou seja, a explicação para o azar atrelado aos possuidores da varinha de sabugueiro.  

Em jinx by twilight, undone by midnight, entende-se que, se uma azaração é praticada ao anoitecer 
será desfeita à meia-noite, ou seja, o efeito “desfeito à meia-noite” tem em “azaração ao anoitecer” a sua 
causa. Entendemos que nos dois casos anteriores o verbo to be foi suprimido antes de never e undone, 
respectivamente. Nessa supressão, a vírgula tem como função estabelecer a relação entre os constituintes 
separados por ela. Segundo Coinnigh (2004, p. 127), “em inglês, a elipse do verbo, mais comumente o verbo 
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substantivo to be, é frequentemente encontrada em construções paratáticas.”16 A unidade paremiológica 
May-born witches will marry Muggles, por sua vez, não compõe uma estrutura paratática, com elementos 
justapostos ou supressões. Trata-se de uma oração completa. Mesmo assim, observa-se a mesma relação de 
causa e efeito e estrutura binária entre os elementos May-born witches/will marry Muggles. Juntamente com 
essas configurações sintáticas há também a presença ritmada da aliteração de certos sons, como entre elder, 
never, prosper; by twilight, by midnight; may, marry muggles e witches will, respectivamente. Assim, não só 
a construção sintática, mas os traços fonéticos também enfatizam as conexões entre os sintagmas 
justapostos nas duas primeiras unidades comentadas e entre os constituintes de cada sintagma da última. É 
interessante notar que, a unidade May-born witches will marry Muggles fundamenta-se na percepção de parte 
da comunidade bruxa de que os Muggles (não-bruxos) são inferiores aos bruxos, e que o casamento entre 
bruxos e não-bruxos não deve ser encorajado. Assim, seria um grande azar para uma bruxa nascer em maio, 
porque de acordo com a superstição ela se casaria com um não-bruxo. Essa observação contribui para o 
reconhecimento de como o enunciador da obra criou unidades fraseoparemiológicas neológicas que 
corroboram a visão de mundo referente à cultura dos bruxos. 
 Dentre as cinco unidades fraseológicas descritas acima, quatro delas apresentam marcas de 
proverbialidade. It’s no use crying over spilt potion, por ser explicitamente uma remotivação do ditado it’s no 
use crying over spilt milk, e as três lexicalizações inéditas, por apresentarem estrutura paratática, aliterações 
e encerrarem um elemento de sabedoria e conselho. The cat’s among the pixies, por sua vez, configura-se 
como expressão idiomática apenas, de significado não-composicional, ou seja, o seu significado não resulta 
da somatória dos significados de seus constituintes. 
 
5 Considerações finais 

A análise inicial aqui apresentada buscou descrever aspectos lexicais e semânticos dos processos de 
formação neológica de unidades lexicais engendradas no universo de discurso literário de fantasia da série 
Harry Potter. Nosso foco foi em cinco unidades simples (Muggle, Dementor, Thestral, Sectumsempra, 
Horcrux) e cinco unidades fraseológicas (it’s no use crying over spilt potion; the cat’s among the pixies; wand 
of elder, never prosper; jinx by twilight, undone by midnight; May-born wicthes will marry Muggles). O uso 
neológico na amostra analisada aponta para mais casos de neologismos sintagmáticos por derivação, 
havendo menor incidência dos outros processos. 
 Evidenciamos que o universo de discurso literário de fantasia é um ambiente textual profícuo para o 
engendramento de unidades lexicais simples e fraseológicas neológicas que exercem função estilística na 
construção semiótica de um mundo ficcional modelizado pela linguagem literária. Essas unidades neológicas, 
enquanto elementos de variação entre o sistema linguístico e sua atualização no discurso, mostram como o 
léxico está em constante expansão e adaptação aos mais diversos ambientes discursivo-textuais, constituindo 
evidências da plasticidade e dinamicidade do universo lexical. No caso dos textos ficcionais, o léxico é de 
importância singular, principalmente os neologismos que designam elementos muito específicos de dado 
mundo ficcional, visto que é por meio das unidades lexicais que o leitor tem acesso ao mundo ficcional 
instaurado na e pela linguagem literária. Assim, os neologismos são criados a partir do recorte cultural 
realizado pelo enunciador e da necessidade de se denominar um elemento ou particular ficcional desse 
mundo. 
 Este estudo coloca como futuros desdobramentos não só a identificação e um levantamento mais 
robusto das unidades fraseológicas usadas em Harry Potter, mas também a investigação do uso 
fraseoparemiológico neológico em outras obras de autores contemporâneos. Acreditamos serem bem-vindos 
estudos que explorem o uso de unidades fraseológicas e paremiológicas em obras do universo de discurso 
literário de fantasia, a fim de verificar se os fenômenos observados aqui também ocorrem em outras obras, e 
se haveria uma tendência de obras literárias de fantasia a fazerem uso tanto de unidades lexicais neológicas 
simples, quanto de unidades fraseológicas e paremiológicas neológicas em busca da eficácia da concepção de 
mundo modelizada pela linguagem literária. 
 
 

16 No original: “In English, ellipsis of the verb, most often the substantive verb to be, is frequently found in these 
paratactic constructions.” 
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A alternância das formas pronominais tu, você e o(a) 
senhor(a) na função de sujeito no Português falado 
em Cametá – estado do Pará 

 
Raquel Maria da Silva Costa1  

 
 

Este artigo apresenta um estudo sobre a alternância das formas de referência à segunda pessoa, na função 
de sujeito, Tu/Você/o(a) Senhor(a) no português falado na zona urbana do município de Cametá-Pará. 
Objetiva analisar o papel de fatores linguísticos e sociais na motivação do comportamento variável de tu, você 
e o(a) senhor(a). Adota, como quadro teórico, a Teoria da Variação e Mudança Linguística. O corpus contém 
dados de gravações colhidos de dezesseis grupos focais. Os resultados, apontaram que a forma tu é mais 
usada na linguagem cametaense, 0.62 de peso relativo e 62% de percentual.  
Palavras-chave: Pronomes de referência à segunda pessoa. Variação linguística. Relação social simétrica e 
assimétrica. 
 
This article presents a study on the alternation of reference forms to the second person, in the role of subject, 
Tu/Você/o(a) senhor(a) in Portuguese spoken in the urban area of the municipality of Cametá-Pará. It aims to 
analyze the role of linguistic and social factors in the motivation of the variable behavior of tu, você and o(a) 
senhor(a). It adopts, as theoretical framework, the Theory of Variation and Linguistic Change. The corpus 
contains data from recordings taken from sixteen focus groups. The results showed that the form tu is more 
used in the language cametaense, 0.62 of relative weight and 62% of percentage. 
 
Palavras-chave: Pronouns of reference to the second person. Linguistic variation. social relationship 
between the interlocutors. 
 
. 
 

1. INTRODUÇÃO 
Este artigo aborda formas de referência à segunda pessoa, tratando especificamente da alternância 

dos pronomes tu, você e o(a) senhor(a) na função de sujeito no Português falado na zona urbana do 
município de Cametá (PA). Insere-se no campo da Sociolinguística variacionista e tem por objetivo analisar 
como os fatores linguísticos (referência do pronome, estrutura do verbo, paralelismo estrutural, tipo de 
relato/discurso, tipo de frase/entonação, tempo discursivo verbal e tempo gramatical do verbo) e os fatores 
sociais (sexo/gênero, escolaridade, faixa etária, relações hierárquicas) motivam o comportamento variável das 
formas pronominais de segunda pessoa tu, você e o(a) senhor(a) na função de sujeito, na fala dos moradores 
da zona urbana do município de Cametá, região Norte do estado do Pará. 

Relacionaremos à interferência das variáveis sociais, neste estudo, a análise da variação estilística, no 
uso alternado das formas Tu, Você e o(a) Senhor(a), motivados pelo contexto de fala e pelas situações 
relacionais hierárquicas entre os interlocutores. Considerar a análise da mudança de estilo aqui decorre de 
nosso interesse em compreender até que ponto há uma correlação entre a situação social de comunicação e 
a variação linguística intrafalante e como os diferentes interlocutores podem influenciar na escolha de uma 
variante em detrimento de outra. Esse viés metodológico diferencia-se de outros estudos já realizados sobre 
as formas de tratamento à segunda pessoa, constituindo, portanto, um diferencial metodológico desta 
pesquisa, além, é claro, da utilização de fatores semântico-pragmáticos subsidiados pelos princípios 
sociofuncionalistas, considerados teoricamente para efeito de análise de nosso objeto de estudo. 
 

1 Professora da Universidade Federal do Pará/Campus Universitário do Tocantins-Cametá/Pará, Faculdade de Linguagem, 
Doutora em Linguística (UFC), Mestre em Linguística (UFPA), Especialista em Estudos Culturais da Amazônia (UFPA) e 
Graduada em Letras – Língua Portuguesa. E-mail: raqmcosta@gmail.com. 
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2. Tu, Você  e senhor(a) 
Segundo Brown e Gilman (1960), desde o Latim, os pronomes tu e vós (T/V) são usados na interação 

entre duas pessoas. Para os autores, tu era utilizado em relações de maior intimidade e o vós (usado como 
pronome de segunda pessoa do singular), em situações de maior cerimônia, por isso este último passou a ser 
utilizado como forma de se dirigir ao imperador demonstrando um poder hierárquico acentuado. No decorrer 
da história, o uso do vós foi estendido do rei para outras pessoas que detinham o poder. Esse tipo de relação 
foi denominado poder semântico não recíproco, pois apenas prescreve o uso entre superior e inferior, na 
medida em que, em um relacionamento entre duas pessoas, estas não podem exercer o mesmo poder sobre 
o comportamento da outra.  

Contudo, atualmente, essa relação de poder está enfraquecendo-se e sendo substituída pela relação 
semântica de solidariedade. No Português Brasileiro, de acordo com a hipótese de Mendes (1998), como está 
havendo uma forte tendência crescente para a informalidade, isso se reflete no uso das formas de 
tratamento, o que pode substituir o uso de você pelo pronome tu na linguagem oral. 

No Brasil, o que se observa é que a forma você, de maior frequência na fala, é usada indistintamente 
tanto para as relações de maior como de menor intimidade. Talvez essa aproximação no uso de tu, você e 
o(a) senhor(a) deva-se ao fato de nossa sociedade brasileira não se constituir altamente hierarquizada, por 
isso a não necessidade da existência de fórmulas de tratamento igualmente hierarquizadas, já que as formas 
de tratamento mantêm sempre estreitas relações com a sociedade as quais pertencem. Porém, segundo Preti 
(2004), quando o falante deseja enfatizar, na interação, as relações sociais hierarquizadas, usa o sistema dual 
tu/o(a) senhor (a). De acordo com Rodrigues (2003), a forma tu sempre foi associada a relações de 
proximidade e/ou intimidade. Durante a Idade Média, este pronome era usado em referência ao rei, em 
textos literários, mas com valor estilístico.  

Conforme Cunha e Cintra (2008, p. 306), o “tu é substituído por você como forma de intimidade, mas 
você também se emprega fora do campo da intimidade, como tratamento de igual para igual ou de superior 
para inferior”. Os autores observam é que, nos últimos anos, o emprego de tu tem se alargado, e tenta 
ultrapassar os limites da intimidade propriamente dita, objetivando, na fala, o estabelecimento de uma 
interação de forma solidária e igualitária, ou simplesmente aproximativa, entre amigos, colegas de classe ou 
de mesma profissão, inclusive usado, em certas famílias, de filhos para pais.  

No Brasil, diferentemente de Portugal, a forma você(s) passou a ser a forma de tratamento íntimo em 
quase todo o país, provavelmente em decorrência do uso, desde o início da colonização, de formas variantes 
de Vossa Mercê para o tratamento da segunda pessoa. No entanto, Castilho (2010) acrescenta que, em 
regiões do Brasil, em que o tu é ainda o tratamento mais recorrente, “o uso de você traz de volta o antigo 
distanciamento”. (2010, p. 479 - grifos do autor). Mas, para o autor, é preciso tomar cuidado no uso 
alternado dessas formas de tratamento, pois alternando o pronome, alterna-se também o tipo de 
relacionamento com o interlocutor.  

E como o derivado de Vossa Mercê passou a ser usado no português do Brasil como um pronome de 
tratamento de igual para igual, e que não denota muita formalidade, inventou-se a forma o(a) senhor(a), pois 
quando há a manifestação da função social de respeito, devoção, maior diferença de idade entre um falante e 
seu ouvinte, torna-se mais apropriado e evidente o uso de o senhor ou a senhora. A forma o senhor na Idade 
Média era um termo de cortesia usado como sinônimo de rei, já que, como Rodrigues (2003) aponta, o 
monarca era o primeiro dos senhores, portanto merecedor desse termo cortês. Era um tratamento estendido 
também a toda a família real e ao clero.  

Neves (2002), ao tratar sobre os aspectos de gramaticalização em Português, argumenta que o(a) 
senhor(a) sofreram acomodação em processo pela gramática, isto é, alterações graduais em suas 
propriedades, motivadas tanto pelas pressões externas como pelas determinações do sistema linguístico no 
qual tais formas encontram-se encaixadas. Assim, o senhor e a senhora oscilam, em Português, entre seu 
significado originário do latim - seniore - ligado a classe dos substantivos, denotando um sujeito “mais velho, 
e a acepção marcada pela noção de respeito, culturalmente ligada ao tratamento com pessoas idosas”. 
(NEVES, 2002, p. 178).  

Hoje, embora esse pronome ainda manifeste respeito com quem se fala, seu uso encontra-se mais 
recorrente entre pessoas conhecidas próximas (no caso de membros familiares) ou não e também entre 
desconhecidos, ainda que não deixe de apresentar algum valor de cortesia. Outro aspecto interessante que 
convêm ressaltar ao uso das FT's, incluindo aqui o tu e o você, diz respeito à variação estilística, pois o que a 
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história desses pronomes nos revela é que tanto a alternância deles num dado estado sincrônico da língua, 
quanto a própria mudança na estrutura desses vocábulos diacronicamente são decorrentes não só da 
necessidade que o falante possui em adequar o seu discurso ao contexto ou situação de comunicação, formal, 
informal, coloquial, fala/escrita, mas também de adaptar o discurso ao seu interlocutor, considerando os 
traços sociais deste.  

No caso do uso de senhor, legitimado por meio de decreto pelo rei Felipe II e seguido por D. João V2 
em 1597, era imposto o emprego de tal forma, porém o que se observa é que não há imposição maior do que 
a dinâmica da língua em intensa relação com a sociedade à qual pertence. Então, nem sempre, "nem 
decretos nem gramáticos conseguem fixar eternamente as regras a que devem obedecer os tratamentos". 
(RODRIGUES, 2003, p. 356). 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Este trabalho é orientado pelos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística quantitativa ou 
modelo laboviano que pressupõem a não existência de estudos linguísticos desvinculados de fatores sociais, 
discursivos e contextuais e/ou estilísticos, o que implica optar por um realismo empírico e considerar que o 
objeto a ser analisado é o próprio discurso, com sua diversidade e variabilidade.  

O tipo de pesquisa adotado neste estudo foi o da pesquisa descritiva e da explicativa: descritiva 
porque visou a observar e sistematizar os fatores condicionantes do comportamento linguístico variável das 
formas tu/você/o(a) senhor(a), e explicativa, porque, além da preocupação descritiva, ela tende a justificar o 
porquê da influência de tais fatores na variação das formas pronominais em estudo.  

Os eventos de fala ou ocorrências linguísticas que constituíram o corpus para análise do fenômeno 
estudado neste trabalho foram obtidos por meio de 16 gravações de situações interacionais. Em cada uma 
dessas situações comunicativas face à face, contamos com a participação de um grupo focal constituído por 
04 sujeitos-informantes, sendo que um, dentre os quatro, foi o nosso informante-base. Temos, portanto, 16 
sujeitos-informantes-base, interagindo cada um com mais três interlocutores, o que corresponde a mais 48 
sujeitos informantes, todos também cametaenses, que serão controlados aqui quando necessário, totalizando 
64 sujeitos interactantes envolvidos na amostra.   

Assim, teremos, ao todo, 643 informantes, conforme o plano de amostra do quadro 5. Estes 16 
sujeitos que participaram da pesquisa foram estratificados de acordo com faixa etária (08 na faixa etária I - 
21 a 29 anos e 08 na faixa etária II – 32 a 42 anos); escolaridade (08 informantes com Ensino Médio e 08 
com Ensino Superior); e sexo (08 do sexo masculino e 08 do sexo feminino).  

A orientação teórico-metodológica desta pesquisa toma como base, para a coleta dos dados e 
constituição do corpus, a proposta de Eckert (2012), da terceira onda de estudos da variação e mudança 
linguística, a qual se volta para a depreensão do significado social intrínseco às variáveis em estudo. 

Mas diferente da coleta de dados realizada por Freitag (2014), que se deu apenas em um tipo de 
rede social de relacionamento pessoal existente dentro de uma comunidade de prática, a coleta dos dados de 
nossa pesquisa deu-se por meio da técnica de grupo focal, abordada no subitem seguinte, de comunidades 
de prática, e, por isso, nem sempre delimitamos somente um tipo de rede social, haja vista que nosso 
interesse voltava-se para o profissional de maior status dentro daquela comunidade de prática e para a 
relação deste com os outros participantes, o que poderia ser manifestada pelo uso de tu, você e o(a) 
senhor(a). A partir do informante-base, escolhíamos os outros participantes de acordo com as características 
sociais de interesse e as relações sociais que mantinham com aquele. Sem afastar-se, é claro, do seio da 
comunidade de prática analisada: funcionários de banco, comunidade escolar, grupo familiar, companheiros 
de política etc.  

2 cf. Descrita por Rodrigues (2003, p. 353). 
3 Além destes pré-requisitos já mencionados para a seleção dos sujeitos-informantes, outros critérios foram seguidos 
também, como: ser nascido e residente na zona urbana do município de Cametá ou que tenha chegado a este município 
até os cinco3 anos de idade, e que não tenha se deslocado desta região onde mora por mais de dois anos consecutivos. 
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
4.1 Tu versus você no português falado em Cametá 

A partir do universo populacional pesquisado (moradores da zona urbana de Cametá) representado, 
neste estudo, pela nossa amostragem (grupo de indivíduos), composta por dezesseis (16) informantes-base 
(estratificados de acordo com a faixa etária (08 na faixa etária I - 21 a 29 anos e 08 na faixa etária II – 32 a 
42 anos); escolaridade (08 informantes com Ensino Médio e 08 com Ensino Superior); e sexo (08 do sexo 
masculino e 08 do sexo feminino), examinaremos daqui em diante, o comportamento linguístico referente ao 
uso das formas de segunda pessoa Tu/Você, a fim de encontrar as regularidades linguísticas e sociais 
existentes no uso de tais formas pronominais, no discurso da comunidade observada, para 
consequentemente podermos fazer inferências mais gerais sobre esta norma linguística. 

Com base nesta amostragem, levantamos um corpus composto de um total de 489 ocorrências de 
orações em que apareceram as formas de referência à segunda pessoa na função de sujeito. Destas 
ocorrências, 307 foram da forma pronominal tu, 182 do pronome de tratamento você, observado aqui como 
pronome de segunda pessoa do discurso, o que corresponde, respectivamente, a 62.8%, e 37.2% de 
percentual dos dados considerados na pesquisa. Na tabela abaixo, apresentamos as variantes, a porcentagem 
referente a cada uma das  variantes e o valor total dos dados de nossa pesquisa.  

Tabela 1 - Frequência de ocorrência da rodada tu versus você no português falado na zona urbana do 
município de Cametá (PA). 

Forma pronominal de referência à segunda pessoa  na 
função de sujeito Aplicação/ Total Percentagem 

TU 307 62.8% 
VOCÊ 182 37.2% 

Total dos dados 489 100% 

Fonte: própria 

Tais resultados confirmam nossa hipótese geral de que a forma pronominal tu é a mais corrente, 
como forma canônica de segunda pessoa, na linguagem oral dos falantes da zona urbana de Cametá. E por 
meio do peso relativo, podemos deduzir que não está sendo substituída por você, nesta variedade linguística, 
do Norte do Brasil, conforme amostra analisada, muito embora, neste estado sincrônico da língua, coexistam 
funcionalmente como pronome em referência à pessoa com quem se fala.  

a. Paralelismo formal 
O paralelismo formal, a partir dos resultados obtidos na análise, mostrou-se bastante atuante na 

escolha pela forma tu na linguagem cametaense. Segundo este princípio, a produção linguística, em série, 
repetidas vezes, de uma forma de segunda pessoa pelo mesmo falante, é influenciada fortemente pelo 
primeiro item da série. Portanto, a presença de uma forma tu, como primeiro item de uma série de pronomes 
de segunda pessoa induzirá, o uso desta mesma forma, no decorrer de um período frasal ou turno de fala, de 
igual maneira que a ausência desta forma levará a sua não manifestação na fluidez do discurso.  

De fato, em conformidade aos princípios postulados por Poplack (1980), marcas levam a marcas e 
zero leva a zero. Isto foi o percebível nos resultados de nossa análise, como o atestado na tabela 3, em que a 
realização de um tu, como não primeiro pronome da série, precedido por tu, possui maior frequência e 
probabilidade de ocorrência de que quando é precedido por outros pronomes ou realiza-se como isolado na 
oração.  
Tabela 2 – Atuação do paralelismo estrutural no uso tu versus você do português falado na zona urbana do município de 
Cametá (PA). 

Paralelismo Estrutural Aplicação/Total Percentagem Peso Relativo 

Não primeiro da série, precedido por tu 195/212 92% 0,854 
Não precedido de forma pronominal, isolado na oração 42/69 60.9% 0,387 
Primeiro item da série, não precedido de forma pronominal 51/86 59.3% 0,387 
Não primeiro da série, precedido por você 18/117 15.4% 0,077 
Não primeiro da série, precedido por o(a) senhor(a) 1/5 20% 0,067 

Total dos dados  307/489   
Fonte: própria 
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Os resultados expostos na tabela 3 mostram que o paralelismo sintático entre a forma 
morfossintática tu – tu é mais produtiva para a realização da variante investigada, ou melhor, apresentou-se 
como o único fator que influencia na recorrência do pronome tu, com peso relativo de 0,854 e frequência 
percentual de 92%. 

Este resultado confirma a hipótese defendida para esta variável de que o falante tende a repetir 
uma mesma forma linguística, numa sequência discursiva, acarretando a manutenção de tu na cadeia da fala. 
Então, no geral, o falante que usa o pronome tu, continua usando-o na fala nos enunciados seguintes, 
atendendo uma tendência natural da língua de formas gramaticais semelhantes ocorrerem juntas. O que 
parece constituir menor esforço cognitivo, redundância, automatismo, menor densidade semântica, acaba 
sendo ignorado pelo falante, quando tudo isto contribui, em nível interacional e discursivo, para o falante 
atingir o propósito comunicativo dele, o de tornar a compreensão do dito mais eficiente, o processamento da 
informação mais rápido e uma maior interconexão entre os interlocutores, consequentemente gerando maior 
carga informacional para o período, que por sua vez constitui significado para o discurso.  

b. Tipo de interlocução/ referência 
Para a construção deste grupo de fatores, idealizamos um continuum entre o endereçamento direto 

e específico e o endereçamento genérico, localizando, no meio desse continuum, a referência específica para 
o falante, referência indireta a um indivíduo e específica para um grupo, como  já mencionado na seção 5.5.2 
do capítulo 5. 

De modo mais geral, observamos, na rodada estatística, que a tendência sistemática do uso de tu é 
mais fortemente condicionada pela referência indireta a um indivíduo, já que o efeito deste fator sobre o uso 
da variável foi 0,849 (peso relativo) e 70%. Logo abaixo, figura o fator referência direta/específica a um 
indivíduo, o segundo condicionador que mais favoreceu o uso de tu na linguagem oral, com 0,688 de peso 
relativo e 72% de percentual, como o verificado na tabela 4, abaixo: 
Tabela 4 - Tipo de interlocução/referência do pronome na rodada binária tu versus você do português falado na zona 
urbana do município de Cametá (PA). 

Referência do pronome Aplicação/ Total Percentagem Peso 
Relativo 

Referência indireta/específica a um indivíduo4  66/94 70.2% 0,849 
Referência direta/específica a um indivíduo  59/81 72.8% 0,688 
Referência ao próprio falante  25/38 65.8% 0,364 
Referência genérica 17/32 53.1% 0,338 
Referência indireta a um grupo 140/244 57.4% 0,320 

Total dos dados  307/489   
Fonte: própria 

O processo de referenciação indireta/específica a um indivíduo foi concebido neste trabalho como 
sendo aquele que ocorre quando o falante volta-se a uma situação de interação anterior ao momento da 
situação comunicativa, acontecida com outro interlocutor, e acaba reportando-se, na interação discursiva 
“real”, ao discurso já ocorrido, numa espécie de “digressão conversacional”, como apontado por Modesto 
(2006, p. 96).  

Apoiando-nos na probabilidade de ocorrência dos fatores de maior significância, podemos inferir que 
a forma pessoal tu tem maior frequência de uso quando faz referência a um interlocutor específico na 
interação, haja vista os dois únicos fatores selecionados como mais relevantes referirem-se especificamente a 
um interlocutor de existência reconhecida no discurso, mesmo que este não esteja presente na situação 
conversacional, embora sendo referenciado por meio do discurso do próprio falante e identificado por todos.  
Na mesma linha de observação, porém em direção contrária, caminhando para o outro extremo do 
continnum, o da referência genérica, é perceptível o desfavorecimento de tu pela referência genérica, com 
0,338 de peso relativo e 0,320 para a referência indireta a um grupo. 

c. Tipo de Frase 
A variável tipo de frase foi o terceiro grupo de fatores selecionado como favorecedor para o estudo 

da referência à segunda pessoa na linguagem em estudo. O tipo de frase exclamativa apresentou maior 
percentual de frequência de ocorrência, para o uso da forma tu, 80%, e efeito de 0,882. As frases 

4 Discurso relatado, sendo possível identificar a qual informante o falante se dirige, embora não se encontre na situação 
comunicativa. 
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interrogativas (negativa e afirmativa), possuem valor bem abaixo do das exclamativas, mas ainda assim 
possuem quantificação de efeito favorável à aplicação da regra, 65.1% e peso relativo de 0,596. Já as frases 
do tipo declarativa afirmativa e declarativa negativa possuem efeito desfavorecedor ao uso do pronome tu, 
demonstrando valores percentuais e peso relativo abaixo do ponto neutro, 0,488 e 0,315, como o visto na 
tabela 5: 
Tabela 5 - Tipo de Frase na rodada binária Tu versus você do português falado na zona urbana do município de Cametá 
(PA). 

Tipo de frase Aplicação/ Total Percentagem Peso 
Relativo 

Exclamativa 16/20 80% 0,882 
Interrogativa (negativa e afirmativa) 28/43 65.1% 0,596 
Declarativa Afirmativa 236/375 62.9% 0,488 
Declarativa Negativa 27/51 52.9% 0,315 

Total dos dados  307/489   
Fonte: própria 

A hipótese que tínhamos para este fator foi confirmada em parte, pois prevíamos que as frases do 
tipo interrogativa, por se caracterizarem como de entonação ascendente e de tom mais expressivo/emotivo, 
favoreceriam o uso da forma de segunda pessoa tu. Não foi, contudo, o fator de maior relevância do grupo, 
embora, como observado na tabela 5, este tipo de frase favoreceu o emprego da variante tu, com 65.1% de 
ocorrência e peso relativo de 0,596.  Esperávamos que, em frases exclamativas, houvesse a preferência pela 
variante você, pois essa forma pronominal seria mais preferida em situações interativas em que não houvesse 
a presença de um interlocutor definido, já que o discurso declarativo e exclamativo pode ser dirigido a mais 
de uma pessoa, um coletivo e não a um interlocutor definido. Porém, a hipótese em relação à exclamativa 
não foi ratificada, já que desfavorece a forma você e favorece a forma tu.  

d. Escolaridade 
A escolaridade foi o segundo conjunto de fatores das variáveis independentes com resultado 

significante, de efeito favorecedor da alternância tu/você, mas foi o primeiro grupo entre os de fatores sociais 
selecionados pelo Goldvarb. Os valores percentuais e de teste de significância, expressos na tabela 6, 
registraram que os falantes com ensino médio, peso relativo de 0,618, e percentual de 74.4%, são os que 
mais optam pela forma tu na linguagem falada. Por outro lado, os falantes com nível superior preferem a 
forma você5, o que automaticamente, desfavore o emprego de tu, com 0,347 de peso relativo e 47% de 
percentual. 
Tabela 6 – A importância da Escolaridade na rodada binária Tu versus você. 

Escolaridade Aplicação/ Total Percentagem Peso Relativo 

Ensino Médio 206/277 74.4% 0,618 

Ensino Superior 101/212 47.6% 0,347 

Total de dados 307/489   

 Fonte: própria 
 

Tal resultado confirma a hipótese levantada para este grupo de fatores, pois prevíamos que o nível 
médio influenciaria mais o uso de tu do que o nível superior. Acreditamos que isto resulte do reflexo 
subjetivo, do ponto de vista social acerca da forma tu, como um pronome menos formal que a forma você. 
Portanto, quanto maior a escolaridade do falante, maior será a opção por termos considerados mais formais 
pela escola e pela sociedade, em geral, como a forma você. 

os nossos dados revelaram que o emprego do pronome tu é mais recorrente nas interações 
simétricas (marido/esposa, entre colegas de classe ou de mesma profissão e/ou trabalho, irmãos, amigos, 
pessoas da mesma idade, ou que possuem um mesmo status social) com percentual de 65.6% e 0,603 de 
peso relativo, como se pode notar na tabela 7, abaixo: 

5 Na rodada realizada entre você versus tu (valor de aplicação você) ficou explícito que o pronome você é favorecido 
significativamente pela fala dos mais escolarizados, com peso relativo de 0,653 e frequência 52.4%, enquanto que pelos 
falantes com nível médio, com peso relativo de 0,382 e nível percentual de 25.6% é pouco utilizado. 
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Tabela 7 –  Tipo de relação entre os interlocutores na rodada binária Tu versus você do português falado na zona 
urbana do município de Cametá (PA). 

Tipo de relação entre os 
interlocutores 

Aplicação/ Total Percentagem Peso Relativo 

Simétrica 246/375 65.6% 0,603 

Assimétrica 02 (de superior para inferior) 48/86 55.5% 0,246 

Assimétrica 01 (de inferior para superior) 13/28 46.4% 0,104 

Total de dados 307/489   

Fonte: própria 
O interessante dos nossos dados são os resultados para a relação assimétrica 02 (de superior para 

inferior), o uso de tu neste tipo de relação é pouco produtivo, com peso relativo de 0,246, reforçando ainda 
mais, através do uso, a forma tu como um pronome que marca as relações solidárias e não de poder, seja 
esta de inferior para superior ou de superior para inferior. Logo, inferimos, a partir de tais achados, que as 
relações assimétricas inibem o uso de tu na fala pesquisada.  
 
e. Sexo 

A variável sexo/gênero, em muitas pesquisas de cunho sociolinguístico sobre fenômenos variáveis já 
demonstrara que quando se trata de uma mudança em progresso, as mulheres encontram-se na liderança da 
mudança, pelo uso da variante inovadora, desde que esta não seja estigmatizada e tenha traços da 
linguagem padrão. Em Labov (1996), acerca da pronúncia do /r/ em coda silábica, no inglês de Nova York, o 
autor verificou que a forma inovadora, mais frequente e de maior prestígio na comunidade de fala, ocorria na 
fala das mulheres, o que, segundo o autor, demonstrava afetação da variável sexo/gênero sobre a variação 
linguística e, consequentemente, na mudança linguística. 

Com base nesses pressupostos, nossa hipótese para esse grupo de fator era que as mulheres 
usassem mais a forma pronominal você, por acreditarmos ser esta uma forma que expressasse maior 
prestígio na comunidade linguística pesquisada, e nossos resultados convergiram para a ratificação desta 
premissa, revelando-nos que a forma predileta pelas mulheres é a forma você, na medida em que a forma tu 
foi mais frequente na fala masculina, como podemos verificar na tabela 8, abaixo:  
Tabela 8 – A importância do sexo/gênero na rodada binária tu versus você do português falado na zona urbana do 
município de Cametá (PA). 

Sexo/gênero Aplicação/ Total Percentagem Peso Relativo 

Masculino 176/254 69.3% 0,589 

Feminino 131/235 55.7% 0,404 

Total de dados 307/489   

Fonte: própria 

Observa-se que as predileções pelas formas de referência à segunda pessoa são diferentes quanto 
ao gênero/sexo, uma vez que, pela expressividade dos dados da tabela 8, os homens não usam na mesma 
proporção que as mulheres a forma tu, apresentando percentual mais elevado de 69.3% e nível de 
significância de 0,589. Observa-se, portanto, de acordo com os dados, que isto confirma pesquisas de cunho 
sociolinguístico, que ressaltam as mulheres, como o gênero/sexo que tende ao maior uso de regras 
reconhecidas como padrão6, mais formais.  

4.2  Tu versus o(a) Senhor(a) 
Esta segunda rodada entre tu e o(a) senhor(a) teve como finalidade investigar se as relações 

interacionais sociopessoais estão se tornando cada vez mais simétricas, principalmente entre interlocutores de 
papéis sociais diferentes. Logo, o uso de tu e o(a) senhor(a) pode definir as relações estabelecidas entre os 
diferentes papéis assumidos pelos falantes na esfera da atividade profissional, que exercem socialmente, e na 
relação mantida com seus interlocutores no processo comunicativo. 

6 Na rodada entre você versus tu (valor de aplicação), para a variante sexo/gênero, a forma você apresentou maior 
probabilidade de uso na fala feminina, com peso relativo 0,596. 
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 Partindo do princípio postulado por Soares e Leal (1993), de que estaria se instaurando uma 
mudança no quadro pronominal referente ao tratamento de segunda pessoa de inferior para superior, bem 
restrita, no estudo das autoras ao âmbito familiar, de filhos para pais, da forma o(a) senhor(a) para as formas 
tu/você, resolvemos ampliar esta expectativa, já que nossa pesquisa não se destinou apenas ao grupo 
familiar, mas a outros tipos de relações sociais, como as profissionais. Buscamos verificar se o mesmo 
processo estaria se instaurando, também na fala cametaense, depois de terem se passado quase duas 
décadas da pesquisa das autoras.  

Por meio desta rodada, a qual teve a forma tu como valor de aplicação, os dados revelaram 
bastante avanço quanto ao desuso da forma o(a) senhor(a) para o contexto de fala cametaense, sendo 38 
dados, 11% e 0,11 de peso relativo para o(a) senhor(a) em comparação à forma tu, com 307 dados, peso 
relativo de 0,89, e 89% de percentual. E havia condições propícias ao surgimento de  o(a) senhor(a) no 
corpus, pois os informantes foram agrupados a partir de relações simétricas e assimétricas mantidas entre si 
no campo profissional. Na tabela 10, observamos tais diferenças bem significativas entre os dados de uso  
entre tu e o(a) senhor(a). 
Tabela 10 - Frequência de ocorrência das formas pronominais de segunda pessoa – tu versus o(a) senhor(a) no 
português falado na zona urbana do município de Cametá (PA). 

Forma pronominal de referência à segunda pessoa  na 
função de sujeito  

Aplicação/ 
Total 

Percentagem Peso 
relativo 

TU 307/345 89% 0,89 

O(A) SENHOR(A) 38/345 11% 0,11 

Total dos dados 304/345   

Fonte: própria 

Como abordado anteriormente, no final do século passado, o trabalho de Soares e Leal (1993), 
sobre o uso das formas de tratamento no seio da família belenense, já apontava indícios significativos desta 
transitoriedade entre o uso de um pronome indicativo de poder ou de maior respeito como o(a) senhor(a) 
para formas de tratamento que assinalavam menor desigualdade entre os papeis sociais. Logo, ficou 
evidente, no trabalho das autoras, que estaria havendo uma mudança no emprego das formas de tratamento, 
principalmente de filhos para pais e isso se confirmou pelos dados obtidos na pesquisa, pela declaração de 
75% dos informantes-pais no questionário, que usavam apenas esta forma para se dirigirem aos seus pais, 
mas quando as autoras realizavam a pesquisa, este percentual decresceu, demonstrando a forma o(a) 
senhor(a) sendo usada somente 38,59%  pelos informantes-filhos. 

O uso mais frequente da referência tu e você à segunda pessoa, no corpus em análise, aponta, 
desta forma, para maior simetria entre os papeis sociais desempenhados pelos falantes na situação 
comunicativa investigada, mesmo quando o uso de o(a) senhor(a) poderia ser propício, o falante preferiu o tu 
àquela forma de referência. 

Dos dados encontrados no corpus para o tipo de relação assimétrica (inferior para superior), 
obtivemos 14 ocorrências da forma tu de um total de 52 formas de segunda pessoa para este contexto 
assimétrico de hierarquia social entre os participantes. Portanto, observa-se que além da baixa frequência de 
uso de o(a) senhor no corpus, para este contexto em que mais seria favorecido e teria probabilidade de 
surgir, já que para as relações simétricas e assimétricas (superior para inferior) não tivemos ocorrências, e 
houve knockouts, esta forma passou a coocorrer e concorrer também com o pronome tu. Fato este que 
reforça o postulado de Soares e Leal (1993), mencionado no início desta seção, o qual aponta o pronome 
o(a) senhor perdendo terreno para a forma tu, como também para a forma você, o que será observado na 
seção seguinte.  

E dos 11 (onze) grupos de fatores (linguísticos e sociais) testados na análise e quantificáveis pelo 
GOLDVARB, para a compreensão da variação entre tu versus o(a) senhor(a), somente 4 (quatro) foram 
selecionados com princípios reguladores para explicar esta variação: dois de natureza linguística e dois de 
natureza social, são eles: paralelismo estrutural, tipo de frase, faixa etária do informante, sexo/gênero do 
informante 

 Nesta rodada, foi excluído o grupo tipo de relação entre os interlocutores, uma vez que este grupo, 
formado por 3 diferentes tipos de relação, a saber: (1) assimétrica superior - fala reportada a uma pessoa 
com status social superior; (2) assimétrica inferior - fala reportada a uma pessoa com status social inferior e 
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(3) simétrica - fala reportada a uma pessoa com mesmo status social, obteve em 2 (dois) fatores knockouts 
(assimétrica inferior e simétrica) para a forma o(a) senhor(a), com zero de ocorrência desta forma para tais 
relações, o que consequentemente impossibilitava de realizar amálgamas e considerar o grupo na rodada, 
haja vista só restar um fator com variação, a relação assimétrica superior. Este resultado evidencia que o uso 
de o(a) senhor(a) não varia com tu nas relações simétrica e assimétrica inferior, a primazia para esta rodada 
é do uso de tu para tais relações sociais. 

 

4.2  Os Fatores linguísticos estatisticamente relevantes 
a. Paralelismo Estrutural 

Para este grupo de fatores, controlávamos quatro tipos de estruturas paralelas, isto é, repetição dos 
pronomes em variação tu e o(a) senhor(a) em um mesmo período: a) não precedido de forma pronominal; b) 
primeiro item da série/isolado na oração; c) pronome tu/senhor(a), não primeiro da série,  precedido por tu; 
d) pronome tu/senhor(a), não primeiro da série, precedido por o(a) senhor(a); e) pronome tu/senhor(a), não 
primeiro da série, precedido por você. Porém, não houve ocorrência no corpus do pronome o(a) senhor(a), 
como não primeiro da série, precedido por tu, por isso este fator foi amalgamado ao fator pronome tu/o(a) 
senhor(a), não primeiro da série, precedido por você.  

Esta opção de amálgama derivou da baixa frequência do pronome tu precedido de o(a) senhor(a) 
no corpus, uma vez que das 18 ocorrências de formas pronominais antecedidas por o(a) senhor(a), apenas 1 
(uma) ocorrência atestou o tu precedido desta forma. E das 19 ocorrências de formas pronominais precedidas 
de você, 18 (dezoito) eram de tu e 1 (uma) somente de o(a) senhor(a). Portanto, amalgamamos o fator 
pronome tu/o(a) senhor(a), precedido por tu ao fator precedido de você pela acentuada frequência deste 
fator no grupo. 

Realizadas as amálgamas e gerados os percentuais e peso relativos, o gupo paralelismo estrutural 
foi o primeiro selecionado pelo GoldVarb para explicar o uso frequente de tu e não de o(a) senhor(a) no 
português falado na zona urbana do município de Cametá, conforme os dados expressos na tabela 11, a 
seguir: 
Tabela 11 - Paralelismo Estrutural na rodada binária Tu versus o(a) senhor(a) do português falado na zona urbana do 
município de Cametá (PA). 

Paralelismo Estrutural Aplicação/ Total Percentagem Peso Relativo 
Não precedido de forma pronominal - isolado na oração 42/56 75% 0,100 
Primeiro item da série, não precedido de forma 
pronominal  

51/57 89% 0,206 

Não primeiro da série,  precedido por tu/você 213/214 99.5% 0,850 
Não primeiro da série, precedido por o(a) senhor(a)  1/18 5.6% 0,000 

Total dos dados 307/345   
Fonte: própria 

Conforme os dados expostos na tabela 11, vê-se que o emprego do pronome tu é mais acentuado 
quando é  precedido por ele mesmo ou pela forma você. Anteriormente à amálgama, das 195 ocorrências 
pronominais precedidas por tu, era categórico o uso posterior sequencial de tu; e das 19 ocorrências de 
formas precedidas por você, 18 eram de tu. Essa ressalva torna-se importante para visualizar as estruturas 
em paralelismo que estão sendo mais favorecidas, no caso TU-TU. 

E mesmo que os fatores primeiro item da série, não precedido de forma pronominal e não precedido 
de forma pronominal - isolado na oração, tenham apresentado nível percentual bastante elevado, com 89% e 
75%, respectivamente, não foram tomados como relevantes para explicar o uso de tu. E o fator não primeiro 
da série, precedido por o(a) senhor(a), apresentou-se totalmente insignificante no uso sequencialmente de 
tu, com peso relativo de 0,000 e percentual de 5%. Entretanto, um emprego como primeiro item da série da 
forma o(a) senhor(a) na estrutura frasal, irá atrair significativamente, nas orações seguintes, o uso repetido 
desta mesma forma, como atestam os dados e valores de aplicação. 

 

b.  Tipo de frase 
Para este grupo de fatores, tínhamos como hipótese que frases do tipo interrogativa favoreceriam o 

uso de tu, mas diferentemente dos resultados indicados na rodada tu versus você, na qual as frases 
interrogativas e exclamativas favoreceram o pronome tu, nesta nova rodada entre tu e o(a) senhor(a), 
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somente a frase exclamativa permaneceu significativamente propiciando a frequência de tu, com alta 
probabilidade e valor de significância 0,994, enquanto as interrogativas inibiram sua aplicação com 0,122, de 
peso relativo. Por outro lado, se as interrogativas desfavoreceram tu, apresentando o menor peso relativo do 
grupo na rodada, logo, favoreceram a forma o(a) senhor(a)7, como notamos na tabela 12, que segue: 
Tabela 12 - Tipo de Frase na rodada binária tu versus o(a) senhor(a) do português falado na zona urbana do município 
de Cametá (PA). 

Tipo de frase Aplicação/ Total Percentagem Peso Relativo 

Exclamativa  16/17 94.1% 0,994 

Declarativa Afirmativa  236/253 93.3% 0,549 

Declarativa Negativa 27/31 87.1% 0,162 

Interrogativa (negativa e afirmativa) 28/44 63.6% 0,122 

Total dos dados 307/345   

Fonte: própria 

Como podemos ver também, de acordo com os resultados da tabela 12, em termos percentuais, as 
frases declarativas afirmativas, com peso relativo relativamente acima do ponto de referência considerado 
neutro - 0,549, contribuem para o uso de tu. Acreditamos que a significância deste resultado, para esta 
rodada, e não para a de tu e você, derive da própria assimetria e/ou diferença de uso nas relação pessoais 
que recaem sobre a forma tu e o(a) senhor(a) no ato comunicativo, pois o pronome tu, com a semântica da 
solidariedade, permite mais o seu emprego em referência indireta a um indivíduo, identificado ou não no ato 
comunicativo, o que consequentemente pode gerar mais ocorrências e probabilidade desta forma ocorrer em 
frases do tipo declarativas que parecem acolher muito mais este tipo de discurso, por requererem menor 
rigidez da presença mais definida e real de um interlocutor, como vimos na rodada entre tu versus você, no 
grupo Tipo de interlocução/referência. 

Se, de um lado, os dados expressos acima, na tabela 12, apontam as declarativas negativas e 
interrogativas desfavorecendo o uso de tu, por outro, pressupomos que beneficiam o uso de o(a) senhor(a)8 
e isto, em parte, confirma, a expectativa que tínhamos para esta variante, no que tange ao uso mais 
proeminente desta forma em frases interrogativas, pois prevíamos que o tipo de frase, de entonação 
ascendente e de tom mais expressivo, propiciaria a seleção de o(a) senhor(a), indicativo de respeito e 
cortesia e carregado da semântica de poder (de inferior para superior).  

Portanto, enunciados do tipo “pergunta”, além de possuírem maior cobrança de definição de um 
interlocutor, podem manifestar o posicionamento do falante diante de seu locutor, sobre algo que deseja 
saber, em resposta a determinada informação que em princípio desconhece e por isso encontra-se numa 
posição hierárquica inferior no processo interativo, gerando maior tendência ao uso de formas mais cordiais, 
num diálogo direto com o ouvinte. 

4.3  Fatores sociais estatisticamente relevantes: as variáveis extralinguísticas  
a. Faixa Etária do Informante 

Tecer comparações sobre a variação linguística entre falantes de diferentes faixas etárias pode 
manifestar diferentes estágios linguísticos, em um processo de mudança. No que tange à variável dependente 
em estudo, pretendíamos observar, a partir deste grupo, se há correlação entre o uso alternado de tu versus 
o(a) senhor(a) e a idade do falante e se esta variação encontra-se estável ou apresenta indícios de mudança 
em progresso na comunidade observada. Por isso, estratificamos a amostra deste trabalho em duas faixas 
etárias: faixa etária I - 21 a 29 anos (jovens) e faixa etária II (adultos) – 32 a 42 anos, pois intencionávamos 
verificar, a partir de um estudo em tempo aparente, neste recorte sincrônico, o postulado de que são os mais 
jovens os instauradores da mudança linguística, pela inserção de formas inovadoras e/ou pelo uso de formas 

7 Na rodada entre senhor versus tu (valor de aplicação o(a) senhor(a)) o tipo de frase interrogativa 
apresentou maior peso relativo do grupo 0,878, bastante significativo portanto para a aplicação de o(a) 
senhor(a). 
8 A declarativa negativa foi o segundo fator do grupo Tipo de frase selecionado como mais favorecedor ao 
emprego de o(a) senhor(a) na rodada entre senhor versus tu (valor de aplicação de o(a) senhor(a)), com 
peso relativo de 0,838. Enquanto as declarativas afirmativas apresentaram valor abaixo do nível de 
significância 0,451. 
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menos conservadoras, em contextos de maior assimetria, na zona urbana de Cametá.  
A hipótese para esta variável era que a forma tu seria a referência à segunda pessoa preferida pelos 

mais jovens, porém não foi ratificada pelos dados, pois ainda que tal grupo de falantes tenha apresentado 
percentual de uso acentuado para tu 81.9%, foram os adultos, conforme observado na tabela 13, que mais 
utilizaram o pronome tu, em comparação a o(a) senhor(a)  com percentual, também elevado, de 93.7% e 
significância de 0,689. 
Tabela 13 – Faixa Etária do Informante na rodada binária tu versus o(a) senhor(a) do português falado na zona urbana 
do município de Cametá (PA). 

Sexo/gênero Aplicação/ Total Percentagem Peso Relativo 

21 a 29 anos de idade 113/138 81.9% 0,233 

32 a 42 anos de idade 194/207 93.7% 0,689 

Total dos dados 307/345   

Fonte: própria 

Como notado na tabela 13, a forma tu foi tolhida, em comparação a o(a) senhor(a), pela primeira 
faixa etária, haja vista, nesta idade, termos ocorrências significativas deste último pronome entre os mais 
jovens em referência a pessoas de status superior. Por isso, ainda que o pronome tu seja bastante frequente 
em nível de percentual entre os mais jovens, a insignificância por meio do peso relativo de 0,233 a este grupo 
de falantes é gerada pelo alto índice de o(a) senhor(a) nesta primeira faixa etária. Isto leva-nos a prever que 
o emprego do pronome o(a) senhor(a) possui efeito mais conservador, polido, cortês e indicador de respeito 
na língua, e continua resistindo na fala, principalmente dos jovens, mesmo em situações menos informais. E 
se estes9 a usam, assim como o tu de forma significativa, poderá sobreviver na linguagem cametaense, por 
períodos mais extensos.  

O maior uso de o(a) senhor(a) na primeira faixa etária parece reforçar a ideia ainda presente nos 
mais jovens, de respeito pelo interlocutor, principalmente se mais velho, como também boa educação 
apreendida desde cedo no tratamento às pessoas, assim como marca indícios de formalidade exigidos pela 
situação interacional, que demonstra distanciamento e hierarquização entre os papéis sociais instituídos no 
ato discursivo. 

Este resultado pode nos dar indícios de que o(a) senhor(a) não caminha para um estágio de 
desaparecimento, muito embora apresente uma mitigação de seu uso, considerando que, de um total de 16 
informantes-base, que geraram 527 (quinhentos e vinte e sete dados) dados, apenas 38 (trinta e oito) são 
o(a) senhor(a). Logo, por meio dos dados numéricos e percentuais de realização de tu, você e o(a) senhor(a), 
somos levados a reconhecer que estamos diante de uma variação estável.  

É interessante perceber que estes resultados apontam as formas tu e você para uma mesma 
direção, pois quanto mais a idade do falante avança, mais frequente torna-se o uso de tu e você, 
comportamento contrário encontrou-se em o(a) senhor(a), porque o emprego desta forma torna-se mais 
saliente, à proporção que a idade do falante diminui. 

O resultado desta pesquisa caminhou em sentido oposto aos da pesquisa de Guimarães (2014), no 
qual concluiu que os adultos, entre a faixa II, com 11,7% e 0,616 de peso relativo, e os mais velhos na faixa 
III, com 10,1% e 0,560 foram os que mais favoreceram o uso do pronome de tratamento o(a) senhor(a). Nos 
resultados por nós analisados, vimos que são os mais jovens, faixa etária I, mais adeptos da forma 
pronominal o(a) senhor. Outro ponto em comum à pesquisa de Guimarães (2014) é o  desfavorecimento de 
você pela faixa etária mais jovem. Na pesquisa da autora, os mais jovens desfavorecem o uso de você, com 
5,8% e 0,30 de peso relativo; na realizada para a zona urbana de Cametá, o percentual foi de 33% para esta 
variante pelos falantes de menor idade. 

b. Sexo/ gênero do falante 
O grupo de fatores sexo/gênero do falante, foi o último grupo selecionado na rodada entre tu 

versus o(a) senhor(a). A hipótese inicial para este grupo era de que os homens usassem mais o tu que as 
mulheres e os dados, expressos na tabela 15, demonstraram que a fala masculina, como já mencionado na 
seção anterior (rodada entre tu versus você), tem efeito favorecedor da forma tu, apresentando percentual 

9  Para efeito de observação dos valores significativos de cada variante, rodamos o(a) senhor(a) versus tu (valor de 
aplicação o(a) senhor(a) e obtivemos 0,767 de peso relativo para a primeira faixa etária e 0,311 para a segunda. 
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de 92% e peso relativo de 0,673, enquanto as mulheres desfavorecem a aplicação da regra, com 85 de 
frequência, mas peso relativo de 0,290, em função de adotarem de forma mais significativa, mas não 
frequente, a forma o(a) senhor(a), indicativa de maior distanciamento social e definição dos papeis sociais na 
interação comunicativa. 
Tabela 15 – Sexo/gênero na rodada binária tu versus o(a) senhor(a). 

Sexo/gênero Aplicação/ Total Percentagem Peso Relativo 

Masculino 176/191 92.1% 0,673 

Feminino 131/154 85.1% 0,290 

Total dos dados 307/345 89% 0,98 

Fonte: própria 

Somando o resultado dos dados desta rodada com os da rodada tu versus você, a seleção do 
sexo/gênero, nas duas rodadas envolvendo o tu como valor de aplicação, manifestou um padrão entre os 
sexos/gêneros quanto ao emprego de tu, visivelmente diferencial, quanto à preferência dos homens pela 
forma pronominal, historicamente mais solidária e canônica da língua. Podemos dizer, portanto, que a via de 
manutenção da forma tu na variedade linguística cametaense, dá-se por meio da fala masculina e que a 
predileção pela forma tu, nas pesquisas já realizadas no Brasil sobre esta variável e o seu efeito nas variantes 
tu versus você ou tu versus o(a) senhor(a), não possui uniformidade quanto ao seu uso.  

Encontramos semelhanças a este resultado na pesquisa de Martins (2010), raro trabalho sobre 
formas pronominais de segunda pessoa que envolve a forma o(a) senhor(a), pois os resultados revelaram 
que o sexo/gênero feminino favoreceu o uso o(a) senhor(a), com peso relativo de 0,41, enquanto que o 
masculino com peso relativo de 0,25 desfavoreceu o seu uso. Quando o autor realizou cruzamento de 
diferentes grupos de fatores com o gênero, concluiu que havia uma tendência significativa de favorecimento 
da forma o(a) senhor(a), pelas mulheres.  

Para a fala cametaense, zona urbana, o pronome tu, de traço mais geral e presente na fala dos 
homens, diferente da conclusão de Franceschini e Loregian-Penkal (2015), marca um traço linguístico do falar 
do município, pensamento este, reforçado pelo estudo de Costa (2013), que apresentou frequência elevada 
para tu, atestado em peso relativo de 0,61 para Belém, com leve favorecimento da fala masculina 0,52. Então 
esta identidade, demarcada pelo uso do pronome, diríamos que se encontra na fala masculina, já que as 
mulheres, impulsionam a variante formal. Porém, há de convirmos que o uso de tu pelos homens, em 
conivência ao postulado das autoras, de fato, representa maior solidariedade discursiva na linguagem 
masculina.  

CONCLUSÕES  
Neste artigo, procuramos descrever e analisar as formas de referência à segunda pessoa, em função 

de sujeito, usadas na linguagem oral dos falantes da cidade de Cametá-PA. Tínhamos como objetivo verificar 
até que ponto fatores intralinguísticos (referência do pronome, estrutura do verbo, paralelismo estrutural, tipo 
de relato/discurso, tipo de frase/entonação, tempo discursivo verbal e tempo gramatical do verbo) e fatores 
sociais (faixa etária, nível de escolaridade, sexo/gênero e relação social entre os interlocutores - simétrica e 
assimétrica) influenciam no comportamento variável das formas pronominais de segunda pessoa: tu, você e 
o(a) senhor(a). 

 Os resultados que foram apresentados anteriormente serviram como um retrato, do 
comportamento variável dos pronomes de segunda pessoa tu, você e o(a) senhor(a) na comunidade 
analisada considerando tanto fatores externos, tidos como socio-interacionais, e fatores internos ao sistema 
linguístico. Portanto, ao descrever o uso dos pronomes de segunda pessoa  comprovamos que a forma tu, 
conservadora, é mais frequente na zona urbana de Cametá, como pronome em referência à segunda pessoa 
do discurso, mas que é usada em concorrência às variantes você e o(a) senhor(a), principalmente com a 
forma pronominal você, embora as diferenças na frequência de uso entre esta e a forma tu, em termos 
percentuais tenham apresentado relevância significativa, 58.3% para tu, 34.5% para você e 7.2% para o(a) 
senhor(a).  

Na primeira rodada, tu versus você, ficou constatado, que a forma tu é mais frequente como não 
primeiro pronome da série, precedido por tu, em paralelismo, portanto sintático tu – tu. O  ambiente mais 
propício para ocorrer é em frases exclamativas e pela referência indireta/direta a um indivíduo. É mais usado 
por falantes do ensino médio e do sexo/gênero masculino, também é mais recorrente nas interações 
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socialmente simétricas. A partir destes resultados, notamos que a forma tu, considerada por nós como 
variante conservadora, foi a variante que demonstrou, no teste de significância maior frequência de uso, o 
que denota que o quadro pronominal de segunda pessoa na zona urbana do município de Cametá apresenta 
uma variação estável.  

Na segunda rodada, tu versus o(a) senhor(a), tivemos 04 (quatro) fatores selecionados como 
relevantes pelo Goldvarb, 02 (dois) linguísticos – paralelismo estrutural e tipo de frase - e (02) dois fatores 
sociais: faixa etária e sexo/gênero do informante. Observamos, assim, que na relação entre tu e o(a) 
senhor(a), o uso da forma tu é motivado quando não primeiro da série, precedido por tu ou você e por frase 
exclamativa e declarativa negativa, e é falado principalmente pelos mais jovens (21 a 29 anos) e pelo 
sexo/gênero masculino.   

Na última rodada você versus o(a) senhor(a), em que comparamos os dois pronomes de menor uso 
na comunidade investigada, em função de não termos muitas ocorrências para a forma o(a) senhor, pois 
totalizaram apenas 38 no corpus, esta rodada sofreu inúmeros nocautes, como também a retirada da rodada 
do fator tipo de relação entre os interlocutores. Desta forma, tivemos apenas 03 (três) fatores selecionados 
pelos Goldvarb, e todos de cunho linguístico: paralelismo estrutural, referência do pronome e tipo de relato. 
Observamos, de acordo com o princípio do processamento paralelo, que um primeiro uso de você pode gerar 
efeito significativo na escolha dessa forma pronominal subsequente na mesma sentença. Também verificamos 
que você ocorre com maior frequência em referência indireta a um interlocutor ou grupo indeterminado no 
ato comunicativo ou de denotação genérica e na fala própria/discurso direto.  

Em relação à interferência dos diferentes estilos no uso destas formas, constatamos que a 
alternância entre tu/você/o(a) senhor(a) não é motivada, simplesmente pelos traços sociais do falante, mas 
pela relação destes ao status social dos interlocutores e às relações interpessoais (solidárias ou assimétricas) 
estabelecidas entre o falante e seu interlocutor. Logo, existe significação social no contexto discursivo de uso 
destes pronomes, o que pode ser legitimado pelo uso significativo de tu (rodada binária entre tu versus você) 
de 0,603 de peso relativo nas relações simétricas, e de 0,104 de peso relativo, nas relações assimétricas - de 
inferior para superior, e de 0,246 de peso relativo nas relações sociais de superior para inferior. Enquanto que 
a forma você (rodada binária entre você versus tu) é mais assídua em relações de fala assimétricas, 
comprovado este uso, por meio do peso relativo de 0,896 para as relações entre inferior/superior, de 0,754 
de peso relativo para as relações de superior/inferior, e em relações de cunho simétrico, a forma você 
apresentou-se pouco usual, com peso relativo de 0,397. Portanto, o emprego de tais pronomes é regido por 
contextos de uso diferenciados e por isso significativos, na medida em que tu é mais frequente em contexto 
de simetria social e você em situações comunicativos assimétricas. Levando-nos a depreender que o falante 
adéqua seu estilo, por meio do uso de tais pronomes, ao status de seu interlocutor. 

Nesta pesquisa optamos pelo estudo das formas de segunda pessoa tu, você, o(a) senhor(a), a 
partir de dados oriundos da interação entre informante-base e mais três interlocutores, em grupos focais que 
representam uma comunidade de prática de cunho profissional. Aspirávamos verificar nesta, pelo prisma das 
relações semânticas de poder e solidariedade, o uso diferenciado destes pronomes, e como estas relações 
sociopessoais interfeririam na variação estilística, a nível de formalidade e informalidade do discurso. É claro, 
esta foi uma decisão teórico-metodológica, que atendia aos objetivos da pesquisa. Porém, esta metodologia, 
pode avançar, em pesquisas posteriores, para a coleta de dados que não restrinja a percepção do uso de tais 
pronomes somente a uma rede de relações - a profissional, e sim a dinâmica interacional do falante, nas mais 
diversas situações comunicativas, em diferentes redes sociais de relacionamento, levando a perceber outras 
nuanças entre contextos formais e informais de comunicação. Assim como a análise das formas pronominais 
pode ser estendida a fala de todos(as) os membros participantes da interação, não somente de um 
interlocutor-informante-base, como o priorizado por esta pesquisa. 
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O mercado de identidades e representações no 
contexto da educação bilíngue 

 
Robson Carapeto-Conceição1 

RESUMO: Em vista da subjetividade da categorização dos sujeitos falantes e pautando em estudos que questionam 
o tratamento dicotômico dado a conceitos como “falante nativo”, “língua materna”, “língua nacional”, “língua 
estrangeira” e “bilinguismo”, esse trabalho investiga contato linguístico e dinâmicas interpessoais em torno das 
línguas presentes em duas instituições alemãs de ensino básico bilíngue denominadas “escolas de encontro”, situadas 
em Caracas e no Rio de Janeiro. Serão tematizadas as representações de alunos e professores sobre as línguas alemã 
e castelhana/portuguesa, o “falante nativo” de alemão e sobre si mesmos em relação a uma pretensa comunidade 
internacional de falantes de alemão. 

Palavras-chave: Educação bilíngue. Representação linguística. Identidade. 

ZUSAMMENFASSUNG: In Anbetrach der Subjektivität, welche die Kategorisierung der Sprecher charakterisiert, und 
basierend auf verschiedenen Studien zur traditionnellen dichotomen Behandlung von Konzepten wie 
„Muttersprachler“, „Muttersprache“, „Landessprache“, „Fremdsprache“ und „Zweisprachigkeit“ will diese Arbeit den 
sprachlichen Kontakt in zwei deutsche bilingualen Bildungseinrichtungen, welche sich „Begegnungsschulen“ 
bezeichnen, und die intersubjektiven Dynamiken um die Sprachen untersuchen, welche ihren Alltag prägen. Die 
teilnehmenden Schulen befinden sich jeweils in Caracas und Rio de Janeiro. In diesem Zusammenhang werden im 
Vordergrund die Spracheinstellungen von Lernenden und Lehrenden über die deutsche Sprache, die 
portugiesische/kastellanische Sprache, den deutschen „Muttersprachler“ und sich selbst im Verhältnis zu einer 
angeblichen deutschsprachigen Weltgemeinschaft. 

Schlüsselwörter: Zweisprachige Erziehung. Spracheinstellung. Identität. 

 

1 Introdução 

A aprendizagem de uma língua implica, para o aprendiz, em uma série de confrontamentos e 
ressignificações, a começar pela construção da própria identidade, dado que ela se dá através de atitudes 
pautadas pela linguagem, num processo dialógico em que o interlocutor desempenha um papel crucial (Moita 
Lopes, 1996/2002). Além disso, posições atribuídas ao indivíduo conforme a sua relação de pertencimento a 
determinadas instituições (por exemplo, de ensino) e a sua participação em grupos de interesse que 
compartilham de experiências comuns (Gee, 2001), são fatores que moldam a identidade do indivíduo, num 
processo ininterrupto de ressignificação. 

Já na sala de aula de língua estrangeira ou segunda língua, se configura uma paisagem humana que 
favorece enormemente as trocas discursivas entre aprendizes e professor e a relativização das identidades 
individuais. Isso se potencializa à medida que outros falantes da língua-alvo são trazidos para a rotina de 
ensino-aprendizagem e interagem direta ou indiretamente com essas identidades em transformação. Tais 
elementos externos à sala de aula podem ser lembrados aqui como o modelo de falante nativo trazido pelo 
livro didático em forma de dramatizações, diálogos em exercícios de escuta e narrativas, mas também como o 
falante nativo propriamente dito que estabelece correspondência ou se comunica pessoalmente ou online com 
o aprendiz em rotinas de tandem.  

Nesse ínterim, se observa que, ao aprender uma L2, o aprendiz brasileiro submete sua cultura às das 
línguas que aprende, ao invés de revisitar sua própria identidade e promover o diálogo de igual para igual 
entre as duas culturas (Leffa, 1999). No entanto, propomos com este trabalho que qualquer que sejam os 

1 Universidade Federal Fluminense (UFF, Niterói) e Universidade Europeia Viadrina (EUV, Frankfurt do Óder). Doutorando em Estudos de 
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idiomas constituintes do repertório linguístico de um dado indivíduo, cada um deles age na composição da 
sua identidade linguística e vem servir, antes de mais nada, à comunicação com outros indivíduos falantes 
desta mesma língua – como L1, L2 ou LE – independentemente de suas origens linguístico-culturais, a 
despeito dos interesses socioeconômicos de instituições governamentais que investem na promoção da língua 
e da cultura-alvo através de apoio financeiro e profissional a instituições de ensino, da formação continuada 
de professores, de programas de fomento e do oferecimento de certificações oficiais de proficiência. 

Da mesma forma, a representação social e a representação linguística se manifestam como 
fenômenos intersubjetivos, isto é, são construídas e interpretadas tendo em vista a presença de um outro – o 
interlocutor, para um evento comunicativo (Carapeto-Conceição, 2011:184). O projeto de pesquisa em 
andamento, de que esse relato se ocupa, se dedica a investigar, para além da ressignificação da identidade 
do aprendiz, também o desenvolvimento de suas representações em relação (a) ao falante nativo da língua-
alvo, (b) ao interlocutor com quem ele interage à distância na língua-alvo, mas que advém de um terceiro 
cenário linguístico-cultural, ou seja, não sendo falante nativo da língua-alvo, e (c) a si mesmo enquanto 
falante e agente plurilíngue. 

 

2 Descrição dos sujeitos de pesquisa 

Os estudantes participantes do projeto de intercâmbio postal em alemão frequentam o segundo 
segmento do Ensino Fundamental (ou equivalente) em duas escolas internacionais, localizadas 
respectivamente no Brasil e na Venezuela. Ambas são instituições de ensino privadas e vinculadas ao 
Departamento Central de Escolas no Exterior (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), do Ministério de 
Relações Exteriores da República Federal da Alemanha. Tratam-se de escolas que oferecem a terminalidade 
escolar alemã (Abitur) no exterior – como em outras 140 escolas em todo o mundo (28 na América do Sul) –, 
além de exames para a certificação de proficiência em língua alemã conferida pela Conferência Permanente 
dos Ministros de Educação e Cultura dos estados alemães (Kultusministerkonferenz). 

As escolas que participam desse estudo se denominam “escolas de encontro bicultural”. A definição 
para esse conceito que a escola brasileira apresenta em seu site oficial coincide em muitos pontos com os 
pressupostos de Carapeto-Conceição (2011) e de Kramsch (2009), conforme os quais, o encontro precede as 
culturas, que precede as línguas – ou cada um é, respectivamente, continente do próximo. De acordo com 
essa visão, o alicerce do lugar de encontro se constitui numa área interseccional constituída por elementos 
compartilhados por todas as culturas que aí venham a se encontrar, de modo que é o encontro que propicia o 
lugar e não o inverso. Finalmente, a língua, nesse ínterim, representa o conjunto de significantes tomados 
para servir de veículo a significados próprios de cada encontro, construídos cooperativamente na interação.  

As instituições, em suas páginas oficiais na internet, apresentam sua identidade e suas propostas 
pedagógicas buscando dialogar com as demandas que consideram ser as de seu público-alvo. Dessa forma, 
obtemos informações importantes não só sobre os valores e as abordagens que pautam o seu trabalho, mas 
também sobre as famílias e os estudantes que se interessam pela proposta e se submetem a esse programa. 
Tomamos como amostra o trecho abaixo, retirado da página de apresentação da escola brasileira: 

A meta principal da escola é contribuir para que haja um melhor entendimento mútuo entre o 
Brasil e a Alemanha, intensificando a cooperação na busca de soluções para as questões 
intelectuais mundiais. 

Objetivos gerais pautados em noções como "soluções", "entendimento" e "questões intelectuais" 
indicam um discurso educacional que privilegia a já supervalorizada supremacia e hegemonia do trabalho 
mental sobre o concreto. Além disso, as propostas e os objetivos apresentados abordam invariavelmente 
questões de dimensão supra-regionais. Esses fatores apontam para uma comunidade discente proveniente de 
estratos sociais economicamente favorecidos. 
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2.1 Escola 1 – Brasil 

O exemplo destacado é da escola alemã brasileira cujos alunos participam do projeto de comunicação 
transcultural por cartas e que, doravante, será designada aqui como “escola 1”. Nela, estão matriculados 
cerca de 1300 alunos, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Paradoxalmente, o “encontro bicultural” que 
caracteriza a escola é representado por uma divisão em dois ramos (Zweige) – metáfora que representa 
bipartição, e não confluência. O chamado “ramo alemão”, de acordo com a escola, é frequentado por alunos 
alemães e brasileiros e oferece aulas principalmente em língua alemã, de acordo com um programa que 
contempla, em sua grande maioria, metas de ensino e educação da Alemanha. No ramo alemão da escola 1, 
são representadas ambas as culturas por indivíduos portadores de diferentes perfis da bilingualidade 
(brasileiros com ancestralidade alemã, alemães transferidos, alunos que migram do ramo brasileiro etc.). De 
acordo com a apresentação de sua estrutura, porém, além de alemães, a escola admite no ramo alemão 
alunos brasileiros que apresentam requisitos básicos para conseguirem uma conclusão bilíngue. Tais 
requisitos não são definidos na página. Desse modo, apesar de apenas 10% dos alunos da escola serem 
portadores de cidadania alemã, no último ano do Ensino Médio, 50% dos alunos se encontram matriculados 
no ramo alemão. 

Paralelamente, existe um “ramo brasileiro” frequentado por alunos, em sua grande maioria 
brasileiros, que são preparados para a conclusão brasileira. Apesar de ocorrer na prática em alguns casos, em 
nenhum momento a apresentação da estrutura escolar se refere à possibilidade de migração no sentido 
inverso ao supracitado, ou seja, a migração de estudantes do ramo alemão para o ramo brasileiro não é um 
movimento previsto. Esse é o primeiro indício de que o “encontro bicultural”, do ponto de vista curricular, é 
vivenciado, acima de tudo, pelo aluno brasileiro que frequenta o ramo alemão. Além disso, a análise das 
atividades extracurriculares promovidas pela escola e reportadas no site, através de um feed de notícias, 
mostra que aquelas de caráter inter e transcultural são dirigidas e vivenciadas prioritariamente pelas turmas 
do ramo alemão. Aí também são oferecidas disciplinas em língua portuguesa, mas não há de fato um plano 
sistemático de integração dos alunos estrangeiros no currículo das disciplinas brasileiras (Língua Portuguesa, 
História do Brasil e Geografia do Brasil) comparável ao que é oferecido, desde o início do Ensino 
Fundamental, aos alunos brasileiros que se iniciam na língua alemã (DaF) no ramo brasileiro. Alunos recém-
transferidos do exterior passam por uma fase de adaptação em que têm aulas intensivas e individualizadas de 
Português como segunda língua, mas os objetivos de aprendizagem para esses estudantes nas disciplinas da 
grade regular não são reconfigurados.  

Observa-se que, mesmo assumindo a diversidade cultural de ambos os “ramos”, a escola designa 
cada um pelos adjetivos pátrios “alemão” e “brasileiro”, que correspondem, na verdade, aos currículos 
aplicados, mas que no cotidiano acabam servindo à designação das próprias turmas, de professores e de 
alunos que participam de cada uma dessas seções. Finalmente, o aluno do ramo brasileiro que demonstra 
“aptidão” na aprendizagem da língua alemã e bom desempenho em “DaF” – sigla que significa Deutsch als 
Fremdsprache (alemão como língua estrangeira) e que é utilizada por alunos e professores para se referir a 
essa disciplina no ramo brasileiro – com frequência, em algum momento de sua trajetória escolar, acaba 
migrando para o ramo alemão, onde passa a ter aula de Deutsch (alemão), sem aposto, porém 
representando um conceito distinto do de Englisch (inglês), que também compõe a sua grade curricular. 
Enquanto inglês continua sendo orientado por uma abordagem de segunda língua, Deutsch é conduzido por 
professores qualificados em outra direção e trabalhado com materiais didáticos que visam o ensino de língua 
materna. 

A grade curricular do ramo brasileiro é pautada nas diretrizes do Ministério da Educação brasileiro e 
as aulas são regidas majoritariamente em língua portuguesa. “DaF”, como é chamada, ou “Alemão como 
Língua Estrangeira” é adicionada à carga horária geral com 5 a 6 horas-aula semanais desde o primeiro ciclo 
do Ensino Fundamental.  

Os exames oficiais de proficiência em alemão são aplicados em dois ciclos (nível A2/B1 no final do 
Ensino Fundamental, e nível B2/C1 para o Ensino Médio) a todos os alunos de ambos os ramos, a partir do 8º 
ano (no ramo brasileiro, a partir do 9º ano). 
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2.2 Escola 2 - Venezuela 

Frequentada por cerca de 1000 alunos, da Educação Infantil ao Ensino Médio, oriundos de famílias de 
classe média-alta e alta, a escola 2, localizada na Venezuela, conta com uma estrutura semelhante à da 
escola 1, denominando-se igualmente “escola de encontro bicultural”. Contudo, a sua comunidade discente 
conta com apenas 6 alunos falantes de alemão como primeira língua, número que inclui os filhos de uma 
coordenadora pedagógica e os de um funcionário da embaixada alemã no país. Mesmo assim, os estudantes 
são divididos também em turmas dos dois ramos: rama castellana e rama bilíngüe. Diferentemente da escola 
1, porém, essa segmentação ocorre apenas a partir do 7º ano. 

De modo análogo à escola brasileira, os alunos são submetidos aos exames de proficiência do 
governo alemão, têm aulas em cada ramo conforme pauta a legislação de ambos os países e o chamado 
“ramo bilíngue” conta com um corpo docente vindo da Alemanha para lecionar a maior parte das disciplinas 
na língua-alvo da escola. A baixa taxa de alunos alemães no quadro da escola se deve à instável situação 
político-econômica que a Venezuela enfrenta há alguns anos e que motivou o retorno dos alemães à Europa e 
à imigração de um grande número de famílias venzuelanas. 

Combinada com a imagem da construção de um futuro bem-sucedido para seus filhos, a escola se 
apresenta a seu público-alvo no seu site oficial como instituição promotora da educação bicultural alemã, 
assim como da língua alemã, que remetem à ideia de êxito profissional e socioeconômico, como diferenciais 
para uma educação melhor alinhada a demandas internacionais. Assim como na escola 1, aqui também o 
olhar está dirigido para fora, para possibilidades que se encontram além das fronteiras nacionais. Essa 
tendência, se posta efetivamente em prática, deve levar ao apagamento das diferenças interculturais e à 
universalização do sujeito aprendiz, de sua identidade e dos conhecimentos adquiridos.  

O que difere a escola venezuelana da brasileira, nesse sentido, é o enquadre político-econômico 
abertamente neoliberal representado por três questões a partir das quais as metas do trabalho pedagógico 
são delineadas: 

¿Qué requiere hoy el mundo globalizado? 
¿Qué ofrece nuestro colegio? 
¿Cuál es nuestro valor agregado hoy? 

Desse modo, uma “pluralidade” cultural é proposta através de uma perspectiva tecnicista, recorrendo 
a termos do âmbito político-econômico capitalista. Nesse ínterim, a ideia de “competitividade” predomina 
sobre o desenvolvimento de competências interculturais representadas por laços e trocas. 

Formamos ciudadanos del mundo (…) queremos que nuestros alumnos estén preparados 
para este mundo sin fronteras. 

Um “mundo sem fronteiras” não quer dizer aqui uma Venezuela sem fronteiras ou uma América 
Latina sem fronteiras, mas que a educação seja capaz de mover o sujeito para o outro lado da fronteira ao 
norte e lhe garanta a travessia livre entre todas as demais. Para o sujeito aprendiz, dominar o idioma alemão 
significa se destacar do meio em que cresceu, se diferenciando do tradicional, porém se igualando a um ideal 
globalizado que despreza toda singularidade cultural e identitária que caracteriza a diversidade. 

 

3. Metodologia 

O presente estudo descritivo está sendo desenvolvido como uma investigação qualitativa de base 
etnográfica a que serão submetidos dados objetivos e material discursivo coletados em escolas bilíngues em 
que a língua alemã é ensinada como segunda língua e que mantêm um projeto transcultural de troca de 
cartas nessa língua-alvo. 
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Num primeiro momento, alunos participantes do projeto foram submetidos a entrevistas 
semiestruturadas e questionados sobre sua identidade linguístico-cultural, sua consciência plurilíngue e seu 
posicionamento crítico sobre as implicações do aprendizado de outras línguas. Buscamos, com estes meios, 
investigar as representações sociais e linguísticas feitas pelos participantes e a posição que estes atribuem a 
si mesmos em relação ao falante nativo no seio da comunidade de falantes da L2. Uma vez transcritos os 
diálogos, a análise dos dados será levada a cabo em busca de pistas que apontem para atitudes e 
representações dos informantes em relação à língua alemã, ao falante nativo e à sua própria condição em 
relação aos demais falantes. Esses dados estão sendo confrontados com o discurso institucional das 
respectivas instituições de ensino, em que apresentam sua função social, seus objetivos e suas propostas 
pedagógicas a um público-alvo determinado, cujas expectativas nesse sentido podem ser antecipadas através 
desse mesmo discurso. 

Um trabalho investigativo de interações, mesmo que rigorosamente embasado em modelos de análise 
e em uma rotina de trabalho – ou justamente por conta de excessivo rigor –, não deve subestimar nem 
prescindir de um estudo do que acontece para além dos limites do texto, que observe tanto os aspectos 
materiais implicados na interação (disposição das coisas no espaço, postura dos participantes etc.) como 
também seus processos e relações sociais, as crenças, os valores e os desejos de quem interage (Chouliaraki 
e Fairclough, 1999:60-61). A pesquisa de campo e a observação participante abrem espaço para gravações, 
entrevistas, notas de campo e para o acesso a dados relevantes presentes em arquivos e documentos, que 
sejam relevantes para a ‘reconstrução’ da prática discursiva. 

Portanto, esse trabalho considera que o corpus textual não deve ser visto como descrições fidedignas, 
mas como formações discursivas articuladas no sentido de construir uma determinada perspectiva particular. 
Já que nem mesmo o relato dos participantes são capazes de refletir de forma neutra e transparente os 
processos sociais em que estão envolvidos, a intenção desse estudo é enfocar e se limitar a apenas um dos 
elementos e dos aspectos pertinentes de serem analisados, no anseio de descrever a paisagem 
sociolinguística e de compreender o funcionamento da comunicação transcultural em duas escolas bilíngues. 

Visando não apenas estudar as imbricações das práticas discursivas nas estruturas sociopolíticas de 
poder, a Análise Crítica do Discurso quer agir como agente de mudanças nessas práticas e nas estruturas 
sociais. Esse intento é compartilhado pelo presente estudo que, apesar de seu caráter primordialmente 
etnográfico, lança mão do instrumental metodológico da ACD para avaliar e questionar o papel social da 
escola e da educação bilíngue e o lugar que estas ocupam. Considero que tanto as instituições quanto as 
pessoas que nela atuam são entidades dinâmicas que, através de trocas de toda sorte, reformulam suas 
identidades e não podem se privar dessa condição, mesmo que seu discurso monitorado, sobretudo quando 
escrito, não seja capaz de acompanhar esse dinamismo e de traduzir essas mudanças enquanto estão em 
curso. 

 

4. Escolas de encontro: Análise crítica do discurso institucional 

A análise crítica do discurso institucional através das páginas de apresentação online das propostas 
pedagógicas das escolas participantes da pesquisa nos permitiu angariar um rol de informações a respeito de 
representações sociais e linguísticas compartilhadas entre as instituições e seu público-alvo, potencial leitor 
dos textos submetidos a essa análise. Apenas aspectos identificados no discurso de ambas as instituições 
analisadas serão discutidos nesse artigo, por economia de espaço e por não ser esse o foco principal de que 
trata esse trabalho. É de nosso maior interesse chamar a atenção, mais a seguir, para os trechos dos 
depoimentos colhidos em entrevistas com os alunos que confirmam e contrariam perspectivas representadas 
pelas escolas. 

Ao se apresentar ao público externo através de sua home page, ambas as escolas estudadas se 
caracterizam como (escola) “alemã” ou (colegio) “alemán”. O adjetivo de filiação pátria é sempre preterido a 
“bilíngue”, “bicultural” ou mesmo “internacional”, quando se trata de definir a instituição. A definição do 
conceito de “encontro”, associado também diretamente e nas primeiras linhas ao caráter da instituição, é 
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superficial, enquanto a ideia de qualidade relacionada à filiação alemã é endossada diversas vezes. A escola 2 
se refere ao ensino da língua alemã em um comentário de apenas duas linhas, após haver mencionado no 
início que sua linha educacional se trata de “mucho más que aprender un idioma”.  

De acordo com a escola 1, o principal objetivo da escola de encontro bicultural “é despertar e 
promover uma compreensão mais profunda da língua, história e cultura alemãs”. Essa relação bilateral parece 
se delinear, portanto, em primeira linha, na forma de um canal de mão única – a cultura alemã transborda 
suas fronteiras nacionais e geográficas e ocupa, com a licença da premissa da interculturalidade, espaços em 
que já se encontram outras culturas e identidades cujos lugares que ocupam no espaço desse encontro não 
são claramente evidenciados. “Língua, história e cultura alemãs” fazem parte do objetivo principal de um 
projeto educacional implantado fora da Alemanha e dirigido a alunos, em sua maior parte, de outra cidadania 
e, apesar de frequentada por educandos alemães – que encontram, no exterior, uma instituição educacional 
com estrutura e condições similares ou compatíveis com o sistema de educação de seu país de origem. 
Estranhamente, não são destacados entre os objetivos principais dessas escolas de encontro bicultural a 
compreensão profunda da língua, história e cultura locais. 

Em um modelo construído para abarcar as relações entre países e a língua inglesa, Kachru (1985) 
representa hierarquicamente essa relação na forma de três círculos concêntricos: 

• o central, alvo, países em que o inglês é língua 'nativa' (English as a native language), 
• países em que o inglês é segunda língua (English as a second language), 
• o círculo mais exterior é a representação dos países em que o inglês é língua estrangeira (English as 

a foreign language). 
Através das ditas escolas bilíngues ou "de encontro", os estudantes ou toda a comunidade envolvida 

se desloca do círculo mais externo, a que pertence o país em que a escola se localiza, para uma posição 
absoluta ou intersticial mais próxima do "alvo". Visto que o discurso de apresentação do perfil institucional, 
nesse contexto, tem por objetivo destacar pontos de possível aproximação com o público-alvo, que lhe 
despertem o interesse ou outra forma de reconhecimento e aprovação, a análise desse discurso nos leva a 
identificar representações que a escola tem sobre as famílias dos estudantes que, muito provavelmente, 
correspondem. 

Como instituto de educação de crianças e jovens, a escola 1 salienta a importância de seu papel na 
busca do “entendimento mútuo entre o Brasil e a Alemanha”. Nesse ponto, ela faz jus à sua condição de 
subsidiada por fontes governamentais e empreende sua missão diplomática. Dado que essa forma de 
entendimento presume, como condição preliminar a distância entre duas instâncias bem delimitadas, nos 
damos conta que a educação bicultural ou bilíngue, nesses termos, não considera que o dito encontro se dê 
para além do espaço entre os indivíduos, isto é, ele ocorre fora dos indivíduos, preservando fronteiras, 
convicções e características preexistentes em suas identidades. Por outro lado, a ideia de “cooperação na 
busca de soluções intelectuais mundiais” dá a entender que as questões regionais e locais, às quais o jovem e 
o cidadão interconectado igualmente é confrontado e para as quais ele é chamado a interferir como agente 
no lugar onde vive, não são levadas em conta na apresentação dos objetivos. A escola 2 destaca sua 
proposta como “una manera diferente de prepararse para el futuro” e apresenta esse futuro como um desafio 
a ser enfrentado e a educação bicultural alemã, assim como a língua alemã, remete à ideia de êxito 
profissional e socioeconômico. Uma proposta, portanto, com o olhar orientado mais para o futuro do que para 
o presente do educando e mais para espaços alheios ao seu universo do que para o conhecimento de si 
mesmo e de seu entorno. Na primeira vez em que o texto evoca o país de origem do aluno, faz isso 
levantando a possibilidade de deixá-lo: “por ser un colegio bicultural ofrece a sus alumnos la posibilidad de 
acceder a la educación universitaria con una excelente preparación, para continuar estudiando dentro o fuera 
de su país.” 

A visão de entendimento e cooperação intercultural descrita acima segue o modelo esférico atribuído 
por Welsch (2010) a Herder e ao final do século 18. De acordo com esse modelo, a cultura deve impregnar a 
vida de um povo coletivamente, assim como em cada pessoa. Toda atitude e todo indivíduo é considerado 
parte integrante insubstituível dessa cultura. O estrangeiro é menosprezado nessa concepção e assim cada 
cultura, enquanto cultura de um povo, deve ser diferenciada e distanciada das culturas de outros povos. Essa 
visão não considera permeabilidade e entrelaçamento entre matrizes culturais: o encontro delas permite a 
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troca de pontos de vista e a cooperação em vista de objetivos em comum, por exemplo, mas não prevê ou 
admite que elas se transformem mutuamente. 

As premissas da “escola de encontro” sugerem que sejam admitidos alunos que não possuam de 
antemão os requisitos básicos para uma conclusão bilíngue. No entanto, ambas as escolas estudadas se 
referem a certo perfil de aluno projetado conforme competências inatas ou preexistentes que os habilitem a 
atender a exigências diferenciadas (aptidão; aptitudes especiales). Esse enquadre faz questionar o papel da 
escola em relação à formação do aluno no sentido, justamente, de desenvolver habilidades. Colocado dessa 
forma, o texto leva a entender que existe um perfil ideal(izado) de aluno para o qual a educação bilíngue é 
pensada. Afinal, a afirmação da escola 1 de que alunos com diferentes perfis e backgrounds culturais e 
identitários são admitidos de forma inclusiva mesmo não apresentando "requisitos básicos" para tanto (o que 
é diferente de um processo "sem observação de pré-requisitos"), acaba revelando também que determinados 
requisitos básicos não somente existem, como são esperados e desejáveis. 

O convívio com falantes nativos aparece no discurso da escola 1 revelando uma idealização do senso 
comum atrelada à aprendizagem bem-sucedida de L2, enquanto a escola 2, que aborda a língua apenas 
pontualmente em seu perfil, dedica considerável destaque à rede de escolas alemãs no exterior de que faz 
parte. Um mapa-múndi ilustrativo, com a localização das 140 escolas, não ressalta a coletividade reunida em 
torno da língua, mas essa educação bicultural como filtro social – um convite a conhecer outras elites. Apesar 
disso, o aluno é visto, finalmente, como agente e experienciador e não como paciente ou um projeto de 
adulto que só agirá e será afetado pelos estímulos do mundo no futuro. Porém, ainda assim não se chega a 
moldar uma representação de conhecimento tecido em redes (Lakoff, Johnson; 2002). 

 

5. Representações dos alunos participantes do projeto de 
comunicação transcultural 

Entrevistas preliminares foram empreendidas com alunos participantes do projeto de intercâmbio 
postal. Isso significa que as representações que serão discutidas a seguir foram expressas enquanto o 
contato entre os aprendizes das duas escolas ainda estava em fase inicial. Ainda assim, os alunos mostraram 
perceber a aprendizagem de línguas como ponte entre indivíduos diferentes, sem considerar em primeiro 
plano a divisão do mundo através de fronteiras entre países: 

W:  É importante você saber outras línguas pra poder se comunicar, você fazer amigos... 

V:  ...no mundo inteiro.  

Nesse trecho, dois alunos da escola 1 respondem por que acham importante aprender mais de uma 
língua. Na entrevista, realizada sempre com pares, os sujeitos interagem entre si e, nesse caso, 
complementam a fala um do outro, apropriando-se, em parte, do que já havia sido dito para transmitir um 
pensamento que acredita ser compartilhado. Mais à frente, quando na entrevista já se tratava de refletir 
sobre os usos do alemão, esses mesmos sujeitos demonstraram perceber a língua como entidade que não se 
restringe a fronteiras nacionais e explicam melhor seu posicionamento em relação à língua e seus falantes:  

R: E onde é que vocês acham que se fala alemão? 

V: Aqui?... Na Alemanha?... No Rio de Janeiro? 

W: Na Alemanha, na escola... 

V: Na escola alemã. Na escola alemã... Sei lá. 

R: Então não precisa tá na Alemanha pra falar alemão... 
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V: Não, você pode tá em qualquer lugar do mundo... 

W: ...se tiver alemão com você. 

V: Ou você pode falar, tipo, com seu amigo que também fala alemão, não precisa ser 
alemão. (...) a W* tá na Alemanha, eu tô no Brasil. Eu mando uma mensagem pra ela ou... e 
pode ser em alemão, pode ser em inglês, pode ser em português, pode ser em japonês, pode 
ser em qualquer língua que a gente entenda. 

Para a aluna W, a língua alemã será utilizada para comunicação onde quer que haja um interlocutor 
que seja identificado como alemão ou falante nativo dessa língua. Eis a representação do falante nativo 
monolíngue cuja presença exige que o ambiente se adapte e o idioma associado a sua origem, portanto, se 
imponha como língua de comunicação. A outra aluna (V), no entanto, emenda logo em seguida que esse 
interlocutor pode ser de qualquer origem e até falantes de qualquer língua materna, de modo que bastaria 
ser falante de alemão para que essa língua seja uma opção disponível para a comunicação entre as partes. 
Uma visão semelhante foi manifestada por um aluno da escola 2: 

M: Yo pienso que las lenguas son universales, son una manera de tú expresarte a través 
de el habla (…) En alemán se puede hablar en cualquier parte del mundo. 

Para esse aluno, o caráter atribuído em geral pelo senso comum ao inglês, como língua global ou 
universal, é intrínseco a todas as línguas, como forma de expressão que pode alcançar todas as partes do 
mundo a que seus falantes também puderem chegar.  

Por outro lado, em alguns depoimentos, os alunos manifestam representações que acompanham o 
que vimos no discurso institucional e que, provavelmente, estão também presentes no discurso familiar: 

M: Pienso que tendrías más oportunidades de estudios en el mundo y además en ser más 
culto tener… ciertas posibilidades de trabajar tanto en Alemania o en algunos otros países 
que saben más lenguas y muchos beneficios vienen con/ en el tipo de lengua, de saber 
hablar tipos de lenguas. 

L: (…) hay algunas empresas que son de Alemania y es como… un privilegio pues hablar 
en alemán o varias… lenguas como… no sé, francés, que lo vamos a ver el año siguiente y el 
inglés que es uno de los idiomas que más se habla en el mundo. 

Y: Bueno, siempre hablar un idioma más es/ siempre hablar un idioma extra viene mejor 
por el trabajo. Así, tienes más probabilidad que te accepten. 

No trecho destacado, dois alunos da escola 2 ressaltam a importância de estarem preparados para 
serem estudantes no exterior e para as condições de um mercado de trabalho em empresas multinacionais. 
Aliado a isso, um deles acredita ser um privilégio saber falar alemão, como a língua do seu empregador 
estrangeiro, e valoriza outras línguas que fazem parte da grade curricular da escola, destacando seu potencial 
de abrangência como uma das línguas mais faladas do mundo. O primeiro aluno, antes disso, acredita ser 
importante o conhecimento do que chama de tipos de línguas, menciona países onde são faladas mais de 
uma língua. Finalmente, a resposta do sujeito Y, chama a atenção pela presença do conceito de aceitação 
para designar o ingresso bem-sucedido em um espaço ou uma sociedade privilegiada através do bom domínio 
da língua estrangeira/do estrangeiro. 

Quando perguntados sobre sua proficiência atual em língua alemã, os alunos chegam a admitir que a 
aprendizagem da língua é possível para todas as pessoas que a desejarem, mas destacam uma dita 
complexidade gramatical que também faz parte das representações veiculadas pelo discurso analisado das 
escolas. Essa complexidade, ao mesmo tempo que é citada como característica que torna a língua difícil de 
ser aprendida, constitui um fator que lhe confere valor, já que se pretende que, por conta disso, seja 
exclusiva a poucos e a torna um ícone da precisão que leva à eficiência, a estruturas complexas de 
pensamento e a uma ideia de avançado desenvolvimento tecnológico: 
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R: Vocês já se consideram capazes de se comunicar bem em alemão? 

B: Mais ou menos, eu acho que tipo, a gente tem que ter um pouco mais de 
conhecimento pra poder falar bem assim ((?)). Mas qualquer um pode falar assim.  

R: Quais são os conhecimentos que faltam? 

A: Não sei, algum vocabulário um pouco... e... é, tipo, a estrutura da frase. Eu não sei 
as/ tipo, a professora de alemão ela passa uma estrutura, eu não sei as estruturas assim de 
cor. 

Notamos que a língua é retratada pelo sujeito A mais como um conjunto de informações a respeito de 
um código do que como uma competência ou prática comunicativa. A estrutura gramatical prevalece à 
mensagem e ao canal; a professora prevalece ao aprendiz, ao falante e ao interlocutor e o esforço 
mnemônico prevalece às habilidades linguísticas propriamente ditas quando se trata de definir os meios 
necessários para se comunicar. 

Por último, no que diz respeito ao uso da língua com o falante nativo em relação ao que se sente 
quando ela é utilizada na comunicação com outros aprendizes ou falantes de alemão como segunda língua, 
chama a atenção o conforto manifestado quando se referem a essa segunda situação: 

W:  Então eles [os alemães] podem falar um monte de coisas que você não vai entender. 
As pessoas mais do seu nível, que tão aprendendo só vão falar coisas que você entende/ 

Z: Sí. La gente… por ejemplo, la gente que, por ejemplo, mi profesora de alemán es 
venezolana pero sabe alemán porque, no sé, estudió alemán. Entonces… es más fácil con la 
gente que no es alemana, pero sabe alemán, o sea, es de aquí, porque ellos entienden como 
tú te sientes, porque es un poco difícil también hablar alemán y… O sea, entienden como tú 
te sientes para hablar el al/ para hablar el alemán porque a uno le cuesta… 

É frequente entre os alunos participantes da pesquisa a representação de que a comunicação com um 
interlocutor alemão implica em falhas ocasionadas pela rapidez da fala, pela falta de empatia e pelo uso de 
palavras e expressões desconhecidas, pertencentes a um nível de  proficiência mais avançado que o de um 
aprendiz. Chamam a atenção duas percepções dos estudantes que revelam indícios de uma educação 
linguística pouco orientada à autorreflexão da identidade e à consciência plurilíngue: (a) o falante de alemão 
como L1 é tomado como alemão e vice-versa; (b) o ordenamento de aprendizes e falantes de alemão como 
L1 em categorias estanques e exclusivas de proficiência. Na realidade, ambas as crenças decorrem de uma 
mesma forma de enxergar essa diversidade, ou melhor, de neutralizar as diferenças individuais, do ponto de 
vista do plurilinguismo. O aluno se vê como parte de um grupo homogêneo, estável e desprovido das 
características que legitimam um autêntico falante da língua que ele aprende. De modo análogo, o “alemão” 
(ou o falante de alemão como L1) é representado como um indivíduo nascido na Alemanha, monolíngue e 
com domínio total da língua, o que faz dele integrante de um grupo capaz de se comunicar sem dificuldades 
com os outros integrantes do grupo na língua-alvo e de entender a fala do aprendiz – que se esmera para ser 
compreendido, mesmo que o interlocutor não o compreenda ou não (se espera que) dedique o mesmo 
esforço para se comunicar com o aprendiz em sua língua materna ou em outra língua de domínio comum. 

O conforto propiciado pelo fato de se ter uma professora venezuelana e que adquiriu a língua alemão 
através do estudo é, em todos os casos em que se fala do assunto, mais valorizado pelos estudantes do que 
a possibilidade que aprendam alemão com um professor que seja considerado falante nativo. Lembramos que 
o discurso institucional enaltece a presença do “falante nativo” como apoio para a aprendizagem bem-
sucedida e o desenvolvimento de competências interculturais. Esse falante, no entanto, não chega a ser 
definido em nenhum dos textos analisados. A observação participante tem constatado que os sujeitos 
“alemães” que representariam essa categoria “modelo” de comportamento linguístico são professores e 
estudantes que chegam da Alemanha e cuja proficiência em língua alemã se demonstra mais alta do que a 
sua desenvoltura em língua portuguesa ou castelhana, respectivamente. A identificação, na fala em 
português, de um sotaque não-hispânico/não-ibero-americano e não-anglófono ajuda a determinar que o 
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indivíduo seja visto como “alemão”, ainda que seja russo, dinamarquês, lituano, turco ou romeno, por 
exemplo. 

 

6. Por um perfil escolar orientado pela transculturalidade 

Hall (2011), ao analisar as mudanças na concepção de identidade, parte do modelo que chama de 
“sujeito do Iluminismo”, que combina com a noção de cultura herderiana, na medida em que considera uma 
cultura/identidade inerente ao indivíduo, constituída com o nascimento e que se desenvolve e dialoga com 
outras identidades, mas permanece, em sua essência, a mesma. Buscando identificar esse conceito na prática 
tradicional de ensino e aprendizagem de L2, encontramos um dispositivo regulador intercultural que, por um 
lado, delimita o espaço da L1 e da L2 e traz o aprendiz sempre de volta a seu lugar de estrangeiro, em 
relação à língua-alvo, como se estivesse atado a um cinto elástico.  

Segundo Hall e Welsch (2009), nossas culturas não possuem esse caráter homogêneo e de unidades 
separadas. Elas se infiltram umas nas outras e são caracterizadas justamente pela mistura, ou seja, não são 
mais delimitadas claramente umas das outras e sim marcadas por entrelaçamentos e pontos em comum. As 
culturas contemporâneas estão entrelaçadas fortemente umas com as outras e são marcadas pelo hibridismo 
e a chamada transculturalidade interna dos indivíduos é um ponto de destaque. De acordo com Hall, o sujeito 
pós-moderno se caracteriza por identidades múltiplas que são resultantes de processos de fragmentação e 
que constantemente se transformam. Para Welsch, um indivíduo cuja identidade é constituída da interação e 
do entrelaçamento de uma série de padrões culturais distintos possui, com relação à variedade de práticas e 
manifestações que são possíveis de serem encontradas em seu meio social, maiores chances de conexão com 
outras matrizes identitárias e culturais do que quando a própria identidade só é definida por um único padrão, 
de tal modo que a transculturalidade pode ser capaz de libertar o indivíduo para escolhas livres para além dos 
conceitos socialmente predefinidos. 

O que se depreende das análises comentadas nesse trabalho é que a instituição escolar enfrenta, 
neste momento, o dilema de promover um projeto de educação baseado no contato profundo, de 
mutualidade, multidirecionalidade e de reelaboração e troca identitária, enquanto a representação dominante 
sobre as línguas e os falantes ainda se fundamenta no “mito da natividade” (Rajagopalan, 1997), ou seja, a 
competência linguística do sujeito bilíngue é avaliada em termos de aproximação do domínio perfeito, 
completo e irrestrito que o falante considerado nativo possui da L2. Tal crença leva ao apagamento das 
diferenças que caracterizam as interações entre grupos de falantes da L2 e entre o falante e a sua língua. 
Especialmente o discurso de apresentação institucional e pedagógica da escola 2 revelou uma forte tendência 
ao apagamento das diferenças interculturais e à universalização do sujeito aprendiz, de sua identidade e dos 
conhecimentos adquiridos. Mesmo se autodenominando “escolas de encontro”, verifica-se em sua 
constituição humana a absoluta marginalização do aspecto social, pois esse projeto de “encontro” não 
presume um contato entre classes socioeconômicas e sem esse contato, a representação da diversidade 
cultural e linguística e a qualidade das trocas interculturais entre indivíduos europeus e latino-americanos 
ficam seriamente comprometidas. 

Outras decorrências dessa perspectiva são a constatação de que a competência do aprendiz de L2/E 
será sempre razoável e relativa a uma variedade inverossímil e promovida artificialmente a ideal, ilustrada por 
um falante nativo anacrônico e imaginário, cujo contato é decisivo para que o aprendiz seja agraciado por 
uma lasca de seu insumo linguístico e a partir dele possa se desenvolver. 

As análises indicam que, no “encontro bicultural” que se busca promover através da política 
educacional cujas escolas estudadas são instrumento, os lugares de agente e paciente são pré-estabelecidos. 
No entanto, tendo em vista as práticas observadas no cotidiano escolar e, principalmente, a divergência entre 
o perfil escolar apresentado no website das escolas e as representações sociais e linguísticas trazidas pelos 
estudantes – estas bem mais orientadas a um mundo de identidades híbridas, dinâmicas e diversas –, as 
escolas precisam rever as definições de seu perfil tendo em vista que tem se prestado a um espaço de 
encontro muito mais multifacetado e diversificado do que sugere a dualidade de sua autodescrição. 
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Cabula, as marcas identitárias de um quilombo 
urbano na toponímia soteropolitana 

 
Rosane Cristina Prudente Rose Thioune1  

 
RESUMO: A investigação toponímica fincada no pertencimento cultural e na referencialidade onomástica 
foi imbricada à editoração que o Jornal do Beiru, priorizou na rearticulação dos valores comunitários do 
Cabula (Salvador/BA).  O estudo de caso interpretativo, de base etnográfica, com abordagem qualitativa 
observa como a ponderação memorialista e bibliográfica do Jornal, sobre o contato linguístico entre as línguas 
Portuguesa, Ioruba e Bantu atrelou o uso social ao rastreamentro onomasiológico da língua, ressignificando-
as na semasiológica da toponímia antroponímica da comunidade cabulense. Resultados que, a partir da 
linguagem, embasam as marcas identitárias do estudo de literatura comparada da pesquisa “A Palavra do 
Tambor”2  

Palavras-chave: Toponímia. Identidade. Migração. 

 

RÉSUMÉ: l’investigation  toponymique basée sur l’appartenance culturelle et la référentialité onomastique 
a été imbriquée dans l’édition du Journal du Beiru, donnant ainsi priorité á la réarticulation des valeurs 
communautaires du Cabula (Salvador/BA). L’étude de cas interprétative, de caractère ethnographique et 
qualitatif, observe comment la pondération mémorialiste et bibliographique du Journal, en ce qui concerne le 
contact linguistique entre le portugais, le yorouba et les langues bantu, a rattaché l’usage social au traçage 
onomasiologique de la langue, en le re-signifiant dans la sémasiologie de la toponymie anthroponymique de la 
communauté du Cabula. Ces résultats, partant du langage, fondent les marques identitaires de l’étude de 
littérature comparée de la recherche « La Parole du Tambour ». 

Mots-clés : Toponymie. Identité. MIgration. 

Introdução 

A investigação toponímica forneceu o tom do discurso das narrativas efetuadas pelo Jornal do Beiru3, nas 
edições n. 7, 8, 10 e 11, para a ancoragem de pautas e atividades que visavam  a formação do censo críticos 
dos sujeitos beiruenses. Com  a perspectiva de focar nestas edições a averiguação e  a delimitação de ações 
afirmativas enquanto arcabouços de escavação do passado, que podem ser reinterpretados como uma 

1 Universidade Federal da Bahia - UFBA/CAPES. Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos. Mestranda 
do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade  – PÓS-CULTURA. Membro do Grupo de Estudos 
Culturais – Ecus, do Pós-Cultura, do  Núcleo de Estudos  Lexicais, NEL - Ppgel – UNEB e do Grupo Cartografia dos Direitos 
Humanos dos. Migrantes – Universidade de Brasília/-UNB. Graduada em Língua  Portuguesa e Literaturas -  UNEB. E-mail:  
dare.rose@gmail.com.    
 Université Féderale de Bahia-UFBA/CAPES. Institut des Sciences humaines, Arts et Sciences Prof. Milton Santos. Étudiante 
du Master Multidisciplinaire en Culture et Société. Membre du Groupe de Recherche en Études Culturelles – ECUS du Pós-
Cultura/UFBA, du Noyau d’Études Lexicale – NEL, du programme de Master en Études du Langage – Ppgl de l’Université 
de l’État de Bahia – UNEB et du  Groupe Cartographie des droits Humains des Migrants - de l’Université de Brasília-UNB. 
Licenciée en langue portugaise et Littératures – UNEB. E-mail: dare.rose@gmail.com.                                                
2 A Palavra do Tambor, pesquisa orientada por Leonardo Boccia,  mestra sobre as migrações senegalesas no Brasil e as 
trocas culturais compartilhadas entre os dois países.   
 
3 Jornal do Beiru – Organização comunitária, que a partir do bairro do Beiru (Salvador/BA), combateu o racismo, através 
de atividades arte-educativas. Suas atividades de letramento pedagógico, jornalístico, artístico  e cultural  tiveram seus 
resultados expressos nas edições do Jornal do Beiru.  
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alternativa de novos paradigmas para  comunidades fragilizadas, pelo desfacelamento identitário recorrente  
na pós-modernidade, o Jornal priorizou na rearticulação dos valores comunitários do Cabula (Salvador/BA), 
uma reflexão sobre as marcas étnicas,  que as línguas Ioruba e Bantu deixaram na comunidade.  Conexões 
culturais que resistiram ao  pretenso monolínguismo imperial, e que foram acesas na sobrevivência dos povos 
tradicionais4, durante a formação da nação.  
Nestes contextos estas ações  ponderaram uma  política de renovação estética e  de produção de sentidos 
nos multiletramentos que inferiram nas ações, arte- educativas e de comunicação comunitária, do Jornal.  Um 
paradoxo entre as   representações do poder e cultura  que nortearam o processo de socialização negra e que 
foram  veiculadas como uma estratégia motivadora  para uma variação da fortuna crítica que amparasse,  
sobre a ótica de posições afirmativas, a reformulação do senso crítico do público e dos sujeitos do Jornal. 
Uma  construção de diálogos ancorados na consciência étnica e  no combate ao racismo.  
       Considerando que a imersão no Léxico ocorre  perpassada pelo fator social da linguagem, o estudo das 
manifestações de escrita que constituem o cotidiano de um grupo de sujeitos que moram no bairro do Beiru, 
em Salvador/BA, e que editam o seu jornal  é pertinente quando analisado pelo  conceito de escrita enquanto 
um conjunto sócio histórico de práticas que fazem parte das atividades socioculturais, destes, em contextos 
diversos referentes à família, escola, espaços comunitários, redes  sociais e comunidades virtuais. Um 
panorama  inserido na trajetória do Jornal de comunicação comunitária que discute o racismo, utilizando os 
valores linguísticos expressos no pertencimento cultural, fatos históricos e de um recorte geográfico imbricado 
na onomástica toponímica,  possibilidades que pelo viés memorialista firmem a conexão simbólica das suas 
principais articulações. As suas relações com a oralidade, outras linguagens ou semioses, tendo em vista: o 
processo conjunto de edição de textos e imagens das  experiências pessoais com a língua escrita de seus 
redatores, particularmente interessados no enfoque de políticas afirmativas e culturais locais, possibilitou o 
mapeamento e investigação sobre os nomes significativos para a sua ressignificação da territorialidade do 
Beiru. A contrapartida do público leitor, que via a comunicação e o diálogo pela internet, através de textos, 
faz emergir identidades, memórias e saberes sociais diversos constituíram elementos  de reverberação das 
atividades comunicativas do Jornal. 
      Ancorada na  lexicologia, a realização do estudo de caso interpretativo, de base etnográfica de 
abordagem qualitativa, aportou teoricamente na literatura da sociolinguística, da lexicologia, da antropologia 
cultural, dos estudos culturais, étnicos e africanos; e empiricamente na pesquisa de campo,  coletando 
portanto dados primários ou inéditos para uma pesquisa conceitual ou teórica da língua. Contribuições 
essenciais aos estudos sobre as escritas que circulam em Salvador e suas ressonâncias na comunidade 
cultural. A experiência do Projeto Oficina Permanente de Jornalismo do Jornal do Beiru: Memória e 
História Afro-descendente nos possibilita a reflexão, sobre múltiplos aspectos, da pesquisa linguística, 
dentre eles a lexicologia, na busca pelos símbolos e representações comunitárias significativas que deram 
sentido e popularização à sua linha editorial.  
Estudos que fornecem uma fortuna crítica para a pesquisa de mestrado - “A palavra do Tambor”, quando 
analisa as possibilidades literárias conexas acarretados pela  migração senegalesa no Brasil, construções 
culturais resultantes destas territorialidades estendidas e compartilhadas.  Provas de que o contato linguístico 
entre a língua portuguesa e as africanas acolheram representações inter e extralinguísticas, marcos culturais 
na identidade afro-brasileira.   

Jornal do Beiru 

    O jornal fundou-se, em 2002, a partir de uma “oficina de letramento” proposta pela jornalista fundadora, 
Márcia Guena,  com o objetivo de formar opiniões e oportunizar a conscientização étnica através de um 
veiculo de comunicação comunitária, que também objetivava a formação de leitores. Ela, por sua formação 
acadêmica e de militante política, pôde dimensionar a função da língua e da escrita para alcançar os seus 
propósitos. 

4 Povos tradicionais – comunidades brasileiras  (migrantes - italianos, portugueses, alemães, franceses, japoneses, povos 
de origem africana e indígena) que tem hábitos socioculturais marcados pela diversidade, nas quais a língua é um dos 
fatores determinante.  
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Figura 1 edição n.10 – disponível em https://pt-br.facebook.com/projetojornaldobeiru 
 O conhecimento e experiências adquiridos em outras instâncias socioculturais pela fundadora do grupo foram 
fundamentais para que as pessoas da oficina de jornalismo,  estudantes de ensino médio e moradores do 
Beiru, reelaborarem, através do diálogo e escrita de textos, os anseios, opiniões e demandas locais. Em 
seguida o movimento inverso foi realizado: com a formação dos alunos das oficinas em redatores, o jornal 
impresso ampliou o seu raio de atuação, interagiu com o meio digital e com as redes sociais, desta forma os 
seus discursos, pensamentos e ações de identidade local  transbordaram para outros bairros e contextos 
socioculturais.  
A partir desta circularidade o Jornal do Beiru elege símbolos como o Preto Beiru, Cabula, Candomblé para a 
sua estratégia de comunicação e discussão para da cidadania local. “Estamos construindo o rosto do preto 
Beiru” é o  sologan” que a partir da edição 10 o Jornal utiliza, a história do escravizado que pelos seus 
saberes conquista a liberdade e herda dos “senhores de engenho” uma grande porção de terras, é a 
referência para o trânsito com as temáticas de resistência, da diversidade cultural, saúde, educação, gênero  
e ou cidadania por ele veiculadas. (Jornal do Beiru: 2011, p.1-3). 
     A  reconstrução do passado com o preenchimento de lacunas da memória coletiva com vivências pessoais  
e simbólicas que documentem  o contexto cultural, histórico e geográfico ocorridas nortearam as edições do 
Jornal do Beiru, para um restauro de uma consciência coletiva do que foi a trajetória do negro na formação 
da comunidade. Ação na qual o texto onomástico é preenchido a partir das palavras que nomeiam as  
representações que dão sentido à sua estratégia editorial.  

 
Figura 3 – Capa do catálogo da exposição fotográfica, exposto no Beiru. Disponível em 

https://plus.google.com/photos/+Faf%C3%A1MAra%C3%BAjo/albums/5704717821202275057 

Nas suas onze edições impressas e nas veiculações digitais o Jornal concretizou um conteúdo preocupado 
com o patrimônio civilizatório negro, consolidando um conteúdo pautado na recursividade das relações 
interdisciplinares do uso das linguagens artísticas (grafite, fotografia, etc), da língua, recurso editorial que 
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abusou do inventário do patrimônio lexical da comunidade. Percurso singular, do uso da linguagem e  
comunicação, no combate ao racismo. 

Quilombo Urbano 

 

Figura 3 – foto aérea, parcial  da região do Cabule e do bairro Tancredo Neves. Disponível em 
ww.meioambiente.ba.gov.br/publicacoes/livros/caminho_das_aguas.pdf 

Segundo dados da Secretária Estadual do Meio Ambiente da Bahia de 2010, o bairro de Beiru possui uma 
população de 45.279 habitantes, o que corresponde a 1,85% da população de Salvador, concentra 1,81% 
dos domicílios da cidade, tem 24,44% dos chefes de família  situados na faixa de renda mensal de 1 a 2 
salários mínimos, com uma  escolaridade de 4 a 7 anos de estudos, constata-se que 33,07% dos chefes de 
família têm uma configuração que elenca o perfil dos ocupantes do conglomerado reminiscente do Quilombo 
do Cabula e de uma fração das terras do “Preto Beiru”. Um retrato reeditado pelas ações afirmativas, oficinas 
de letramento, leitura, atividades culturais de música, dança, estética, pesquisa, etc do Jornal do Beiru. 
O Jornal do Beiru marcou as suas significações ideológicas realizando um inventário dos atores históricos e 
coletivos imbricados com a cultura, religiões de matricidade africana e política para a definição do repertório 
social beiruense. A  comunidade que nucleou significativamente a combatividade contra o escravismo durante 
o Brasil colonial, nas batalhas do protagonizadas pelo Quilombo do Cabula5 contra a Coroa Portuguesa, hoje é 
depreciada socialmente pelos seus problemas socioeconômicos. O mapeamento do patrimônio social da 
comunidade através do léxico possibilitou a construção de novas metáforas,    marcas culturais que  
lapidaram a recaptura de táticas para as discussões sobre a dignidade e cidadania da localidade.  
Escolhido para saciar a cota baiana da  comoção nacional com a morte do presidente Tancredo Neves o bairro 
é renomeado em 1985, uma homenagem imposta pelo Estado, que com o trabalho do Jornal do Beiru não foi 
plenamente efetivada até  hoje, pois o Jornal pautou a discussão sobre este apagamento toponímico, o 
hibridismo da língua portuguesa com a ioruba sobre o toponímo Beiru. Aliada a uma das missões do Jornal  
matérias como “Beiru esse nome tem história” (2011) marcam o intuito do Jornal de restaurar os significados 
dos nomes na comunidade. Um percurso que na tentativa da fragmentação da superposição toponímica 
decretada pelo governo soteropolitano efetivou o uso de Beiru/Tancredo Neves, ou seja os dois topônimos 
convivem nas escritas oficiais (letreiros de ônibus, placas de rua, etc).  Um exemplo de como a investigação 
toponímica equilibra a comunidade quanto a referencialidade de sua origem (DICK: 1988, p.84). 
No dicionário Áurélio [...], consta o nome Beirú como substantivo, masculino, brasileiríssimo dado a uma qualidade de 
peixe da família dos caracídeos. Mas levando-se em consideração a história do nome Beirú, sendo de um ancestral 
proprietário de terras nas imediações do Cabula, que foi trazido como escravo da terra de Oyó – África, que falava o 
idioma Yorubá, nota-se, que por vício de linguagem aqui no Brasil, o nome do Preto Beirú sofreu consequentemente 
alterações em sua grafia. O nome de origem Yorubá escreve-se GBÈRÚ e pronuncia- se BÈRÚ. (,,,), devido às inúmeras 
influencias linguísticas em nosso país, o nome do ancestral foi confundido com o do peixe. Para os povos africanos os 
nomes escolhidos para seus filhos deveriam ter significado que norteassem o caráter o o destino dos mesmos o nome 
GBÈRÚ significa brotar, floresce, desenvolver. Infelizmente, a maioria dos moradores dos moradores acha que este nome 

5 Quilombo do Cabula -  foi destruído em 1807 por Severino da Silva Lessa,   Capitão-Mor das Entradas e Assaltos do 
Termo da Cidade do Salvador. 
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tem a sonoridade “feia”. A falta de conhecimento de suas origens leva a este conceito de “feio” remetendo, sempre, ao 
último plano, o significado, o valor e a força do nome. (Jornal do Beiru. ARRUDA, Celeste D’ Alcãntara. Significado do 
nome Beirú. 10 ed., 2011, p.3.). 

O caso do “Preto Beirú”, demostra a situação dos homens que livres da escravização tornaram-se os 
primeiros órfãos de uma nação brasileira, quanto a cidadania. A falência do  sistema escravagista acarretou, 
que dentre outros aspectos, a exclusão socioeconômica destes sujeitos ressoará no repertório dos 
desdobramentos sociolinguísticos, da formação do português brasileiro. A margem do sistema produtivo, este 
iorubano, tinha as terras herdadas encravadas no recém desmantelado “Quilombo do Cabula”, um cenário de 
exclusão social e fuga da repressão, no qual os afro-brasileiros além de falarem português, criaram  a 
oportunidade de manter o uso de suas línguas maternas: 

“se conservariam as mudanças recorrentes do contato entre línguas massivo e abrupto; [...] que, nos casos mais radicais 
das comunidades mais isoladas, continuariam em uso variedades crioulizadas do português (LUCCHESI: 2009, p.52). 

 
Figura 4 – Mapa do Quilombo do Cabula – publicado no Jornal do Beiru. Ed. 7, 2003, p.2 

Possibilitados pelo viés das pistas da identificação toponímica fincada no pertencimento cultural e na 
referencialidade onomástica  na busca de vestígios do passado,  o Jornal faz narrativas de reconstrução do 
espaço transfigurado pela fragmentação urbana de fronteiras imprecisas. Na sua edição 7 na matéria 
“quilombo do Cabula renasce”, os redatores apontam  que os bairros do Beiru o Arenoso, Cabula VI,  
Engomadeira,  Estrada das Barreiras, Mata Escura, Novo Horizonte, Pernambués, São Gonçalo, Retiro, Barros 
Reis e Sussuarana agregam marcas identitárias dos africanos escravizados que lideraram um segmento das 
lutas antiescravagistas em Salvador. Ao mesmo tempo outra matéria dessa edição “nome cabula tem origem 
em culto angolano” aponta o significado da palavra de origem banto-angolense que a partir de seus usos no 
Brasil, seria um ritual que aliava a sua celebração o extermínio de  escravagistas, após divide-se nas religiões 
umbanda e quimbanda, sempre referenciando a aglomeração de resistência a escravização. Já na sua edição 
11, p.4 no artigo “memórias da boa idade: a história do bairro contada por moradores antigos” o Jornal 
explica a temporalidade de 1975 como sendo a de refúgio de diversos Terreiros de Candomblés na 
comunidade e que na proeminência do “Candomblé6 do Rufino” agregaram reuniões contra a ditadura militar 
e instauraram em suas instalações a primeira escola pública  do Bairro chamada Beiru. Textos que 
transformam a representação do espaço para as novas gerações com outras imagens, que se tornarão 
suportes de novas memórias ( BORGES; NAVA, apud DELGADO 2006, p. 117) e novas histórias.  

Discussão 
A partir da prioridade do inventário das línguas africanas que marcam a formação indentitária das culturas 
brasileiras, perante aos outros povos que formam a nossa nação, perceberemos no que o contato linguístico 

6 Candomblé – religião afro-brasileira, 
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singulariza o português brasileiro. Para tal necessitamos de estudos que relevem as interações socioculturais 
e linguísticas das diversas fases das migrações africanas para o Brasil.  
Um dos maiores quilombos baianos, na era Colonial, o Cabula recriou, aos moldes africanos 
compartilhamentos que construíram, a partir da sua resistência ao Estado, representações da matricidade 
africana que aqui foram ressignificados e, portanto constituem a configuração de um quilombo urbano nas 
quais as referências das línguas banto e iorubá predominam.  
Classificadas a partir da referencialidade indo-europeia os linguistas comparativistas classificaram o banto 
como pertencente à família  congo e o ioruba a família linguística nigero-congolesa. A África teve seus bens 
humanos, matérias e imateriais sugados pelo  trafico escravagista, o colonialismo e o imperialismo, mesmo 
assim a relação nucleada e hierarquizada  das relações familiares e étnicas continuam vivas, na África e na 
diáspora soteropolitana. Em alguns locais, como o Brasil, o quilombo firma-se como o primeiro território 
passível a trocas culturais.   
Perante a formação da Colônia brasileira a soberania  portuguesa exigiu, oficialmente com a reforma 
pombalina de 1750, o monolinguíssimo, pressuposto que garantiria supostamente a uniformidade 
sociocultural (ANDERSON:1999, p.167), já que o assimilacionismo diluiria possíveis multiculturalismos. 
Estratégia fragmentada pela realidade alternativa que as comunidades negras construíram na sua resistência, 
seja nos quilombos, seja nos candomblés, na capoeira, etc – espaços territoriais, religiosos, culturais,  onde 
estes continuaram usando as suas línguas étnicas. Alguns topônimos são fragmentos deste contexto, pois a 
formação do Estado brasileiro, na Era Vargas, permitiu o registro oficial de nomes não latinos - na justificativa 
por uma nacionalidade - uma nova cara para o Brasil.  
Sufocados territorialmente ou economicamente os povos que dominaram a sua Nação,   os portugueses, 
migraram para o “Novo Mundo” perseguindo outras terras, mas  no entanto não conseguiram respeitabilidade 
em seu continente. A expansão territorial lusófona  priorizou o apagamento identitário, um dos alicerces da 
subalternidade indígena e ou dos povos nativos, na qual a escravização foi consolidada como o maior 
deslocamento passivos de pessoas na historia da barbárie humana. 
(...) culturalmente unificada e homogênea, as diferenças de língua ou costume encontradas no território da jurisdição do 
Estado não passavam de relíquias quase extintas do passado. (..) dentro das fronteiras do Estado só havia lugar para uma 
língua, uma cultura, uma memória histórica e um sentimento patriótico. BAUMAN: 2001, p.84. 

O determinismo biológico e geográfico não é uma fronteira para as diferenças culturais, à medida que a 
antropologia evoluiu a sua epistemologia  os domínios culturais e naturais foram superados por uma 
conceituação de cultura pautada como um fenômeno natural munido de causa e regularidades. A partir de 
Edward Taylor a abordagem etnográfica insere na cultura  conhecimentos, crenças, arte, lei, moral, costumes 
e todos os hábitos humanos (LARAIA:2001, p. 28), passando por várias definições:  análise evolucionista 
unilinear, difusionista, endoculturação, etc,  que a restringiam a um  modo de vida de um povo em certo local 
- análises contemporaneamente ampliadas  não é só aquilo que vivemos, mas para que vivemos (EAGLETON: 
2001, p. 169), ou como pendulo entre o objetivo e o poder, a concretude simbólica de um comportamento 
fixado historicamente (GEERTZ:1989, p. 26). Pressupostos teóricos que reverberaram na fortuna critica dos 
estudos sobre língua e sociedade. 
Na cultura como habitus, o mercado linguístico (BOURDIEU:1998, p, 80) nós remete  a formação da 
competência atrelada ao capital linguístico, no qual os ganhos linguísticos são superados na primazia de sua 
função comunicativa quando submetidos a situações de tensões que causam no contato linguístico interações. 
Nestas lutas linguísticas os que estão na supremacia cultural e politica transbordam a dominação e produção 
desta, entretanto as suas variações infiltram novos hábitos que embasarão a multiplicidade do repertorio 
lexical sujeitos a escolhas estéticas, aliadas ou pressionas pelas suas correlações de poder.  
Perante a centralidade da cultura em nossa nacionalidade multicultural (HALL: 1997, p.16), o leque de 
migrações abre um panorama composto de representações etnicamente fragmentadas, nas quais as  relações 
de reprodução cultural e social consideram  a marca social da família e a eficácia do letramento pedagógico. 
Aportes editorias do Jornal – reflexões sobre a cultura herdada e na ressonância na subjetividade da 
identidade na qual a linguagem é a conexão entre o social e a subjetividade. Pois já que nossas identidades 
são formadas culturalmente  e as sociais em suas representações, a questão era extrapolar os aspectos da 
linguagem em seu aspecto linguístico e literário e apreender os seus exercícios de representação, a sua 
formação e inerência de significados. Objetivando a apresentação da cultura africana, o proprium africano, o 
Jornal desmistificou que a sua essência provem de uma base eurocêntrica (CANTARELA: 2013, p. 100), por 
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isto discutiu  a oralidade, as dicotomia entre a oralidade e a escrita, as relações entre politica e questões 
culturais, as representações de sociedades africanas  predominantes na comunidade do Cabula. 
Frente à concepção Strausseana de que as manifestações da cultura, percebida enquanto um conjunto de 
sistemas simbólicos, (ZUMTHOR: 1993, p.30) no qual o contraste com o outro forma o individuo, há o 
racismo diluindo o lastro étnico da cidadania, reduzindo os seus traços a   manifestações sem prestigio. “O 
conteúdo da raça é morfo-biológico e o da etnia é sociocultural, histórico e psicológicos[...] conceitos 
ideologicamente manipulados” (MUNANGA: 2003, p.7), fato que o Jornal utilizou afirmativamente como uma 
ferramenta na construção de uma expectativa que enraizasse a discussão do racismo com seus sujeitos, em 
uma perspectiva aliada a tradição étnica. 
 Já que a Toponímia é o trajeto da Onomástica que identifica as similaridades e as diferenças dos lugares 
pelos seus nomes, a sua aliança conceitual municiou o  Jornal na luta para a fragmentação da visão 
avassaladora, marcada, massacrada e  estigmatizada, construída pela mídia convencional. A perspectiva de 
uma imagem da comunidade transformada, foi um esteio na busca de aclamar lastros identitários que 
adquirissem novas formas culturais na temporalidade da expansão urbana. Por isto o Jornal do Beiru,  inseriu 
textos que absorveram os aspectos sociais, históricos e culturais da sua territorialidade advindos, dos 
contextos informais e formais, do uso da língua na comunidade.  
O mecanismo da construção de um texto onomástico, que se realiza por etapas. A passagem do plano onomasiológico da 
língua (designarão) para o semasiológico (significação) [...] o que permitira a complementação do processo denominativo. 
Soa momentos de construção de um conjunto, que caminham associadamente e ganham forma à medida que 
entendemos não ser possível isolar o sistema onomástico do campo da linguagem. Aquele apoia-se neste, estando sujeito 
as mesmas condições de transformação ou de evolução registradas ao longo das épocas. (DICK, 2008, p.102). 

    A matéria da edição 10,  “Beiru esse nome tem história”, foi uma das tentativas de reconstrução da 
memória social da comunidade que permeou as atividades de letramento das suas oficinas. A marca do Jornal 
– “estamos construindo o rosto do Preto Beiru - Salvador, Bahia” foi um slogan que permeou  a aprendizagem 
das capacitações “jornalística literária”7 pelo diferencial    não só de aglutinamento da aprendizagem mas 
como também de seleção do público leitor. 
Se o patrimônio lexical de uma língua constitui um arquivo que armazena e acumula as aquisições culturais 
representativas de uma sociedade, refletindo percepções e experiências multisseculares de um povo [...] a  Toponímia se 
integra à Onomástica como disciplina que investiga o léxico toponímico, através do estudo da motivação dos nomes 
próprios de lugares. Constitui-se de enunciados linguísticos, formados por  um universo transparente significante que 
reflete aspectos culturais de um núcleo humano existente ou preexistente, [...]No universo onomástico de uma 
determinada região, há nomes de lugares que são referencialmente identificáveis por pessoas que fazem parte de redes 
sociais afins. Isso ocorre porque tais nomes podem ser facilmente reconhecíveis pela cultura local, permanecendo 
registrados na memória dos membros daquela comunidade – são os chamados arquivos permanentes. Outras vezes, 
percebe-se, na mesma comunidade, uma impermeabilidade em muitos de seus topônimos – tratam-se dos arquivos 
opacos. (SEABRA, 2004, p.1957). 

A reflexão biográfica realizada sobre o topônimo Beiru  descolou o seu sentido opaco para que através dos 
arquivos permanentes houvesse um compartilhamento de sua significação. As construções destas narrativas 
no Jornal recortam  o individuo e  constroem  sua  verossimilhança nas referências comunitárias, nos 
fragmentos que ainda permanecem não só como ruínas, mas como alicerces atemporais da experiência e 
consciência coletiva, consolidando-os como arquivo permanente. Esta singularidade norteia o referencial 
identitário, nos apelos comportamentais lastreada pela ancoragem social e histórica individual embasada num 
tempo pretérito do pertencimento coletivo. (DELGADO: 2006, p.56).  As lacunas da biografia foram  
preenchidas por investigações históricas, que comprometidas com o jornalismo literário, utilizaram um 
inventário do patrimônio lexical da comunidade para a captura de significados oras apagados, mas que seriam 
pontes de fixação do usos da língua pelo Jornal.  
Não se trata da dicotomia ficção ou verdade, mas sim de uma verossimilhança possível. Não se trata da oposição entre 
informar ou entreter, mas sim de uma atitude narrativa em que ambos estão misturados. Não se trata nem de jornalismo, 
nem de literatura, mas sim de melodia. (PENA, 2006, p.7). 

Contexto que propicia a inserção da região do Cabula  como territorialidade de migrações africanas 
contemporâneas. O contexto fortalecido pelo Jornal do Beiru, fortaleceu  a disseminação não só da cultura 
afro-brasileira, mas também africana. O maior fluxo migratório passivo da humanidade – a diáspora africana 
pela escravização – favorece o florescimento de culturas africanas no Brasil, e a Bahia lidera a sua 

7 Jornalismo literário – conceito que defende matérias com um conteúdo reflexivo. (PENA: 2006). 
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centralização. Já contemporaneamente, o fluxo migratório ativo de africanos tem inserido Salvador  na rota 
de contatos linguísticos atualizados de culturas que fizeram parte de sua formação inicial – grupo angolana- 
sudaneses, bantus, iorubas e de guineo-sudaneses islamizadas (RAMOS: 1943. p. 293.). Historicamente no 
Brasil, os africanos negros não são considerados nem cidadãos nem estrangeiros (CUNHA: 1985, p. 74), pois 
como os negros sempre tiveram  as suas cidadanias mutiladas (SANTOS:1966/1997, p.134) a partf ir do 
pertencimento do “território usado”8 o Jornal utilizou a relação espaço/tempo/sujeito na sua missão de 
combate ao racismo.    
O Griô Doudou Rose Thioune (senegalês) tem atuado nos últimos treze anos no Cabula, realizando cursos de 
capacitação  musical na Universidade Estadual do Estado da Bahia – UNEB, e realizando nas Escolas de 
ensino básico sua ação de contação de histórias – “Kalama, um griô africano em nossa escola”. Vazando  
através do léxico a musicalidade e representações Wolof9  nas escolas que atua, ele tem sido em traço 
distintivo entre os  grupos iorubas e bantu, predominantes na região. 
Ações que conectam as prerrogativas da lei 10.63910 fortalecidas pelo Jornal e inerentes a trajetória do Griô 
africano, um efervescente diálogo da oralidade com a escrita. Observando os objetos culturais compartilhados 
entre a África e o Brasil, estes atores protagonizam o fortalecimento da comunidade do Cabula na relevância 
das africanias soteropolitanas, um novo preenchimento a ótica das culturas brasileiras.  
A palavra do Tambor 
Considerando as migrações pretéritas e presentes dos africanos no Brasil, através de um estudo comparativo 
das relações do  texto literário e das suas relações com a escrita, oralidade e outras linguagens, a pesquisa “a 
palavra do tambor” surge como uma continuidade das conclusões da pesquisa sociolinguística sobre o Cabula. 
Que tem como missão rastrear os traços das culturas senegalesas e a motivação do fluxo migratório 
contemporâneo destes  povos para o Brasil, pontuados na Bahia e São Paulo. 
A partir do Griô, o contador tradicional africano, entrevistas temáticas, testemunhos e narrativas de modos de 
vida, continuem a fonte primária que testemunha os lastros artísticos e identitários que perpassaram a 
construção mitológica expressa nas obras pertinentes do artista plástico  Wilson Tibério, dos escritores e 
cineastas Sembène Ousmane e Khady Sylla, dos literatos Birago Diop, Cheik-Hamidou Kane,  Jorge Amado e 
do Griô senegalês Doudou Rose Thioune. Nesta perspectiva analisamos como  a migração contemporânea, de 
senegaleses, em Salvador e São Paulo. tem estabelecido a atualização de compartilhamentos culturais entre 
estes dois países.  

Conclusão 
O Jornal do Beiru, um dos marcos na combatividade ao monopólio cultural de Salvador, no século XXI, 
concretiza com o seu Projeto Oficina Permanente de Jornalismo do Jornal do Beiru: Memória e 
História Afro-descendente um diálogo com outras linguagens e semioses, numa sedimentação das 
atitudes de multiletramento. As edições número 7, 8, 10 e 11,  são  um exemplo consolidado das escritas 
coletivas e colaborativas fincadas no jornalismo literário, no qual as reminiscências do Quilombo do Cabula,  
marcam as configurações identitárias, principalmente quanto ao aspecto cultural e étnico  escavadas pelo 
memorialismo quanto a reconstituição biográfica do Preto Beiru. Uma concretude de como a rearticulação de 
valores comunitários atrelados ao pertencimento cultural, com lastro na toponímia e na referencialidade 
onomástica, corroboraram para a reformulação do senso crítico do público e dos sujeitos do Cabula.  
Nestes contextos estas ações  ponderaram uma  política de renovação estética e  de produção de sentidos 
nos multiletramentos que inferiram nas ações do Jornal.  Estas reflexões possibilitaram que esta circularidade 
que une as dicotomias -  passado com o presente, real com o virtual - concretizassem uma ressignificação 
editorial. A construção das matérias e as suas ilustrações, o conceito visual e de conteúdo consolidaram  a 
concepção de uma renovação estética  pelo Jornal, o negro e a sua localidade não estavam mais atrelados ás 
páginas policiais, viraram capa de um protagonismo capturado e embasado em referências onomásticas. O 
palco da guerra urbana foi reescrito como um polo de resistência cultural e identitário, um lugar ilustrado com 
grafites e testemunhos de verdades históricas colhidas pela via oral e respaldadas por documentos rastreados 
fora dos livros oficiais de história.   

8 Território usado – conceito de Milton Santos (1994). 
9 Wolof -- língua nacional do Senegal, que divide a oficialidade com o francês. e materna da etnia homônima 
10 lei 10.639 –Lei que obriga o ensino das historias e das culturas africanas, nos currículos, em todos os níveis do ensino 
oficial do Brasil 
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O eu narrado, na publicação online da edição impressa número 10, acaba alargando as suas fronteiras para o 
eu  narrador-narrado. Os sujeitos que interagem nas redes sociais relatam as suas biografias motivadas pela 
mensagem afirmativa da valorização dos relatos sobre o Preto Beiru, das lideranças comunitárias da 
comunidade. Pesquisadores, professores e alunos da rede pública de ensino,  utilizam as edições do Jornal 
para rediscutir a história,  a cultura, a língua portuguesa e a marcas identitárias da comunidade. 
A imagem estigmatizada e depreciada do bairro Tancredo Neves foi fraturada pelas ações afirmativas do 
Jornal do Beiru, através da ancoragem do uso da linguagem. As oficinas de letramento jornalístico do Jornal 
pautaram temas que embasados, na reflexão toponímica sobre esta territorialidade minimizassem os 
confrontos entre o relato oficial da história do Brasil e a real história desta  comunidade negra, pontuando-os 
significativamente na toponímia soteropolitana.  
Enfim o preenchimento das lacunas e dos silêncios sobre os toponímicos representativos da comunidade, com 
a restauração de significados  através da observação histórica das palavras – ou seja  as variantes sociais ou 
os fatores externos que as constituíram, foram uma munição preponderantes no ineditismo das armas 
letradas da virada cultural   na qual o Jornal do Beiru pontuou  singularmente a sua marca na linha do tempo 
do Cabula, inspirando não só pesquisas como a ‘palavra do tambor” , mas também outras lentes para 
entender variações e mudanças linguísticas. Encarar as causas e motivações imbricadas na lexicologia – 
significados, contos e estórias que emergem da diversidade gerada pelo contato linguístico das línguas 
africanas e a portuguesa, na Bahia.  
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Valeur illocutoire et effet perlocutoire des proverbes 
tunisiens 

 
Sana Abdelhamid1 

 
RÉSUMÉ: Le présent article traite de la valeur illocutoire et l’effet perlocutoire des proverbes tunisiens actualisés dans 
des contes populaires tunisiens. Deux approches sont adoptées : pragmatique et énonciative. Le travail s’articule autour 
de deux axes, le premier traite de la fonction argumentative du proverbe. Le deuxième consiste en l’application d’une 
approche pragmatique qui s’intéresse à la valeur illocutoire et à l’effet perlocutoire des proverbes actualisés dans le 
discours. 

Dans le conte, le proverbe véhicule une valeur illocutoire et un effet perlocutoire différents, selon qu’il s’agit d’une 
conclusion à laquelle mène une interaction interne ou externe. Il a également un effet de structuration actantielle du récit. 

Mots-clefs : Valeur illocutoire. Effet perlocutoire. Proverbes tunisiens. Actualisation 

ABSTRACT: 
This article deals with the illocutionary value and the perlocutionary effect of the Tunisian proverbs introduced in Tunisian 
folk tales. Two approaches are adopted: pragmatic and enunciative. The work is articulated around two axes, the first 
deals with the argumentative function of the proverb. The second consists in implementing a pragmatic approach that 
focuses on the illocutionary value and the perlocutionary effect of proverbs actually used in discourse. 

In the tale, the proverb carries different illocutionary values and perlocutionary effects, depending on whether it is a 
conclusion to which an internal or an external interaction leads. It also has an actantial structuring effect of the narrative. 

Keywords:Illocutionary value. Perlocutionary effect. Tunisian proverbs. Actualization. 

 

Introduction 
 Dans le cadre de cet article, nous nous proposons d’étudier les actes de langage véhiculés par  les 
proverbes tunisiens en focalisant sur leur valeur illocutoire et leur effet perlocutoire. Pour ce faire, nous avons 
choisi d’adopter une approche à la fois pragmatique et énonciative dans l’analyse des proverbes tunisiens 
actualisés dans des contes populaires tunisiens :ces contes fournissent aux énoncés proverbiaux un contexte 
susceptible de les intégrer dans une logique séquentielle et actancielle (narrative) spécifique.  Nous avons 
opté pour des contes  très célèbres en Tunisie, qui ont, par ailleurs, été adaptés par la Radio ensuite la 
Télévision tunisiennes sous forme de feuilleton radiophonique et télévisé, ayant comme titre "Un des contes 
de Abdelaziz El Aroui".2 
Les contes de Abdelaziz El Aroui se présentent sous forme de récit, pris en charge par l’instance narrative du 
conteur, à savoir la voix de El Aroui. Certains intègrent des séquences mises en scène, relatives aux 
interactions entre les personnages, d’autres relèvent plutôt d’une instance narrative qui se contente de 
raconter les faits et de rapporter au discours direct les interventions des personnages. Ainsi, le corpus dans 
lequel nous puisons nos occurrences se présente-t-il sous forme d’un genre hétérogène où s’entremêlent récit 
et discours, entendus aux sens que donne Benveniste à ces deux notions. 
 Notre travail s’articule autour de deux axes, le premier  traite de la fonction argumentative du proverbe d’une 
manière générale et dans le conte de façon particulière, cette fonction lui provient essentiellement de l’usage 
et de sa dimension sociale et surtout communicationnelle. 
 Le deuxième axe sera  une approche pragmatique qui s’intéressera à la valeur illocutoire et à l’effet 
perlocutoire3des proverbes actualisés dans le discours. 

1 Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité,  sanaabdelhamid@yahoo.fr 
2Abdelaziz El Aroui, chroniqueur de la Radio télévision tunisienne avant et après l’indépendance,  raconte dans cette émission  en dialecte 
tunisien, des fables captivantes, pleines de proverbes et de paraboles.  
3 Austin admet que toute phrase (complète en usage) correspond à l’accomplissement d’au moins un acte de langage, d’où la théorie des 
actes de langage selon laquelle « dire c’est faire ». Il distingue trois types d’actes : actes locutoires (qui ont une signification), illocutoires 
(qui ont une force illocutionnaire) : l’intention que manifeste le locuteur d’accomplir, par son énonciation, tel ou tel acte locutionnaire et 
perlocutoires (qui ont des effets sur les allocutaires). 
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Outils d’analyse : 
1-L’approche pragmatique : 
L’étude des valeurs illocutoires des proverbes permet de considérer le proverbe dans sa dimension textuelle et 
discursive, autrement dit en tant que texte encadré, faisant partie d’un discours encadrant et englobant, ici le 
conte. En effet, l’approche interactionniste s’avère appropriée pour étudier les actes de langage véhiculés par 
les proverbes. 

2-La théorie des actes de langage :  
Dans cette analyse, nous nous référons à la théorie élaborée par le philosophe anglais J.Austin et développée 
par J.Searle, laquelle théorie considère que la langue est un moyen d’agir sur autrui. Cette conception nous 
permet de mettre en valeur la force intrinsèque du discours proverbial en tant qu’acte d’énonciation dans la 
mesure où le locuteur d’un énoncé proverbial  accomplit un acte de langage qui instaure un certain type de 
relation avec l’allocutaire. Comme tout acte, l’acte de langage véhiculé par le proverbe vise à modifier un état 
de choses existant. 

3-L’approche interactionniste 
La perspective interactionniste, proposée par C.K Orecchionni, traite des actes de langage actualisés dans le 
discours4. Les contes nous offrent ici le contexte dans lesquels sont insérés les proverbes en tant qu’actes 
directifs dont la valeur illocutoire est de conseiller, (en incitant à faire quelque chose ou à interdire de faire 
quelque chose). Leur force illocutionnaire est ainsi déterminée par leur aptitude à faire faire quelque chose, 
ou à modifier un état de choses. 

I-Fonction argumentative du proverbe : 
Le proverbe actualisé dans un conte renferme une double fonction :une fonction communicationnelle et une 
fonction argumentative. 
a- La fonction communicationnelle par laquelle le locuteur se fait un objectif de communiquer. En 

effet, Il ne s’agit pas de dire le proverbe pour le simple dire,  mais pour transformer un certain état de 
faits ou de choses. Le locuteur, ici le conteur, se fait  le porte-parole de la sagesse universelle à laquelle il 
adhère, tout en la rapportant à son auditoire. 

b- La fonction argumentative Anscombre affirme que « dans le discours, les proverbes qualifient 
une situation particulière, ce sont des phrases génériques qui fonctionnent comme arguments5 ». Ainsi, à 
partir d’un conte donné, le locuteur illustre ses idées par le recours à une parole qui concrétise la sagesse 
populaire, d’où sa fonction argumentative. Il s’agit par conséquent d’un argument d’autorité inséré dans 
une communication, dont la fonction est de persuader et de convaincre, ne pouvant ainsi  être 
appréhendée en dehors de sa fonction agissante et interactionnelle. 

I-1-Structure argumentative 
Le conte est une structure logique qui aboutit à une leçon. Il s’agit d’une argumentation par la conséquence 
qui peut être schématisée par le modèle de l’abduction. Le passage du général au particulier se fait en amont 
et en aval pour déduction et pour justification. Dans les contes, il s’agit de ramener une situation particulière 
(celle qui est vécue par les personnages du conte) à un principe général (illustré par le proverbe).Le discours 
dépasse ainsi le statut de discours instancié au statut du discours générique étant donné que  le proverbe, 
selon l’expression de Kleiber, est susceptible d’exprimer « une relation devenue indépendante en quelque 
sorte des situations particulières. 6»  

I-2La généricité du proverbe 

4 Selon Orecchioni, « parler c’est sans doute échanger des informations mais c’est aussi effectuer un acte, régi par des règles précises, 
qui prétend transformer la situation du récepteur et modifier son système de croyance et / ou son attitude comportementale ; 
corrélativement, comprendre un énoncé, c’est identifier, outre son contenu informationnel, sa visée pragmatique, c'est-à-dire sa valeur et 
sa force illocutoires » (1980, p.185) 
5 Anscombre (1994) 
6 Kleiber (1988) 
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Se manifeste sémantiquement dans la « généralité intemporelle »7« ils sont présentés comme appartenant à 
un « trésor de conseils empiriques accumulés au fil du temps par la sagesse populaire 8», comme l’affirme 
Anscombre, c’est ce qui explique la possibilité pour l’énonciateur de recourir à un prédicat proverbial de type 
« comme dit le proverbe », « comme on dit », etc. pour insérer le proverbe dans son discours. 
Linguistiquement, la portée générique du proverbe se manifeste par plusieurs indices : 
-l’emploi des pronoms à valeur générique, lesquels ne réfèrent pas à une personne particulière, mais à une 
collectivité universelle : en dialecte tunisien, dans l’emploi du pronom relatif « الي » [eli], il n’existe pas de 
distinction ni de genre ni de nombre ; ce pronom comporte ainsi une valeur neutre et générique, permettant 
de renvoyer aussi bien au singulier qu’au pluriel, au féminin qu’au masculin. 
L’emploi de la troisième personne du singulier dans les proverbes ne désigne pas, non plus une personne bien 
déterminée, il renvoie plutôt à un tout collectif. 
-L’emploi du présent de vérité générale témoigne d’une valeur de certitude qui confère au proverbe une 
généricité universelle.  
 Les trois proverbes suivants illustrent ces différentes valeurs : 

1. Il n’est de beauté que la beauté des actes     ما زين اال زين الفعايل 
[mɛ zin elɛ zin elfςɛjl] 
→ Phrase averbale à valeur générique 

 
2. Qui, plantes a laissées, n’est pas décédé         الي خال النبات ما مات  [eli χɛlɛenbɛt mɛ mɛt] 

→Le pronom «الي » [eli] traduit le générique 
 

3. Prépare- lui un couscous, il reviendra à ses racines.كسكسلو يرجع لصلو  
[kɛskɛslu jarƷaς laslu] 
→L’emploi de la troisième personne réfère à l’impersonnel 
 

Intégré dans le conte sous forme d’énoncé dit par un personnage ou pris en charge par le conteur/narrateur, 
le proverbe passe du statut d’un bilan résultant d’une expérience personnelle limitée dans l’espace et dans le 
temps pour accéder au statut d’une leçon dont la portée dépasse les frontières spatio-temporelles de 
l’expérience vécues par le(s) personnage(s) pour ainsi concerner tous les auditeurs du conte partout et à 
travers toutes les époques. 

I-3-Les métaphores proverbiales à valeur argumentative 
Dans le cadre de la phrase proverbiale de manière générale, on observe des relations métaphoriques qui se 
nouent entre ses termes constitutifs, engendrant ainsi des métaphores argumentatives qui servent à renforcer 
la valeur d’évidence du proverbe, plutôt qu’à construire sa référence. Ainsi, les proverbes insérés dans le 
discours introduisent un référent extérieur à l’isotopie du discours. Le caractère métaphorique du proverbe est 
d’abord perçu comme une rupture thématique, mais il fournit des images exemplaires de certaines règles 
générales. 
Prenons comme exemple le proverbe suivant :  
 

4. Une guenon fidèle vaut mieux qu’une gazelle infidèle قرد يوالف وال غزال شرود 
[qerd jwɛlef wlɛ yzɛl ∫rud] qui se dit pour se consoler quand la fille n’est pas jolie. 

Ce proverbe dit métaphorique ou figuré cumule une double signification. La première, phrastique, dénote un 
jugement à propos d’un certain type de situation. Elle renvoie à deux animaux diamétralement opposés quant 
à leur degré de beauté et de fidélité, ce qui renvoie à son tour, à un domaine spécifique. 
La deuxième signification est conventionnelle et désigne une règle générale induite à titre de principe 
justificatif du comportement humain : il s’agit de l’interprétation standard, attachée à la forme fixe du 
proverbe que Irène Tamba appelle « sens formulaire ». Les pragmaticiens identifient les proverbes 
métaphoriques en fonction de la relation qui lie leur sens phrastique et formulaire. 
Les proverbes métaphoriques unissent une généralisation de type inductif à un cas d’espèce qui en présente 
une illustration concrète et incontestable. D’où leur valeur argumentative. Anscombre dit à ce propos qu’ « un 
proverbe métaphorique a la valeur argumentative d’un stéréotype ou d’un topos »9. 

7 « Les proverbes et formes proverbiales énoncent une généralité intemporelle » (Anscombre 1994) 
8 Anscombre (1994) 
9 Anscombre (1994, 1995) 
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I-4-Le rôle du discours dans l’argumentation 
Le conte de A. El Aroui doit être situé dans le social, puisque sa première vocation consiste à nous 

renvoyer à nous-mêmes par le biais de l’autre. Son objectif primordial n’est donc pas de distraire, mais 
d’éduquer. En effet, le conteur, à travers ses contes, critique la société en dévoilant des comportements et 
des caractères et en poussant le public, ici les téléspectateurs et auditeurs, à prendre leur distance par 
rapport à tout excès et toute démesure. 

Dans le conte « كید النساء » [kid ensɛ], le récit a sélectionné la question des femmes battues qui, tout 
en étant décrites comme victimes de violences conjugales, ne sont néanmoins pas dévalorisées parce qu’elles 
peuvent faire appel à des ruses, pour se venger sans violence de la maltraitance dont elles souffrent, 
témoignant ainsi d’une intelligence fine et subtile. 
Le rôle du dialogue entre le mari et sa femme est de reprendre la question sélectionnée par le récit en lui 
donnant plus de dynamisme et de réalisme. 

L’interaction est à concevoir comme la prémisse qui va conduire à la conclusion que constitue le 
proverbe « Les intrigues des femmes sont innombrables et celles des hommes sont négligeables »  اثناش و كید
 faisant ainsi partie d’une stratégie argumentative[∫kid ensɛ aθna∫ wkid erƷɛl mɛθɛmɛ]  الرجال ما ثماش  كید النساء
globale qui est celle du conte.  
Les différents constituants du conte (la narration, la description et le dialogue)  -en tant qu’intervention du 
conteur/narrateur- se conjuguent dans le but d’argumenter ou d’illustrer l’idée  exprimée sous forme de 
proverbe. Le proverbe reconduit la question (celle des femmes battues) et l’action dans une structure 
stéréotypique transcendant l’ensemble des données par subsomption.  

I-5-L’emploi des connecteurs parémiologiques 
Les proverbes sont actualisés dans le discours par l’adéquation entre la situation de communication et le 
référent proverbial. L’actualisation du proverbe répond à la logique argumentative du  discours encadrant, au 
moyen de connecteurs qui marquent l’appel au proverbe. La présence ou l’absence de ces connecteurs 
permet de distinguer trois types d’actualisation : la directe (ou personnelle), l’indirecte (ou impersonnelle) et 
la mixte : 
L’actualisation directe est caractérisée par l’absence de connecteurs parémiologiques, le locuteur fait 
fusionner le proverbe avec son discours. 
L’actualisation indirecte se définit par la présence des connecteurs. Ce type d’actualisation souligne la 
façon dont l’action discursive du sujet parlant est « camouflée » dans la sphère de l’énoncé parémiologique. 
L’actualisation mixte où les connecteurs apparaissent comme des simples ajouts qui accomplissent 
uniquement la fonction de signaler que ce qui suit représente ou appartient à un moule gnomique. Pour 
chacun de ces trois types d’actualisation, il ya plusieurs degrés d’actualisation contextuelle des énoncés 
parémiologiques, selon le degré de fidélité de l’actualisation du proverbe dans le contexte. 
 
 

II-Valeur illocutoire des proverbes 
Les proverbes intégrés dans le conte ont une force illocutoire, celle de l’expression de l’indignation. Cette 
indignation est celle du locuteur, qu’il transmet à son auditoire. Elle est susceptible d’engendrer une réaction 
de la part de l’interlocuteur qui ne sera rien d’autre que la même réaction d’indignation par laquelle une 
communion sera créée entre l’auditoire et le conteur. 
Le conteur agit par son discours en racontant d’abord, puis en illustrant par une parole qui témoigne d’une 
sagesse populaire pour mieux persuader. Ainsi, le proverbe participe à la création d’une cohérence entre la 
réalité référentielle et la réalité discursive. Cette cohérence se manifeste également dans le rapport entre les 
propos des personnages et la structure logique du conte. En effet, un acte de langage exprimé dans la 
séquence discursive peut se référer soit à son précédent discursif, soit au proverbe qui constitue 
l’aboutissement du conte en tant que structure logique et argumentative. 

Prenons comme exemple le discours du Vizir dans le conte «دفع الله ما كان اعظم »  
[dɛfςɛ alahou mɛ kɛnɛ aςðam] 

 qui conseille le sultan de ne pas dramatiser, de relativiser  et de considérer que le pire aurait pu arriver. Ce 
discours fait écho à l’emblème « Dieu nous a évité le pire »  دفع الله ما كان
 [dɛfςɛ alahou mɛ kɛnɛ aςðam]                                                                               اعظم
placé au début du conte  comme titre  et jouant le rôle d’un leitmotiv qui revient dans les propos du vizir tout 
au long du conte. 
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 A la fin du conte,  cet emblème sort de la bouche du sultan lui-même qui s’en est convaincu après une 
longue expérience et se présente comme une conclusion à laquelle aboutit toute l’interaction tout au long du 
conte. 
Les proverbes pourraient être divisés en deux catégories selon les actes directifs qu’ils véhiculent: 

II-1 Les actes directifs 
-Les directifs directs se distinguent linguistiquement par l’emploi de la deuxième personne du singulier ; 
par l’impératif à la forme affirmative ou négative nous pouvons citer à titre d’exemple les proverbes suivants 
que nous avons extraits des contes de  A.El Aroui. : 
5. Epouse la fille honnête même sur une carpette  عرس باالصیلة ولو على حصیرة 
[ςɛres belʔssila wɛlɛw ςlɛ ħsira] 
 
6. Qui t’a vendu pour des fèves, vends-le pour des cosses الي باعك بالفول بیعو بالقشور 

 [eli bɛςek bel ful biςu bel q∫ur] 
 

7. Fais comme ton voisin ou bien ferme la porte de ta maison اعمل عمايل جارك وال سكر باب  دارك [ɛςmel 
ςmɛjel Ʒarek wɛlɛ saker bɛb darek] 
 
Dans la totalité de ces exemples, l’acte directif est tiré à partir des verbes à l’impératif « épouse », « vends », 
« fais »et « ferme ». Il s’agit d’un acte de langage direct à savoir l’ordre,  ou l’injonction qui véhicule une 
valeur illocutoire explicite par l’emploi du performatif primaire, en l’occurrence la modalité impérative ; celle-ci 
fonctionne comme marqueur de valeur illocutoire explicite.  
Il s’agit d’un ordre dont l’exécution dépend de certaines conditions de félicité qui lui permettront de réussir ou 
d’échouer. Dans le cas où le conseil sera appliqué, l’acte aboutit et il sera « heureux » ; dans le cas inverse, le 
conseil restera lettre morte et l’acte échoue perlocutoirement. 
-Les directifs indirects : 
Selon Searle, il est possible de réaliser un acte de langage sans qu’il y ait un marqueur de force illocutionnaire 
explicite. La thèse de Searle implique que le contexte intervient dans la production et la compréhension des 
actes de langage indirects. Ainsi, les proverbes véhiculant des actes indirects ne peuvent être décodés qu’à 
partir du discours encadrant dans lequel ils sont actualisés. 
 Ces actes nécessitent un décodage qui s’opère sous forme de deux moments qui constituent l’opération 
inférentielle :  
1-Le décodage des énoncés, c'est-à-dire la reconnaissance de la signification littérale des phrases (le 
contenu sémantique) ; toutefois, le sens de l’énoncé n’est pas identique au contenu sémantique. Ce sens 
n’est reconnu que si le récepteur infère un sens réel à partir d’une signification linguistique. 
 
2-L’inférence : 
Cette forme de raisonnement est basée d’une part sur le contenu de l’énoncé (a) et d’autre part sur une 
proposition implicite relevant du pré-savoir (b) et qui conclut à la vérité une nouvelle proposition (c)  

a) prémisse explicite 
b) prémisse implicite 
c) conséquent 

Le discours encadrant permet d’inférer le sous entendu contenu dans le discours proverbial étant donné que 
le proverbe, offre une structure  « idéelle » propice à l’expression d’une « relation inférentielle »selon 
l’expression de S. Mejri10qui permet à son tour l’interprétation du référent proverbial. 

II-2-Le conte en tant qu’acte illocutoire 
Le conte est un macro-acte illocutoire du moment qu’il produit sur son destinataire un certain effet cognitif et 
émotionnel. Il est considéré comme une intervention du conteur dans une interaction avec le récepteur, 
destinée à enseigner la sagesse à tous ceux qui l’écoutent. Dans le conte, nous avons affaire à deux types de 
dialogue : un dialogue interne (entre les personnages) et un dialogue externe (entre le conteur et ses 

10 Mejri (1997,2004) 
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auditeurs). Dans cette relation, l’interaction est entre les personnages du dialogue interne et les interlocuteurs 
du dialogue externe (interaction globale et interaction locale). 
Le récit est considéré comme une situation d’énonciation particulière, et  les échanges dans le dialogue 
constituent les différentes étapes du mouvement argumentatif qui se conjuguent pour aboutir à la conclusion 
logique (le proverbe), en fonction des prémisses qui l’appuient. 
Récit, dialogue et proverbe et leur insertion dans une structure argumentative répondent à une démarche qui 
concrétise la cohésion thématique et rhématique, mais surtout la cohérence du conte au niveau communicatif 
et interprétatif. En effet, si les interactions ne sont pas reconnues par l’interlocuteur, l’effort argumentatif 
déployé par l’énonciateur/narrateur (conteur) sera déficient. 

Dans le conte A. El Aroui «كید النساء  » [kid ensɛ], il y a un dialogue entre deux personnages (le mari et 
sa femme), chacun essaye de convaincre l’autre à propos d’un certain état de faits. 
Dans cette situation conflictuelle, l’échange évolue suivant une opposition annoncée dans le proverbe « les 
intrigues des femmes sont innombrables, et celles des hommes sont négligeables ». Ce mouvement 
préalablement fixé et orchestré par l’auteur doit aboutir à la conclusion qu’il faut accorder aux femmes le 
respect qu’elles méritent. 
Dans ce conte, l’interaction se compose de plusieurs échanges, où les interventions sont opposées car les 
actes de langage qui les composent sont anti-orientés : face à l’intervention du mari « tu as comploté contre 
moi, tu seras punie », l’épouse oppose l’intervention suivante « fais attention ! Les intrigues des femmes sont 
innombrables, et celles des hommes sont négligeables » qui constitue un avertissement. Cette intervention de 
l’épouse se présente sous forme de proverbe et  se compose de deux actes de langages : une assertion et 
une menace. 
 Le mouvement argumentatif est ainsi conclusif ; face à l’intervention du mari qui cherche à donner une 
raison pour aboutir à la conclusion « tu seras punie », l’intervention de l’épouse joue le rôle de l’argument qui 
mène à la conclusion contraire. L’interaction, constituée de deux échanges est à concevoir comme la prémisse 
d’où sera tirée la conclusion définitive qui est le proverbe. 

II-3-Effet perlocutoire du proverbe 
L’effet perlocutoire de tout acte de langage ne peut être appréhendé en dehors de son contexte qui permet 
d’évaluer la réussite ou l’échec de l’acte illocutionnaire suivant les réactions de l’allocutaire. Ainsi l’effet 
perlocutoire du proverbe résulte-t-il d’un travail d’encodage (de l’émetteur) et de décodage (du récepteur). 
Le fait d’avoir des référents communs entre les deux interlocuteurs sera donc une condition nécessaire pour la 
réussite de l’acte (condition de félicité ou de bonheur11) qui permet à l’acte d’être heureux. 
Prenons le cas des proverbes tunisiens suivants pour illustrer nos propos sur l’effet perlocutoire des 
proverbes : 
Le premier est cité dans le conte «كید النساء» [Kid ensɛ] 
 
8. La paille ne s’adoucit qu’au moyen d’une massueالحلفاء ما تطیب كان بالرزام 
[el ħɛlfɛ mɛ tib kɛn berzɛm] 
 
Le proverbe a la forme d’un énoncé assertif. Il est cité, dans le conte, par le sultan, personnage qui détient un 
pouvoir lui permettant  de donner des ordres ; le proverbe fonctionne, dès lors comme un acte directif : 
l’ordre, d’où sa valeur illocutoire. L’ordre inféré à partir de ce proverbe est de punir la personne accusée, 
présente pour jugement devant le sultan qui représente la justice. Dans ces conditions, l’effet perlocutoire de 
l’ordre exprimé ne peut avoir qu’une suite heureuse, étant donné le statut social du locuteur qui garantit la 
réussite de l’acte. 
Le deuxième proverbe tunisien est actualisé dans un autre conte de A. El Aroui : 
 
9. De ton père reprends le métier si tu ne veux pas être raillé صنعة بوك ال يعايروك 

[sanςat buk lɛ jςɛjruk] 
 
Le proverbe a la forme d’un énoncé injonctif (dans la version tunisienne, ellipse du verbe à l’impératif 

qui reste sous-entendu), mais dans le conte  صنعة بوك ال يعايروك[sanςat buk lɛ jςɛjruk], le proverbe véhicule une 
valeur illocutoire différente, l’insulte. En effet, s’agissant d’un fils de cambrioleur qui se fait insulter par ses 

11 Les conditions de félicité dépendent de l’existence de procédures conventionnelles, parfois institutionnelles et de leur application 
correcte et complète, des états mentaux appropriés et inappropriés du locuteur et du fait que la conduite ultérieure du locuteur et de 
l’interlocuteur soit conforme aux prescriptions liées à l’acte de langage accompli. 
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copains, il est accusé de perpétuer le même « métier » que son père,« le cambriolage ».Le proverbe est 
utilisé par les copains dans le but d’insulter, et d’ironiser, ce qui lui confère une valeur illocutoire indirecte qui 
ne peut être appréhendée sans les référents communs entre les interlocuteurs. L’effet perlocutoire produit sur 
l’allocutaire est le sentiment d’humiliation. Ce sentiment d’humiliation a délimité le comportement du 
personnage dans la suite du conte. Ce dernier a été affecté par l’ironie de ses copains et a repris, en effet, le 
métier de son père. 
Le proverbe a donc un effet de structuration actantielle du récit puisqu’il délimite le dénouement de l’action. 
En effet,  depuis le titre qui n’est autre que le proverbe, on imagine l’évolution des événements et 
l’aboutissement de l’action. 

Conclusion 
Le proverbe dans le conte, est actualisé de deux manières différentes, soit il fait partie du dialogue interne 
entre les personnages, soit c’est le conteur qui s’en sert comme la morale de son histoire. Dans les deux cas, 
il s’agit d’une conclusion à laquelle doit mener l’interaction interne et externe. (interne entre les personnages ; 
externe entre le conteur et son auditoire). 
Le conte de A. El Aroui, étant donné la fonction instructive que lui confère le proverbe, doit être considéré 
comme une fable dans le sens fourni par les dictionnaires : « un petit récit en vers ou en prose, destiné à 
illustrer un précepte ». Ajoutons à cela qu’il présente un mouvement en deux structures. Une structure 
discursive et argumentative où l’interaction est entre les trois composantes essentielles du conte : récit, 
dialogue, proverbe; et une structure dialogique où le conteur entre en contact avec son auditoire et où le 
conte est considéré comme une intervention aboutissant à la conclusion qui n’est autre que la référence 
proverbiale.  
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Quelle place pour la langue maternelle des élèves : le 
cas de l’enseignement/apprentissage des 
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francophones au Liban 
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Résumé 

Cette étude porte sur le discours professionnel des enseignants des mathématiques en classes primaires au Liban. 
L'objectif est de mettre en œuvre une formation linguistique pour ces professeurs afin de favoriser l'apprentissage des 
mathématiques. Elle s'appuie sur des données quantitatives et qualitatives, recueillies par le questionnaire, l'observation, 
la transcription des enregistrements et les entretiens rétroactifs. 

Les résultats montrent trois types de pratiques langagières et de représentations des langues utilisées en classe. Les 
orientations didactiques proposées sous-tendent l’idée que la langue étrangère peut être utilisée dans l'ensemble du  
discours de la classe avec des moments d'alternance vers la langue maternelle pour faire comprendre le vocabulaire, 
simplifier un discours complexe, encourager l'élève…Le dispositif de formation envisagé doit favoriser la coordination entre 
enseignants de mathématiques et enseignants de langue et œuvrer à changer certaines représentations erronées qui 
biaisent l’enseignement/apprentissage au primaire. 

Mot-clés : Bilinguisme. Alternance codique. Discours professionnels des enseignants.  

Abstract 

This study concerns the professional discourse of mathematics teachers of elementary classes in Lebanon. It aims to 
install a linguistic training for teachers in order to support mathematics learning. It relies on quantitative and qualitative 
data, collected from questionnaires, class observations, scripts of recordings and retroactive interviews.  

Results show three types of linguistic practices and representations of the language to use in class. Proposed didactical 
orientations support the possibility of using a foreign language in the class speech, with momentary switching with the 
mother tongue to explain some lexicons, simplify complex discourses and encourage students… The training mechanism 
should enhance coordination between mathematics and language teachers, and work on changing some wrongful 
representations affecting the elementary teaching / learning operations.  

Keywords : Bilingualism. Code switching. Professional discourse of teachers. 

 

Introduction  
Sur le plan institutionnel, le français est l’une des deux langues de scolarisation dans les écoles au 

Liban pour enseigner les disciplines scientifiques. Elle est employée dans les manuels et les évaluations, mais 
la communication dans les classes de mathématiques est souvent en langue maternelle dans la majorité des 
écoles publiques. À ce niveau, il semble exister une multitude des pratiques langagières. 

Notre étude a pour objectif de mieux connaître ces pratiques langagières dans les cours de 
mathématiques des cycles primaires. Nous chercherons à analyser les discours professionnels des enseignants 
de cette discipline afin de mettre en œuvre une formation en langue leur permettant de mieux communiquer 
en français en classe.  

1 soniafarkh@hotmail.com - Université Libanaise et Université d’Artois 
2 wajsmaili@gmail.com - Université Libanaise 
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Nous sommes parties d’un constat empirique qui révèle que les enseignants des mathématiques des 
écoles publiques s’expriment en situation de classe presque toujours en langue maternelle, ils utilisent le 
français essentiellement pour énoncer les termes techniques. Ces pratiques reflètent très souvent des 
représentations sur les langues utilisées et la pédagogie à mener dans les cours de la discipline. Elles ne 
semblent pas identiques dans tous les types d’écoles. À partir de ce constat, notre étude s’intéressera d’abord 
à répondre aux trois questions suivantes :  

• Quelle est réellement la langue d’enseignement des mathématiques au primaire au Liban ? 
• Quelles sont les représentations des enseignants sur le rôle et l’utilisation des langues en classe ? 

• Existe-t-il une différence de pratiques langagières dans les différents types d’écoles ? 
Un autre constat, qui découle du premier susmentionné, a été insufflé par les travaux conduits sur la 

langue d’enseignement des mathématiques au Liban (MESSAI-FARKH, 2016 ; SMAILI et al, 2016), il révèle 
que les situations d’enseignement sont caractérisées par les phénomènes d’alternance codique.  

En partant du principe que l’alternance codique pourrait constituer une compétence à développer en 
classe, une manifestation possible du langage, une ressource à mobiliser dans l’interaction à des fins 
d’apprentissage et de communication (CAUSA, 2002; MOORE, 2001 ; STRATILAKI, 2005), nous proposons 
dans cette recherche d’identifier les pratiques langagières et les interactions en classe de mathématiques pour 
suggérer une stratégie raisonnée de l’alternance des langues en fonction des tâches spécifiques à accomplir, 
de façon à favoriser les processus d’enseignement/apprentissage en contexte. Dès lors, nous identifierons 
quelles sont les formes et les fonctions de l’alternance codique qui apparaissent dans les interactions 
didactiques dans l’enseignement des mathématiques au primaire au Liban. Au regard des résultats, nous 
proposerons quelques leviers d’actions pour former les enseignants. 

1. La langue d’enseignement et l’apprentissage de la discipline 

Les mathématiques constituent la seule discipline à s’être pourvue d’un langage propre, formé de 
symboles quasiment universels et grâce à ce système, certains raisonnements mathématiques peuvent être 
écrits sans avoir recours aux mots. Par ailleurs, il semble évident que l’intervention de la langue dans l’activité 
mathématique soit restreinte si bien que l’on pourrait penser que les éventuelles difficultés des élèves dans 
les pratiques langagières n’ont que peu de répercussions dans leurs apprentissages des mathématiques 
puisque cette discipline n’est pas verbo-centrée (BOUCHARD et CORTIER, 2005). Pourtant, plusieurs études 
montrent que les élèves qui ont une langue de scolarisation différente de leur langue maternelle rencontrent 
des difficultés dans l’apprentissage des mathématiques : ainsi, aux États-Unis, lors d’un test mathématique 
effectué en 1999, LAMPRIANOU et BOYLE relèvent que les élèves qui n’ont pas l’anglais comme langue 
maternelle, ont près de 2,5 fois plus de chances en moyenne d’effectuer une erreur. De même, WANG et 
GOLDSCHMIDT (2004) démontrent que les élèves ayant de faibles capacités dans la langue de scolarisation 
réussissent moins bien en mathématiques et abandonnent plus vite leurs études. Quant à HOFSTETTER et al 
(2009), ils montrent que les étudiants réussissent mieux lorsque la langue de rédaction du test correspond à 
la langue d’enseignement des savoirs, qu’il s’agisse ou non de la langue maternelle. En s’appuyant sur ces 
travaux, il apparaît essentiel d’amener les enseignants à utiliser plus massivement la langue d’enseignement 
pour permettre aux élèves d’avoir la possibilité de réussir.  

Si la maîtrise de la langue d’enseignement a un impact positif sur le rendement de l’élève dans une 
discipline, les pratiques langagières inappropriées des enseignants qui consistent à employer en classe 
constamment la langue maternelle affectent les performances des élèves inscrits dans l’enseignement public. 
Ils sont jugés « médiocres » par les experts de l’étude du PASEC3 réalisées en 2012 sur tout le territoire 
libanais. Ajoutons que les résultats ont mis en évidence que 11.87 % des élèves de l’EB2 dans les écoles 
privées et publiques sont en grandes difficultés en mathématiques. Cette tendance s’accentue chez les élèves 
de l’EB5 : en effet, 47.3 % d’entre eux ont obtenu un score inférieur à 50/100 aux tests diagnostiques en 
mathématiques. 

3 http://www.crdp.org/sites/default/files/Rapport%20Pasec-Liban%202012.pdf (consulté le 15 janvier 2017) 
PASEC a été créé par les Ministres de l’Éducation francophones en 1991 avec pour objectifs d’identifier des modèles d’écoles efficaces et 
peu coûteux, développer dans chacun des États participants, une capacité interne et permanente d’évaluation du système éducatif  et 
diffuser les méthodes et les instruments d’évaluation préconisés, de même que les résultats obtenus. Il a effectué une enquête au Liban 
en 2012 intitulée : Évaluation diagnostique des acquis scolaires. 
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Reste à savoir si toute alternance vers la langue maternelle a nécessairement un effet négatif sur le 
rendement des élèves. 

2. Les fonctions de l’alternance codique 

L'alternance codique (désormais AC) est définie par CAUSA (2002) "comme le passage complet de 
longueur variable d'une langue à l'autre dans une même interaction". Nombreuses sont les recherches qui ont 
porté sur les fonctions de cette AC. BLOM et GUMPERZ (1972) montrent que l’alternance codique permet de 
différencier le discours direct du discours indirect et de marquer l’appartenance du locuteur. GROJEAN (1982) 
écrit que l’AC aide à la résolution d'une difficulté d'accès au lexique. Quant à LUDI et PY (1986), ils soulignent 
son importance pour combler une lacune lexicale dans une langue donnée. 

La grande majorité des recherches sur l’AC a porté sur les classes des langues étrangères (L2). Elle 
démontre son intérêt : 
- chez l'apprenant, pour favoriser une efficacité communicative et un potentiel acquisitionnel (MOORE 1996, 
PEKAREK 1995). MOORE distingue entre Alternances Relais qui permettent de maintenir la communication et 
Alternances Tremplins qui favorisent l'acquisition ; 
- chez l'enseignant, elle permet la structuration du discours et joue un rôle facilitateur en permettant de 
résoudre le problème de compréhension posé par la langue étrangère à apprendre.  

Ces études appellent ainsi à didactiser l'alternance. CAUSA (2007) démontre que l'AC est à la fois une 
stratégie d'enseignement et une stratégie communicative. 
 Mais si les études qui portent sur l'AC et ses fonctions en classe de L2 sont très nombreuses, il existe 
très peu d'investigations sur son emploi en classes des disciplines non linguistiques (DNL) comme les 
mathématiques. 

3. Le déroulement de l’enquête  

3.1. Les hypothèses  

Nous posons comme première hypothèse que l’alternance codique raisonnée peut être une stratégie 
d’enseignement dans la construction des savoirs disciplinaires, ce principe pédagogique sous-tend l’idée que 
l’apprentissage, qu’il soit linguistique ou non, est favorisé quand les interactions en classe sont effectuées au 
moyen de deux ou plusieurs langues au lieu d’une seule auprès d’un public bi/plurilingue. Les formes et les 
fonctions utilisées de l’alternance codique dans l’enseignement des mathématiques au Liban seraient 
différentes selon les tâches à exécuter et les actes de parole.  

La seconde hypothèse concerne la communication en classe de mathématiques. Cette communication 
serait différente dans les secteurs public et privé. Par conséquent, le secteur privé pourrait être considéré 
comme un archétype des situations didactiques non linguistiques à étudier pour raisonner l’alternance codique 
dans le secteur public. L’identification des bonnes pratiques des écoles performantes afin de les implanter 
dans les écoles publiques est une piste de travail que nous avons choisi d’exploiter. 
 

3.2. Le cadre méthodologique  

Nous choisirons une approche méthodologique de type qualitatif jumelée à des données quantitatives. 
Il s’agira dans un premier temps, de repérer et quantifier la présence des différentes formes 

d’alternance codique dans les secteurs privé et public à partir de transcriptions de dix-huit séances de cours 
au cycle primaire. Ce travail amène alors à identifier les fonctions que remplit l’alternance codique suivant les 
tâches à effectuer en situation de classe. 

Dans un deuxième temps, nous interrogerons les enseignants sur les fonctions de ces différentes 
formes d’alternance codique au cours des interactions de classe. Cette investigation prend forme à partir de 
questionnaires, d’entretiens semi-directifs et d’entretiens de type « autoconfrontation ». 

Les questionnaires réalisés auprès de quarante et un enseignants de mathématiques du Liban-Nord 
visent à apporter des réponses à un ensemble d’interrogations concernant : 
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- la et/ou les langue(s) utilisé(es) en situation de classe ; 
- la et/ou les langue(s) utilisé(es) pendant le déploiement du cours ; 
- les stratégies d’enseignement. 
Les entretiens semi-directifs viennent compléter les données quantitatives recueillies. Enfin, nous 

avons jugé opportun de réaliser, en filigrane de nos données, des entretiens dits d’autoconfrontation 
individuelle qui ont pour principal objectif de : 

confronter un seul participant à sa propre activité. Cette démarche individuelle cherche à ce 
que le participant commente et explicite les démarches adoptées pour réaliser ses tâches, 
pour révéler les processus cognitifs qui sous-tendent la description de cette activité, qu’elle 
soit professionnelle ou non » (MOLLO et FALZON, 2004, p.533).  

4. Les résultats de l’enquête 

4.2. Le niveau de langue  

Pour compléter nos données, un test de positionnement en français a été soumis à la population 
interrogée. Cet examen diagnostic met en évidence que 63 % de notre cohorte ont un niveau B1 du CECRL 
(Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) et 37% un niveau A2. Toutefois, 10 % du panel 
se situent à l’extrême limite du A2 /A1. Ces résultats amènent deux analyses.  

L’analyse des descripteurs du CECR montre que l’enseignant des mathématiques qui a besoin dans le 
déroulement de l’activité en mathématiques de mettre en évidence le raisonnement et la démonstration peut 
rencontrer des difficultés à le faire en langue française compte tenu du niveau de langue évalué. Les 
enseignants, ayant un niveau A2 et dont les compétences se limitent à la description et narration selon le 
CECR (p.16), devront tabler sur d’autres stratégies pour mener leur cours. L’une d’elle est le recours à la L1. 

Dans ce qui suit nous verrons quelles langues sont utilisées dans les cours de mathématiques par les 
enseignants des secteurs public et privé par le biais d’une transcription de 18 séances de cours. L’analyse du 
discours de classe nous informera sur l’utilisation des langues en présence et leurs fonctions respectives. De 
plus, les entretiens semi-directifs et les autoconfrontations viendront compléter les données quantitatives, 
notre échantillon sera invité à préciser quand il utilise le français et /ou l’arabe en fonction des différents 
moments de la classe. L’ensemble des résultats nous permettra de modéliser l’alternance codique pour 
orienter des pistes d’interventions didactiques lors de formations de formateurs. 

 
4.3. Les langues utilisées en classe de mathématiques 
 
Nous avons cherché à déterminer sur quels modes linguistiques les enseignants des mathématiques déploient 
leurs cours. Pour cela, nous avons interrogé notre panel d’instituteurs exerçant dans les secteurs privé et 
public par le biais d’entretiens semi-directifs et d’autoconfrontations. Les verbatim ci-dessous reflètent les 
représentations des enseignants : 
 

Je ne fais jamais de phrases complètes en français, je n’utilise que des mots techniques en 
français que j’écris au tableau. Je les traduis et les élèves doivent écrire ces mots sur les 
cahiers et les apprendre (Lydia, entretien d’autoconfrontation). 
 
Par exemple, si on veut expliquer le mot voiture à l’élève, on peut lui dessiner une voiture au 
tableau et essayer de faire deviner, mais pourquoi se compliquer la vie, il faut lui traduire 
directement et je sens que c’est plus clair pour lui (Rana, entretien semi-directif). 
 
Moi, je parle toujours en français et c’est essentiel de le faire dès la première année de 
scolarisation (Fadwa, entretien semi-directif). 
 
 La direction nous oblige à parler en français en classe, mais mes élèves sont faibles en 
français et quand ils ne comprennent pas, j’utilise l’arabe ponctuellement (Rima, entretien 
semi-directif). 
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L’élève inscrit dans le secteur public n’a aucun lien avec le français, c’est pour lui une langue 
inconnue et, ce n’est pas avec ses 6 heures d’enseignement de la langue française par 
semaine qu’il va pouvoir comprendre des cours en français, le passage au libanais est 
obligatoire (Rouba, entretien d’autoconfrontation). 

 
L’ensemble des investigations qualitatives permet de distinguer trois types de pratiques langagières 

correspondant à trois types de représentations de la langue à utiliser en classe de mathématiques. En effet, 
dans le système scolaire libanais, un groupe d’enseignants utilise presque toujours le français et revendique 
cette pratique, d’autres enseignants utilisent la L2 et ponctuellement la L1 et enfin certains formateurs, 
principalement issus du public, parlent majoritairement en L1 et n’utilisent que les termes techniques en L2. 
En croisant les enquêtes sur les niveaux de langue, les secteurs d’exercice et les entretiens qualitatifs nous 
avons dressé un tableau qui propose une typologie des discours des enseignants. Trois catégories ont été 
dégagées. 
 
 
 
 
Tableau : Typologie des discours des enseignants dans le système éducatif libanais 
 
 Catégorie 1 : Enseignants 
utilisant presque toujours 
le français 

Catégorie 2 : Enseignants 
utilisant la L2 et 
ponctuellement la L1 
 

Catégorie 3 : Enseignants 
utilisant principalement la 
L1 

Caractéristiques générales : 
- issus des écoles privées 
 - utilisation des TICE 
- niveau B2 du CECR 
-gestion de classe dynamique 
 

Caractéristiques générales : 
-majoritairement issus des 
écoles privées 
-utilisation du livre comme 
support de travail et 
exercices supplémentaires 
pour renforcer les acquis 
- gestion de classe peu 
participative 

Caractéristiques générales : 
-issus des écoles publiques 
-manuel : unique support de 
travail 
-gestion de classe peu 
participative 
 

 
Ces premiers résultats montrent que nous n’avons pas deux types d’enseignants communément 

stigmatisés dans les secteurs public et privé libanais mais bien trois catégories d’enseignants ayant des 
discours de classe oscillant entre une utilisation : 
- massive et revendiquée du français (écoles privées urbaines) ; 
- mixte des L1 et L2 (écoles privées rurales) ; 
- massive et revendiquée de l’arabe (écoles publiques rurales et urbaines). 
 

Pour quantifier le discours émis en français et en arabe, relevons le nombre total d’occurrences des 
trois catégories susmentionnées. 
 
Figure : Occurrence en arabe et en français des élèves et enseignants des mathématiques en situation de classe 
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Les graphiques montrent que les discours de l’enseignant et des élèves sont principalement émis en 
français et ceci tous types d’écoles confondus. Même si les enseignants des écoles publiques revendiquent au 
travers des entretiens qualitatifs une utilisation massive de l’arabe en classe, incontestablement le décompte 
des occurrences signale le contraire. En effet, 65,5 % des termes émis par l’enseignant de la catégorie 3 sont 
en français contre 34,5% en arabe. De surcroît, nous remarquons que le discours des élèves se calque sur le 
discours de leurs enseignants. Plus un enseignant parle français et plus l’élève pratique cette langue. Cette 
tendance est aussi observable pour l’arabe. Nous sommes donc dans une dynamique d’ajustement réciproque 
des discours entre élèves et enseignants (ALTET, 1994). 

Enfin, le dernier volet d’analyse s’attache à réaliser une étude sémantique des textes recueillis à partir 
du corpus de transcriptions. 

Pour connaître ce que disent les enseignants en français et en arabe, le logiciel TROPES a permis de 
faire une extraction terminologique des discours transcrits. Nous nous sommes intéressées aux enseignants 
de la catégorie 3 (groupe qui déclare ne parler que très rarement en français lors des enquêtes qualitatives 
mais lors du décompte des occurrences émettent plus de 60 % en moyenne de termes en français). Ces 
données ambivalentes rapportées précédemment s’expliquent par le fait que ces enseignants s’expriment, en 
effet, en français la plupart des fois mais, les catégories fréquentes recensées par TROPES concernent 
essentiellement des adjectifs numériques, des termes techniques mathématiques et des réponses courtes de 
type « oui » ou « non ». 

À présent, à partir du corpus de cours enregistrés et transcrits, intéressons-nous aux fonctions des 
utilisations du français et de l’arabe en classe des  trois catégories d’enseignants. Comment se déploie 
l’alternance codique ? Quels sont les critères de son expression pour en dégager des principes 
méthodologiques utiles à la mise en place d’un dispositif de formation de formateurs ? 
 
5. Les fonctions des utilisations des L1 et L2 en classe de 
mathématiques 
 

Les discours de classe enregistrés montrent une répartition des langues 1 et 2 au sein du même 
cours. Les fonctions de l’utilisation de telle ou telle langue varient selon la typologie d’enseignants. 
 

5.1. Les enseignants et les élèves des écoles privées situées en zone urbaine  
 

Les enseignants de la catégorie 1 utilisent la L1 pour remplir les fonctions suivantes : 

 

99,8 98,5
84,8 83,6

65,5 66,4

%nombre de mots émis en français par prof % nombre mots émis en français  par les élèves 

% du nombre de mots émis en français en 
classe

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3
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Par ailleurs, tout le discours de classe est en langue française, il comprend : 
-les actes de parole relatifs à la gestion de classe ; 
-le rappel des enseignements donnés précédemment ; 
-l’énoncé des principes mathématiques ; 
-la gestion du travail à l’intérieur des groupes ; 
-le discours d’étayage et explicatif.  

 
5.2. Les enseignants de la catégorie 2 (exerçant dans les écoles privées situées en 
zone rurale)  
 

Cet échantillon de professeurs tient à produire un discours en français en classe mais il a recours à la 
L1  pour remplir les fonctions suivantes : 
■ Gérer la classe et les activités 
 

Fonction de l'utilisation de la L1  Exemple  

1. Solliciter l'action de l'élève    يالallez-y /vas-y  
  tu as terminé, vas-yخلصت  يال 

2. Désigner un élève    انت كمانtoi aussi  
  toi Aliيا علي  

3. Marquer la transition   طیبd'accord  
  maisولكن 

4. Commenter les réactions des élèves   الیوم عم تتھاضمو كثیرaujourd'hui vous 
vous montrez très amusants  
  arrête tes gestesبال حركاتك 

■ Traiter un problème linguistique 
 

Fonction de l'utilisation de la L1  Exemple  

1. Corriger la prononciation  ]ديا[ مو    et pas [di ya] dans [dia]دي يا[
diamètre  [  
L'enseignante corrige ici la prononciation 
de dia dans le mot "diamètre"  
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2. Corriger la structure de la phrase   يا منقول"CD"  " يا منقول il"  
يا   TRيا حبیبي يا  il وحده منھن    
L'élève dit "Non CD il n’est pas un 
diamètre"  et l'enseignante corrige en 
disant "[وال كیف] {“comment”} CD il n’est 
pas! [يا منقول] {“soit on dit”} CD [ يا منقول
"il"] {“ou bien on dit”} il "  

3. Corriger le genre (masculin/féminin)  On dit une corde   مو(pas) un corde  

3. Expliquer des mots  Oui passe [يعني يمر انتبھو] {“c’est-à-dire 
passer faites attention”}  

4. Guider  la formulation de la règle 
mathématique en français  

 un rayon est {”quand je dis“} [وئتا بقول]
un segment, hé, qui relie le centre par un 
point [وبوقف]? {“et je m’arrête”}?  

5. Traduire les mots clefs pour 
s'assurer de leur compréhension par 
l'élève  

A l’extérieur oui [لكن] {“alors”} ici sur 
 c’est-à-dire sur le“} [يعني على الدويرة]
cercle”} oui à l’intérieur [يعني جواتا] 
{“c’est-à-dire à l’intérieur”}  

 
 
 
 
 
■ Simplifier l’accès à un discours pédagogique complexe 
 

Le discours de l'enseignant est complexe (à plusieurs voix) l'emploi de la L1 permet par son 
alternance avec la L2 de scinder l'énoncé complexe en plusieurs séquences énonciatives. Cette alternance 
rend plus facile l'accès au discours (PARPETTE et ROYIS, 2000). 
 
Exemple : Cours au CM1 
 

oui regardez SN relie deux points sur le cercle 

[wneħna hallaʔ ʔelna ʔenu] {“et maintenant on a dit”}  

une      corde est un segment qui relie deux points sur le cercle oui?  

[raħ tʔeli hon ʔeno l] {“tu vas me dire que”}  

SN      n’est pas une corde c’est un diamètre? 

[neħna ma ʔelna mberħa ʔenu] {“on n’a pas dit hier que”} 

 un diamètre est la plus longue corde 

 
L’alternance codique se déploie ici comme une stratégie d’enseignement pour faire passer le savoir. 

 
■ Expliquer en se référant aux connaissances antérieures des élèves 

Les enseignants utilisent le français pour : 
-faire appel au connu et réactiver des connaissances antérieures qui font parties du vécu ; 
-pour faire des rapprochements avec une autre discipline. 
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Exemple : Cours au CM1 

Hé (HAUT) [متل الكرة االرضیة] {“comme la terre”} diamètre [ھوي ال] {“c’est l’équateur”} équateur [ خط االستواء ھو
 le {”alors“} [لكن] oui lorsqu’on va en haut diminuer et en bas diminuer {”l'équateur c’est le plus grand cercle“} [اكبر دائرة
diamètre est la plus longue corde [ھو اطول] {“c’est la plus longue”} corde [ب] {“dans le”} cercle oui [طیب  ] 
{“bon”}merci /  
 
■ Évaluer 

Pour évaluer les propositions et réponses des élèves, les enseignants utilisent des termes en arabe 
comme « غلط{faux},  صح{vrai/correcte} ,  مبال{si} » 
 

Enfin, nous retiendrons que pour cette cohorte d’enseignants le discours de classe reste en grande 
partie en L2 pour réaliser les rituels de la classe, demander l’attention des élèves, donner des consignes, 
poser des questions, expliquer, énoncer des principes mathématiques, solliciter et gérer les réponses des 
élèves. La L1 est utilisée essentiellement comme moyen pour prévenir les difficultés de compréhension des 
élèves et comme une stratégie d’enseignement pour rendre plus accessible le savoir transmis. Les élèves 
scolarisés dans les écoles privées rurales interviennent en classe en français pour produire de très courts 
énoncés afin : 

-d’interpeller le maître en l’appelant «  madame » ou « monsieur » ; 
-de fournir des réponses à des questions fermées du type «  oui » « non » ou se limitant à un seul 

mot ; 
-de réciter ou répéter un principe mathématique formulé par le formateur (activités ritualisées de 

reproduction de contenus préfabriqués). 
 
5.3. Les enseignants de la catégorie 3 (enseignants exerçant au sein des écoles 
publiques) 
  

Ce panel d’enseignants produit un discours de deux types. En effet, il utilise essentiellement la L1 en 
classe en y intégrant des termes techniques mathématiques en français. Ces incursions ressemblent aux 
emprunts qui sont par définition « un fait pour une langue d’incorporer une unité linguistique, en particulier 
un mot, d’une autre langue »4. Cet élément est surtout d´ordre lexical et non tant grammatical car il est 
intégré aux règles morphosyntaxiques, phonétiques et prosodiques de la L1. 

Une autre pratique semble récurrente dans son discours, l’alternance des deux langues en émettant 
un énoncé en L2 et le reformulant instantanément en L1. 

Dans les deux cas, la L1 est le vecteur principal de transmission du savoir et moyen central de la 
communication en classe. 
 

Les principales fonctions attribuées à l’utilisation de la L1 sont récapitulées ci-dessous. 
Fonction de l'utilisation de la L1 Exemples extraits du corpus 

transcrits 

I-Gérer et 
animer la classe 

1. Vérifier les devoirs scolaires 

 

 ما انت عم تحكي مع امل، وين الفرض ؟-
{“toi tu parles avec Amal où est le 
devoir”}? 

 

2. Gérer le travail au tableau et 
solliciter la participation des 
élèves 

 maintenant vous allez {”allez“} [يال ]-
fermer les cahiers regarder le tableau [ 

حاتر ومنطلع على اللوعل سريع منسكر الدف ] 
{“vite on ferme les cahiers et on regarde 
le tableau”} [ بدنا نصلح] {“on va 
corriger”} devoir numéro trois [ وال] {“ou 
bien”}  

- Un  بس بدك تشدي عل الطبشورة شوي

4 http://www.cnrtl.fr/definition/emprunt  

 

                                                           

http://www.cnrtl.fr/definition/emprunt
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 لرفآتك يشوفو

] {“mais tu dois tenir correctement la 
craie pour que tes amies puissent voir 
clairement”} / [يال] {“vas”} sept fois un? 

3. Demander de travailler et de 
répondre aux questions 

-Bayan [ شتغلي] {“travaille”} [يال] {“vas-
y”} 

ي لما انا بسأل بیان السؤال موجه للكل الل ]-
 lorsque je pose une“} [ بعرف برفع ايدو 
question ce n’est pas seulement à Bayan 
la question est à tout le monde celui qui 
sait lève son doigt”} 

 

II- Expliquer  1. Poser des questions 
pédagogiques 

 

-Qu’est-ce que tu dois mettre à côté du 
neuf? [ شو منحط حد ال] neuf? {“Qu’est-
ce que tu dois mettre à côté du neuf”}? 

--Sur huit [ ھلق في عندا شي ھال] {“est-
ce qu’elle a quelque chose de particulier 
cette”} fraction? [  في عنا جزء من منا
 est-ce qu’on a“} [كامله يعني فیني ھیدا ل
une partie d’un cercle incomplet? C’est-à-
dire est-ce qu’on peut transformer 
cette”} fraction [ل ] {“en”} nombre 
mixte? / [ ھیدا ل] {“cette”} fraction seize 
sur huit [   حسب ] {“selon”} dessin 
 {”puis-je le transformer“} [فیني حولوا]
transformer à un nombre mixte? / fini? 

 

2. Montrer comment faire une 
opération 

 ] si on veut {”maintenant“} [ھلق ]

 si on veut on met“} [  اذا بدنا منحط ھون
ici”} zéro si non je peux abaisser tout de 
suite le un [يا دغري بنزل ل] {“ou bien 
j’abaisse le”} un [او او بعمل  ] {“ou bien 
ou bien je fais”} deux moins zéro [ برجع
بعمل ھیك ] un {”et j’abaisse le“} [بنزل ل

ل ما عملتمت  ou bien je fais comme“} [  او 
a fait”}    

c’est juste [يال] {“vas”} deux moins zéro 

 

3. Corriger le cahier des élèves et 
le devoir collectivement au tableau 

Aya à ta place [ نا يا امل يا حبیبتي لیش ع
 pourquoi Amal? pourquoi ma“} [  عا اللوح
chère? Regarde ce que j’ai écrit au”} 
tableau [شو عامله?] (la maîtresse 
regarde qu’est ce que son élève fait sur 
son livre) [ شوفي ع] {“regarde le”} 
tableau [  شو عامله وعملي متلي انا كتبي
 fais comme j’ai fait est-ce que“} [ شي 
j’ai écrit”} huit [اان كتبت  ھون؟   {“ici? Est-
ce que j’ai écrit”} huit [   

  efface rima  ھون يا امل؟ يال 

المحاية شوي   ici?Amal? Efface“} [اعطییا 
Rima donne à Amal la gomme un peu”} 
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III- Évaluer 

 

1. Féliciter et encourager Bravo bravo (Inaudible) bravo [ يال حلي
 vas-y résous“} [لوحدك انا ما لح ساعدك
toute seule moi je ne peux pas t’aider”} 

 

2. Exprimer son mécontentement [  انا مني مبسوطه منك يل احالم النك عم
 je ne suis pas“} [ تنألي عن رھام 
contente de toi Ahlam parce que tu 
copies sur Riham”} 

 
Les pratiques langagières et les interactions de classe ne permettent pas ou peu à l’élève libanais 

inscrit dans le secteur public de réussir un apprentissage des mathématiques en français. Son collègue, l’élève 
inscrit dans le secteur privé en zone rurale, ayant le même profil socioculturel que lui, est exposé à un 
discours quantitativement et qualitativement plus étendu en français. 

Dès lors, il paraît nécessaire d’aider les enseignants à raisonner leurs pratiques langagières à partir 
d’une formation linguistique sur objectif spécifique. Cette recherche inscrite dans une perspective didactique a 
pour but de montrer comment, à partir de l’analyse des données récoltées in situ, un programme linguistique 
sur mesure peut être construit pour mieux utiliser les langues en présence dans la salle de cours. 
6. Conclusion et perspectives didactiques des analyses de terrain 

L’analyse des pratiques langagières des enseignants des catégories 2 et 3 montrent que l’alternance 
codique avec l’utilisation de la L1 en classe de mathématiques joue un rôle positif. En effet, l’alternance 
codique : 

- assure le rôle de « moyen de communication en classe » pour les échanges entre enseignant et 
apprenants ; 

- soutient, aide à l’apprentissage des savoirs en mathématiques en facilitant l’accès aux 
connaissances et outils pour rendre l’étayage plus efficace. 

En revanche, les pratiques qui consistent à proposer un enseignement essentiellement basé sur la L1 
court-circuitent l’enseignement/apprentissage en français car tout le système d’évaluation et les supports de 
cours sont en L2. 

Par conséquent, nous proposons de prendre des mesures pour raisonner et baliser l’alternance 
codique. Les enseignants des mathématiques utilisent les deux langues de façon intuitive et mettent en 
œuvre un discours « bricolé » pour aider les élèves à accéder au sens des notions disciplinaires. Prôner en 
faveur d’une micro-alternance codique semble être adapté au contexte scolaire libanais public car les résultats 
de nos enquêtes montrent bien que les deux langues en jeu dans la classe sont « ensemble langues de 
communication et surtout d’apprentissage ». (DUVERGER, 2005 :12). Une alternance séquentielle de langues 
de manière volontaire, réfléchie et sous forme de séquence successives peut favoriser chez les élèves la mise 
en place de processus d’apprentissage. 

Empiriquement, l’enseignant serait alors amené à alterner les deux langues selon d’une part, le niveau 
des élèves et d’autre part, les critères de progression à la fois linguistiques et disciplinaires. Dans cette 
perspective et compte tenu des résultats de notre recherche, il conviendrait de se référer au CECR (2001) 
pour aider les enseignants à utiliser efficacement les langues de leur répertoire langagier en classe. 

Enfin, le travail présenté qui consiste à équilibrer ou respecter une certaine parité des langues en 
présence en fonction des niveaux du CECR est une ouverture possible et une entrée différente susceptible 
d’aider et soutenir les apprentissages des mathématiques et plus largement des disciplines non linguistiques. 
L’idée fondamentale que nous avons voulu soulever est de former les enseignants de mathématiques à avoir 
le souci de chercher des complémentarités entre L1 et L2 mais sans tout comptabiliser au point de rendre 
l’enseignement / apprentissage rigide. Pour mettre à l’œuvre cette proposition d’action, la coopération entre 
les enseignants de langue française et mathématiques constitue la clé de voûte d’un projet interdisciplinaire 
de formation de formateurs au sein des IUFM. 

 

 

 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 481 

Références  

• ALTET, M. (1994), La formation professionnelle des enseignants. Paris : PUF. 

• BLOM, J-P. & GUMPERZ, J.(1972), Social Meaning in Linguistic Structures: Code Switching in Northern Norway, in 
J. J. Gumperz and D. Hymes, Directions in Sociolinguistics, New York: Holt, Rinehart, and Winston 

• BOUCHARD, R. & CORTIER, C. (2005), Français de scolarisation ” et  mathématiques  (comme exemple de 
culture scolaire-disciplinaire).Une problématique pour les dispositifs d’intégration des élèves allophones, Actes du 
Colloque APLIC - Calypso, Paris, juin 2004, CDROM. 

• CAUSA, M. (2002), L’alternance codique dans l’enseignement d’une langue étrangère :, Stratégies 
d’enseignement bilingues et transmission de savoir en langue étrangère. Berne : Peter Lang. 

• CAUSA, M. (2007), L’indispensable alternance codique. Le français dans le monde, n° 351. Paris : CLE 
International. 

• CONSEIL DE L’EUROPE, (2001), Cadre Européen Commun de Référence pour les langues : apprendre, enseigner, 
évaluer, Strasbourg, Didier. 

• DUVERGER, J. (2007), Didactiser l’alternance des langues en cours de DNL. Tréma, 28. 2007, 81-88. 

• GROSJEAN, F. (1982), Life with two languages, An introduction to bilingualism, Harvard University Press: 
Cambridge, Mass. 

• HOFSTETER, R., SCHNEUWLY, B. & LUSSI BORER, V. (2009), Une formation professionnelle universitaire pour 
tous les enseignants : l’exemple de la Suisse au XXème siècle. Recherche et Formation, (60), 25-38. 

• LAMPRIANOU, I. & BOYLE, B. (2004), Accuracy of measurement in the context of mathematics national 
curriculum tests in England for ethnic minority pupils and pupils who speak English as an additional language. 
Journal of Educational Measurement Fall 41(3) 239-259. 

• LÜDI, G. & PY, B. (1986), Être bilingue, Peter Lang : Berne. 

• MESSAI-FARKH, S. (2016), Analyse et exploitation des discours didactiques des enseignants des mathématiques 
bilingues dans les établissements scolaires libanais. Thèse de doctorat en sciences du langage, Université 
d’Artois, Arras. 

• MOLLO, V. & FALZON, P. (2004), Auto- and allo-confrontation as tools for reflective activities. Applied 
Ergonomics, 35(6), 531-540. 

• MOORE, D. (1996), Bouées transcodiques en situation immersive ou comment interagir avec deux langues quand 
on apprend une langue étrangère à l’école. Acquisition et interaction en langue étrangère, 7 - 1996, 95-121. 

• MOORE, D. (2001), Une didactique de l’alternance pour mieux apprendre ? ÉLA, Revue de Didactologie des 
langues-cultures, 121, 71-78. 

• PARPETTE, C. & ROYIS, P. (2000), Le discours pédagogique : caractéristiques discursives et stratégies 
d'enseignement.  Mélanges du CRAPEL  25, Université Nancy 2 : 169-183 

• SMAILI, W., MESSAI-FARKH, S. & DANOUN, D. (2016), L’alternance codique dans les interactions maîtres-élèves 
au Liban: étude comparée des discours des disciplines non linguistiques enseignées au collège (mathématiques 
et sciences physiques versus chimie et sciences de la vie et de la terre). Revue les Cahiers de l’ACEDLE. Consulté 
le 15 janvier 2017 http://rdlc.revues.org/526 ; DOI : 10.4000/rdlc.526 

• STRALITAKI, S. (2005), Alternances des langues, construction des répertoires plurilingues et dynamiques 
d’apprentissage chez les apprenants franco-allemands. Actes des VIIIèmes Colloque « Langage et langues », 
Paris III, 21 mai 2005, pp. 74- 78. 

• WANG, J. & GOLDSCHMIDT, P. (1999), Opportunity to learn, language proficiency and migrant status effects on 
mathematics achievement. The journal of educational research 93(2)  
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Crenças de alunos do ensino superior a respeito da 
heterogeneidade linguística 

 
Taciane Marcelle Marques5 

 

RESUMO: O fenômeno da variação linguística está sendo amplamente discutido, mas pouco deste 
conteúdo é abordado em sala de aula, local onde deve ocorrer uma formação de cidadãos livres do 
preconceito linguístico. Dessa forma, são válidos os estudos sobre crenças linguísticas, pois revelam a opinião 
dos indivíduos sobre sua língua. Este estudo objetiva avaliar as crenças linguísticas dos alunos do Ensino 
Superior de uma Universidade Estadual do Paraná, a partir do teste de crenças sobre a língua portuguesa. 
Esta pesquisa apontou que ainda existe preconceito linguístico em âmbito escolar e, portanto, é essencial um 
trabalho visando a diminuição da discriminação linguística. 
Palavras-chave: sociolinguística; crenças linguísticas; preconceito linguístico. 
 

RÉSUME: Le phénomène de la variation linguistique est largement discutée, mais peu de ce contenu est 
couvert dans la salle de classe, où il doit y avoir une formation de citoyens libres de discrimination 
linguistique. Ainsi, les études sur les croyances de langue sont valables, car ils révèlent l'opinion des individus 
sur leur langue. Cette étude vise à évaluer les croyances linguistiques des étudiants de l'enseignement 
supérieur de l'Université d'Etat du Paraná, à partir du test de croyance de la langue portugaise. Cette enquête 
a montré qu'il existe encore un préjugé linguistique dans le milieu scolaire et il est donc essentiel de travailler 
dans le but de diminuer le préjugé linguistique. 
Mots-clés: sociolinguistique; croyances linguistiques; préjugé linguistique. 
 

1 Introdução 
A língua portuguesa utilizada no Brasil apresenta uma variação linguística, bem como tantas outras 

línguas, ela possui uma flexibilidade linguística que a torna capaz de se adequar a diversas situações de 
comunicação. A linguagem humana sofre variação de acordo com os sujeitos que a utilizam, justamente por 
isso a variação é comum na fala de indivíduos, em diferentes situações de comunicação, pois irá adequá-la à 
sua necessidade. O uso de determinadas formas linguísticas ainda sofre estigma, visto que é dificilmente 
discutido ou apreciado, devido a uma cultura imposta, na qual apenas o uso das normas padrão e culta é 
bem visto. 

A heterogeneidade linguística, no entanto, ainda é pouco considerada, devido ao despreparo dos 
profissionais e à carência de instrumentos didáticos que tratam especialmente desse tema. Dessa forma, são 
válidos os estudos sobre crenças e atitudes linguísticas, pois revelam o julgamento dos indivíduos sobre sua 
língua, inclusive sobre as variedades da língua. 

Considerando que algumas formas linguísticas ainda sofrem estigma em detrimento de outras, é 
função das instituições escolares valorizar e tratar o fenômeno da variação linguística, uma vez que sua 
abordagem propicia a formação de cidadãos livres do preconceito linguístico. Dessa forma, são válidos os 
estudos sobre crenças linguísticas, pois revelam a opinião dos indivíduos sobre sua língua, inclusive sobre as 
variedades.  

As pesquisas de crenças linguísticas sobre variação linguística observam e revelam o entendimento do 
sujeito a respeito de sua própria língua, enquanto que as pesquisas mais recentes sobre as crenças a respeito 
da abordagem da variação linguística em contexto escolar vem relatar o posicionamento do aluno sobre a 
importância que se deve dar para as variações linguísticas, quais devem ser mais ou menos prestigiadas ao 
ponto de estarem ou não presentes no âmbito escolar. 

5 Universidade Estadual de Londrina (UEL). Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. Mestre 
em Estudos da Linguagem. taciane.marcelle@gmail.com. 
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Este estudo, portanto, objetiva avaliar as crenças linguísticas dos alunos do Ensino Superior de uma 
Universidade Estadual do Paraná, a partir do teste de crenças, composto por vinte-quatro assertivas para os 
informantes avaliarem em verdadeira ou falsa. Estas assertivas estão organizadas em três categorias de 
relação, (i) do sujeito com a fala, (ii) do sujeito com a escrita e (iii) entre fala e escrita. Esta pesquisa se 
justifica pela busca da diminuição da discriminação linguística, visando atingir uma atitude linguística positiva 
com relação à heterogeneidade.  

 

2 Crenças linguísticas 
As pesquisas que observam crenças e atitudes linguísticas têm origens em outras áreas, como a 

Psicologia Social, a Sociolinguística, a Sociologia da Linguagem e a Linguística Aplicada. Corbari (2012) afirma 
que os estudos iniciais a respeito das crenças e atitudes linguísticas pertencem à área de Psicologia Social, os 
quais revelam os papéis exercidos pelos motivos, crenças e identidade no comportamento linguístico. Nessa 
área, as atitudes constituem um fenômeno psicológico com significado social, como indicam Lambert e 
Lambert (1975). As crenças e atitudes como parte da Sociolinguística ganhou espaço com Gómez Molina e 
Moreno Fernández.  

As crenças são construídas e assimiladas dentro dos grupos, portanto, quando um indivíduo de dentro 
ou de fora do grupo apresenta um modo de falar diferente, isso desperta nos indivíduos do grupo crenças 
diversas, que podem se transformarem em atitudes positivas ou negativas. Dessa forma, a crença de um 
grupo social é um conjunto de verdades culturais impostas à cada indivíduo desse grupo, como bem 
descreveu Labov (2008 [1972], p. 176): “um conjunto uniforme de atitudes frente à linguagem que são 
partilhadas por quase todos os membros da comunidade de fala, seja no uso de uma forma estigmatizada ou 
prestigiada da língua em questão”.  
 

3 Sociolinguística Educacional 
 

Considerando a Pedagogia da Variação Linguística, é dever do professor reconhecer, na linguagem, 
um instrumento de libertação e ampliar a competência linguística dos alunos (CYRANKA, 2015). O professor 
deve conduzir o aluno a reconhecer sua própria linguagem, sem negá-las, proporcionando uma abordagem 
linguística que mantem a noção da língua como um conjunto de variedades representadas por alguns 
exemplos não apenas da norma padrão, mas também da variedade culta e da variedade popular, visto que o 
essencial é compreender e utilizar a linguagem adequada à situação de comunicação tanto na fala quanto na 
escrita. 

Considerando a heterogeneidade da língua, Rodrigues (1968 apud CASTILHO, 2002) aponta a 
existência do padrão ideal e do padrão real. Para o pesquisador, a língua padrão ou padrão ideal corresponde 
à variante aceitável em determinadas situações em que outras variantes podem não ter a mesma aceitação 
enquanto que o padrão real é aquele utilizado pela comunidade de fala. Esse pesquisador ressalta que, no 
Brasil, os professores ensinam a língua por meio de prescrições de gramáticas normativas (que corresponde 
ao padrão ideal coercitivo) e explica: 
 

O resultado do ensino dessa língua padrão nas escolas brasileiras deixa cada vez mais a 
desejar quanto a seu domínio pelos discentes é fato que, além de dever-se à inadequação de 
métodos e programas de ensino e à distância cada vez maior entre a língua falada pelos 
alunos e o padrão escrito, pode significar que a aceitação desse padrão é bem menor na 
sociedade do que faz supor a unidade de vistas que exibem os professores (RODRIGUES, 
1968 apud CASTILHO 2002, p. 16-17). 

 
Bortoni-Ricardo (2005), ao tratar tanto da abordagem bidialetal da alfabetização ocorrida nas décadas 

de 60 e 70 quanto das críticas que a sociolinguística educacional sempre recebia, busca auxílio no conceito 
postulado por Frederick Erickson (1987) – ‘culturally responsive pedagogy’ para discutir a situação pedagógica 
da linguagem e destacar a possível abordagem da variação em sala de aula: 
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É objetivo da pedagogia culturalmente sensível criar em sala de aula ambientes de 
aprendizagem onde se desenvolvam padrões de participação social, modos de falar e rotinas 
comunicativas presentes na cultura dos alunos. Tal ajustamento nos processos interacionais e 
facilitador da transmissão do conhecimento, na medida em que se ativam nos educandos 
processos cognitivos associados aos processos sociais que lhes são familiares. 
(BORTONI_RICARDO, 2005, p. 128) 

 
Consoante com a teoria da pedagogia culturalmente sensível, a autora propõe aos professores 

trabalhar com questões relacionadas à realidade do aluno em ambiente escolar e com atividades que os 
instiguem a cuidar da linguagem em ambiente formal. Nesse mesmo percurso, Faraco (2008), bem como 
outros linguistas, motiva o acesso às variedades e a compreensão mais refinada do próprio fenômeno da 
variação. Dessa forma, a Pedagogia da Variação Linguística visa ao trabalho deste tema nas escolas, tanto 
quanto a leitura e a literatura, de modo que a variação não seja vista como sinônimo de erro, nem tratada de 
forma a gerar e alimentar o preconceito linguístico.  

Convém destacar que a defasagem de uma abordagem apropriada da variação linguística pode 
conduzir ao preconceito linguístico. Assim, é responsabilidade dos profissionais da educação conduzir seus 
ensinamentos de forma a evitar esse preconceito, no entanto eles pouco discutem ou conhecem sobre o 
tema. A escola deve ser o ambiente em que a abordagem legítima da língua ocorra, obtendo-se assim um 
ensino-aprendizagem mais eficiente. Dessa forma, a escola poderá divulgar ideias não preconceituosas sobre 
a linguagem. Isso porque o fim da discriminação linguística depende, sobretudo, da mudança das crenças e 
atitudes dos alunos que os conduziriam ao preconceito em relação à linguagem. Sobretudo, essa mudança 
deve ocorrer em contexto escolar. 

Para iniciar, portanto, uma abordagem da pedagogia culturalmente sensível visando uma reeducação 
sociolinguística é preciso antes de tudo conhecer e delimitar as crenças que os alunos possuem sobre a 
heterogeneidade linguística e se ela sofreu alteração no decorrer dos anos de estudos – do ensino 
fundamental ao ensino superior. Faz-se imperativo avaliar, então, as crenças de alunos do ensino superior a 
respeito da variação da língua e do uso dessa heterogeneidade. 

 

4 Procedimentos metodológicos 
Esse trabalho trata de um recorte de uma investigação das crenças e atitudes dos alunos de uma 

Universidade, que ocorreu por meio de dois testes, um de medida indireta e outro, direta. Cyranka (2014), 
explica que, em seu trabalho, utilizou dois testes: como medida indireta, um teste de atitudes e como medida 
direta um questionário de questões fechadas. O teste de atitude é composto por gravações de falas de três 
indivíduos que utilizam variedades diferentes (rural, rurbana e urbana), as quais foram apresentadas aos 
alunos para elicitar suas reações subjetivas a essas variedades: “a vantagem dessa medida indireta é 
surpreender as reações inconscientes dos sujeitos, com o mínimo possível de interferência de sua 
monitoração linguística, relativamente às convenções e aos padrões institucionalizados” (CYRANKA, 2014, p. 
92).  

Quanto ao questionário de medida direta, a autora propõe questões diretas que fizeram os alunos 
explicar suas crenças em relação, por exemplo, a concepção de certo ou errado na linguagem. Esses dois 
tipos de testes são essenciais, no entanto para o presente trabalho será analisado apenas o questionário de 
medida direta, ou seja, o teste de crenças linguísticas dos alunos à respeito da linguagem e, principalmente, 
da abordagem da variação linguística em sala de aula. 

Para coletar os dados para analise, foi ofertado até o final um curso de língua portuguesa para dezesseis 
alunos, membros do projeto PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, frequentando 
do Ensino Superior em uma Universidade Estadual do Paraná. Este curso tinha por objetivo apresentar aos 
alunos a heterogeneidade linguística da Língua Portuguesa, a partir dos conteúdos abordados: Concepções de 
linguagem; Contínuos de urbanização; Contínuos de monitoração estilística; Contínuos de oralidade e escrita; 
Adequação linguística; e Normas linguísticas. Os indivíduos participantes da pesquisa, como membros do 
PIBID, são de diversos cursos, como música, geografia, matemática, biologia, espanhol, entre outros. Por 
meio desse curso, foi aplicado o teste de crenças, o qual é composto de assertivas associadas às crenças para 
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avaliar as diferenças de opiniões dos informantes. Essas assertivas estão organizadas em três categorias, (i) 
do sujeito com relação à fala; (ii) do sujeito com relação à escrita; e (iii) entre fala e escrita. 
 

5 Análise: a crença de um grupo 
O teste de crenças linguísticas, aplicado aos informantes no primeiro dia do curso de Língua 

Portuguesa, é composto de assertivas associadas às crenças para avaliar as diferenças de opiniões dos 
informantes. Essas assertivas estão organizadas em três categorias, (i) do sujeito com relação à fala; (ii) do 
sujeito com relação à escrita; e (iii) entre fala e escrita. Na primeira categoria, as assertivas associadas à 
crença do sujeito em relação à fala são: (a) eu falo bem; (b) os adultos falam melhor que os jovens; (c) o 
bom professor de Português fala sempre de acordo com as regras de gramática; (d) a linguagem dos livros é 
sempre melhor e mais bonita do que meu modo de falar; (e) a escola deve corrigir a fala dos alunos; (f) as 
pessoas analfabetas falam errado; (g) eu gosto de falar do mesmo jeito da minha família e dos meus amigos; 
(h) o meu jeito de falar é igual ao das pessoas com quem convivo no lugar onde moro, por isso eu tenho 
orgulho do meu jeito de falar; (i) em qualquer situação da vida, posso falar do mesmo jeito; (j) só há um 
modo de falar corretamente: aprender o que a escola ensina; (k) o jeito de falar em São Paulo é bonito; (l) 
há outras falas mais bonitas que a de São Paulo: Exemplo: a de __________.  

Dentre essas, há quatro assertivas que auxiliaram em verificar a influência da escola na constituição 
da crença dos alunos, visto que cabe à escola cuidar para não desenvolver o preconceito linguístico, as 
assertivas (a), (c), (e) e (j). 

Com relação a assertiva (a), esperava-se que os alunos do Ensino Superior acreditassem ser 
proficientes em sua língua falada, pois há sobretudo a heterogeneidade linguística na língua portuguesa, 
entretanto, ainda é possível encontrar 31% dos informantes (um da área de biológicas, três de exatas e um 
de humanas) crentes que não falam corretamente, pois acreditam que o modo de falar bem está associado 
apenas ao uso da norma culta, sem considerar a situação de comunicação ou o interlocutor. Vale ressaltar 
que a maioria dos alunos de exatas acredita que não sabe falar bem, pois ainda tem o preconceito de que 
todos deveriam falar como dita a gramática nas produções escrita. 

 

 
Figura 1. Assertiva (a): Eu falo bem. 

 
Essa crença pode ser observada também na assertiva (c), visto que 37 % dos informantes (um da 

área de biológicas, dois de exatas e três de humanas) ainda consideram que o professor de português deve 
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sempre falar utilizando a norma culta, sem considerar se está adequada ou não à situação ou aos 
interlocutores.  

 

 
Figura 2. Assertiva (c): O bom professor de Português fala sempre de acordo com as regras da gramática. 

 
Seguindo ainda essa linha de raciocínio, na assertiva (e), verifica-se que a maioria dos informantes, 

69 % (dois da área de biológicas, quatro de exatas e cinco de humanas), vê a escola como a instituição 
responsável por ensinar o aluno a falar, desconsiderando toda a bagagem linguística que ele já possuía. 
Observa-se, portanto, por meio dessas assertivas, que ainda há uma influência da escola na construção de 
crenças negativas, nesses informantes, em relação à sua competência linguística, mesmo na fala do cotidiano.  

 

 
Figura 3. Assertiva (e): a escola deve corrigir a fala dos alunos. 
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No entanto, quanto à abordagem de um ensino tradicional considerando apenas a norma padrão, a 

assertiva (j) “só há um modo de falar corretamente: aprender o que a escola ensina”, todos os informantes 
marcaram como falsa, revelando considerarem importante seu modo de falar, qualquer que seja ele. 

 

 
Figura 4. Assertiva (j): só há um modo de falar corretamente: aprender o que a escola ensina. 

 
A partir dessa análise de um recorte dos dados coletados, foi possível observar que a influência da 

escola na construção de crenças negativas dos alunos (informantes dessa pesquisa) ainda é marcante, talvez 
porque, como se verificou anteriormente nessa pesquisa, a escola não está preparada para abordar esse 
conteúdo. Contudo, é notável por parte dos alunos que há uma valorização da própria linguagem, pois os 
alunos não acreditam em uma abordagem de um ensino tradicional considerando apenas a norma padrão, 
eles expressaram muito bem essa crença na assertiva (j) “só há um modo de falar corretamente: aprender o 
que a escola ensina”, pois todos os informantes a marcaram como falsa, considerando, portanto, o seu modo 
de falar importante. 
 

6 Considerações finais 
Diante do exposto nesta pesquisa, consideramos as pesquisas sobre crenças linguísticas um avanço, 

pois, compreendendo o sentimento dos indivíduos a respeito da própria língua, é possível dar uma direção 
para futuros trabalhos que tratem da diminuição do preconceito linguístico.  

Deste modo, este trabalho avaliou as crenças linguísticas dos alunos do Ensino Superior de uma 
Universidade Estadual do Paraná, a partir de análise de uma parte do teste de crenças aplicado às dezesseis 
alunos. Foi fundamental a organização e aplicação deste teste a fim de detectar a opinião dos informantes a 
partir de análise das enquetes, sendo que a partir de suas respostas foi possível conhecer como as 
instituições escolares vêm desempenhando seu papel de ensinar a Língua Portuguesa. Assim, verificou-se que 
ainda a escola não consegue evitar o preconceito linguístico, mas está caminhando e cuidando para a sua 
minimização. Para tanto, a promoção de estudos e discussões com os alunos a respeito da heterogeneidade 
linguística, inclusive o preconceito com relação à fala, mostra-se essencial. 

Observou-se, sobretudo, que a instituição escolar frequentada pelos informantes antes do ingresso no 
Ensino Superior não está desconstruindo por total o estigma que os alunos constroem sobre a própria língua 
antes de frequentar um contexto escolar, pois os informantes revelaram ainda uma crença no ensino 
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tradicional, exemplificada na figura 3, em que se observa a crença da maioria dos alunos de que a escola 
deve corrigir a fala dos alunos. Essa crença mostra que os alunos acreditam no mito de que não falam bem o 
português, ou de que somente as pessoas com escolaridade falam bem o português. O resultado encontrado 
nessa pesquisa vai ao encontro dos mitos apresentados por Bagno (2015). 

Santos (1996), na conclusão de seu livro, já discutia a importância de abordar em sala de aula as 
variedades estigmatizadas, a fim de desconstruir o preconceito linguístico, principalmente se ele ainda não 
está completamente atrelado ao julgamento negativo da língua; para o autor “antes de ingressar na escola o 
aluno é advertido, em maior ou menor grau, de que há objetos linguísticos absolutamente ‘certos’ e objetos 
linguísticos absolutamente ‘errados’.” (SANTOS, 1996, p. 108). A escola vai desenvolver e reforçar as crenças 
dos alunos que, em certos casos, estavam apenas embrionárias, dessa forma, é possível molda-las. 

Convém ressaltar o dever das instituições escolares de promover um ensino de Língua Portuguesa, 
considerando toda sua heterogeneidade linguística, livre de preconceito linguístico. Ao passo que cabe aos 
professores desmistificar o uso das variedades desprestigiadas, mantendo uma abordagem linguística que 
trate tanto da norma-padrão e norma culta, quanto das variedades de menos prestígio. 
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Variação linguística em avaliações brasileiras 
 

Tatiana Simões e Luna1 
 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo investigar a abordagem dada à variação linguística nas provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), das edições de 2009 a 2015, e problematizar as noções de norma culta e norma 
padrão, indistintamente utilizadas pelo exame. As etapas metodológicas para realização do trabalho foram: quantificação 
e identificação dos conteúdos variacionistas avaliados por prova; análise das noções de norma e variação mobilizadas e do 
tratamento dado a esses tópicos pelas questões das provas. Os resultados mostram que as variedades estilísticas são o 
conteúdo mais explorado e que ora os diversos falares são valorizados, ora eles são estereotipados e tratados sob viés 
gramatical.  
 
Palavras-chave: Variação linguística. Norma. Avaliação. 
 
RESUME: Cette étude vise à étudier l'approche de la variation linguistique dans l’Enem, de 2009 à 2015 éditions, et 
remettre en question les notions de patron et de norme culte, utilisés sans distinction par l’examen. Les étapes 
méthodologiques pour la réalisation de ce travail sont les suivants: la quantification et l'identification de contenu de la 
variation évaluée par l’examen; l’analyse des notions de norme et la variation et le traitement de ces sujets par les 
questions du examen. Les résultats indiquent que la variation stylistique est le contenu le plus exploité sur d’examen. En 
contrepartie, soit les plusieurs dialectes et registres sont valorisés, soit ils sont stéréotypés dans un cadre grammatical. 
 
Mots-clé: Variation linguistique. Norme. Évaluation.  
 

1.0 O Enem: contextualização e abordagem da variação na matriz 
curricular  
 Surgido em 1998 com a finalidade de os estudantes fazerem uma autoavaliação dos conhecimentos 
construídos ao término da Educação Básica e de fornecer alguns indícios sobre esse nível de escolaridade, o 
Enem assumiu uma nova configuração e passou a ter outro peso no cenário educacional a partir de sua 
reestruturação em 2009, sendo chamado de Novo Enem, quando o Governo Federal apresentou à ANDIFES – 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – a proposta de unificação 
dos exames vestibulares para ingresso nas IFES. 
 Os principais argumentos alegados foram: a democratização do acesso à própria seleção, pois a 
descentralização favorece as instituições localizadas nos grandes centros urbanos e os candidatos com maior 
poder aquisitivo para tentar diferentes opções, enquanto a unificação permitiria mais oportunidades de acesso 
às vagas, maior capacidade de recrutamento de candidatos por mérito pelas instituições e, por conseguinte, 
maior mobilidade estudantil e acadêmica entre os municípios e estados do país.  
 Também se constatou, através de pesquisa, que a maior parte dos estudantes prestava o Enem a fim 
de agregar pontos ao exame vestibular2, logo ele já era associado pelo seu público ao processo de seleção 
para o ensino superior (BRASIL, 2009). Outro fato apontado é o de que o Enem assumiria o papel do 
vestibular como orientador dos currículos do Ensino Médio e, através deles, poderiam se induzir as mudanças 
necessárias para que houvesse maior integração entre esse nível de escolaridade e o ensino superior: 
 

Um exame nacional unificado, desenvolvido com base numa concepção de prova focada em 
habilidades e conteúdos mais relevantes, passaria a ser importante instrumento de política 
educacional, na medida em que sinalizaria concretamente para o ensino médio orientações 
curriculares expressas de modo claro, intencional e articulado para cada área de 
conhecimento. (BRASIL, 2009, p.4) 

 

1 Doutoranda em Linguística do Programa de Pós-graduação em Letras da UFPE e professora do Departamento de 
Educação da UFRPE. simoes.luna@gmail.com  
2 Antes da promulgação do Novo Enem, várias instituições públicas e particulares faziam uso do resultado do exame de 
forma complementar ou integral em seu processo seletivo. 
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 A cada edição, o Enem recebe mais adesões de universidades e faculdades públicas e particulares3, 
que o adotam como forma complementar ou substitutiva do exame vestibular próprio da instituição. 
Recentemente, o desempenho no exame também passou a ser computado por onze instituições portuguesas 
de ensino superior4. Além de funcionar como instrumento de acesso ao ensino superior, a nota pode garantir 
certificado de conclusão do Ensino Médio para os maiores de 18 anos, bolsa integral ou parcial em instituição 
privada através do PROUNI (Programa Universidade para Todos) ou obtenção de financiamento e crédito 
educativo através do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), participação no 
programa Ciência sem Fronteiras5 e no Pronatec6 (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao 
Emprego). 
 O Enem abre um amplo leque de possibilidades para os egressos da Educação Básica. Dada a sua 
importância ímpar no universo escolar, acreditamos que ele tem efeitos retroativos nos currículos e nas 
práticas de sala de aula. Ocorre uma inversão pedagógica do sentido da avaliação: em vez de o currículo 
determinar o que será avaliado, o próprio instrumento define o que é efetivamente trabalhado nas escolas. 
Interessa-nos estudar o tratamento dado à variação linguística ao longo de suas edições, para levantar 
indícios do que é provavelmente ensinado acerca desse conteúdo nas escolas brasileiras. 
 Em relação ao antigo vestibular, o Enem constitui um avanço por se pautar no princípio da 
contextualização e definir sua matriz com base em competências e habilidades esperadas ao término da 
escolaridade básica. A prova da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias apresenta 45 questões, além 
da prova de Redação a ela integrada, que abrangem conteúdos de Língua Portuguesa, Literatura, 
Informática, Artes e Educação Física, os quais são integrados por meio de uma proposta que privilegia a 
compreensão textual, a análise e a reflexão sobre os usos das linguagens, em vez da memorização de dados. 
Isso fica evidente na matriz dedicada à variação linguística:  
 

Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, 
geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade.  

H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as 
variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.  

H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social.  

H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. (MEC/INEP, 2012, p.4) 

 

O documento revela uma concepção de língua de teor sociocognitivo, ao postulá-la como forma de 
compreender, organizar e significar o mundo e a si mesmo. Nesse âmbito, as variedades linguísticas 
configuram-se como indicadores das diversas formas de nomeação e de inter-relações nos grupos sociais. As 
habilidades destacam o nível de manifestação linguística (H25) e os fatores sociais que determinam a 
variação (H26). A perspectiva adotada é simultaneamente descritiva e funcional, na medida em que pretende 
destacar as unidades linguísticas em situações de comunicação concretas. O documento entende, portanto, 
que a variação é um fenômeno constitutivo das línguas.  

A última habilidade (H27) torna equivalente a norma padrão à norma culta, na medida em que toma 
aquela por uma norma objetiva, concreta, efetivamente utilizada pelos falantes em diferentes gêneros e 
contextos comunicativos. Entendem-se, em geral, por norma padrão os modelos de uso da língua 
preconizados pela gramática normativa, que se configuram de forma abstrata, muitas vezes, amparados no 
gosto estético dos próprios gramáticos (POSSENTI, [1983] 2004; TRAVAGLIA, 1996), sendo “o produto de 
uma hierarquização de múltiplas formas variantes possíveis” (CALLOU, 2007, p.17). 

3 Segundo informações do Portal de Notícia G1(G1, 2016), 131 instituições públicas de ensino superior disponibilizaram 
vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (SISU) de 2016, que utiliza a nota do Enem como critério 
seletivo. 
4 Disponível em: < http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem-em-portugal >. Acesso em: 06 abr. 2016. 
5 Programa de intercâmbio para estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação com bom desempenho acadêmico 
em instituições de ensino superior do exterior. 
6 Programa que oferece cursos de Educação Profissional e Tecnológica para a população brasileira. 
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A padronização consiste na depuração do falar do grupo socioeconômico dominante, que, eliminada 
de suas “imperfeições”, é descrita e sistematizada em codificadores, como dicionários e gramáticas. Esse 
falar, na verdade, é representado pela escrita literária, da qual é excluída uma série de exemplos de usos que 
não coincidem com as regras prescritas, tendo-se como resultado não uma variedade, mas uma norma que 
determina o uso bom, belo e correto da língua.  

Barbosa (2007, p.50) salienta que “a gramática tradicional escolar não tem a pretensão de cobrir 
todos os casos existentes na escrita literária, muito menos todos os encontrados na fala considerada culta no 
ideário social”. Por isso, a norma que ela veicula é subjetiva, artificial e idealizada. Já a acepção de norma 
culta7 diz respeito à norma objetiva, real, efetivamente praticada pelos falantes mais escolarizados, em 
situações públicas. Ela é mais aberta a mudanças por estar em contato com a pluralidade de falares e 
variedades linguísticas, sofrendo a interferência do português não padrão. Porém, os fenômenos surgidos no 
âmbito da norma culta demoram longo tempo para serem aceitos e codificados como padrão. Afinal, alterar 
esta norma é dar espaço para que outras vozes ecoem e balancem as estruturas de poder.  

O conceito implícito de norma padrão mobilizado pelo Enem é de que ela é um conjunto de hábitos 
linguísticos destituída de juízo de valor. A habilidade descrita associa-a a “usos” e “situações de 
comunicação”, ignorando o peso hierárquico e a dominância social que exerce sobre os demais falares e 
variedades da língua. Sinaliza um ambiente de harmonia e ausência de conflitos linguísticos, bastante 
diferente da realidade brasileira, em que as línguas minoritárias sofrem risco de extinção e em que os 
fenômenos do Português Brasileiro ainda não são reconhecidos como normas de prestígio pelas gramáticas 
tradicionais.  

A confusão entre norma padrão e norma culta fica evidente quando o documento usa esta 
denominação para descrever os objetos de conhecimento associados à matriz de referência:    

 
Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua: norma culta e variação 
linguística - uso dos recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto é 
constituído: elementos de referência pessoal, temporal, espacial, registro linguístico, grau de 
formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais; uso dos recursos linguísticos em 
processo de coesão textual: elementos de articulação das sequências dos textos ou à 
construção da microestrutura do texto. (MEC/INEP, 2012, p. 15). 

 
Na próxima seção, veremos como tais conceitos são explorados ao longo das questões das provas do 

Novo Enem.  

2.0 O lugar da variação linguística nas provas do Enem 
 Os tópicos relacionados à variação linguística são abordados em todas as edições do Novo Enem8, em 
conformidade com o que é indicado na matriz curricular do exame. Consideramos todas as questões cujo 
enunciado e/ou cujas alternativas mobilizassem saberes sobre esse conteúdo. Trata-se de um número 
expressivo, tendo em vista que uma média de 16,29% das questões da prova de Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias, ou seja, cerca de sete questões por prova explora esse conteúdo, como se pode verificar na 
tabela a seguir: 
 
Tabela 1. Questões sobre variação linguística por prova. 

Questões/Prova 2009 2010.1 2010.2 2011 2012 2013 2014 2015.1 2015.2 
Número total 10 5 10 9 8 3 6 8 7 
Porcentagem 22,2% 11,1% 22,2% 20% 17,7% 6,6% 13,3% 17,7% 15,5% 

 
 Apesar do significativo índice de questões, a distribuição por conteúdo ou fenômeno variacionista não 
é feita de forma equitativa entre as habilidades referidas na matriz curricular do exame. O exame privilegia as 
habilidades de “relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social” a partir do 

7 Não há um consenso terminológico entre os autores, sejam gramáticos, sejam linguistas, no que se refere às 
denominações de norma culta e norma padrão. Adotamos essa distinção, apoiando-nos em Faraco (2013). 
8 Em 2010 e em 2015, o exame foi excepcionalmente aplicado duas vezes, conforme mostra o site do INEP: 
http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos. Acesso em: 10 abr. 2016. 
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reconhecimento da variação diafásica ou de registro (MEC/INEP, 2012, p.4) e de compreender os conceitos 
de língua, norma e variação linguística.  
 Um aspecto positivo de destaque nas provas é a discussão sobre problemáticas linguísticas 
contemporâneas, tal qual a preservação e valorização das línguas minoritárias, principalmente as línguas 
indígenas em risco de extinção, a formação do português brasileiro a partir do contato com outras línguas e 
suas especificidades em relação ao português europeu. Em número relativamente menor, exploram a 
variação diatópica e diastrática, indicadas em H25 (MEC/INEP, 2012). Além disso, o exame traz algumas 
questões sobre a variação histórica e modal, não previstas na matriz curricular.  
 
Tabela 2. Conteúdos variacionistas abordados por prova. 

Conteúdos/ 
Questões da Prova9 

2009 2010.1 2010.2 2011 2012 2013 2014 2015.1 2015.2 Total 

Variação estilística10 
e diafásica ou 
situacional 

92 
98 
109 

96  
99 
127 

110 
130 
135 

 98 
117 
128 

106 
109 
118 

100 
114 

127 
131 

106 
123 

21 

Norma11 e variação 
 

101 
119 
122 
125 
131 

115 116 
122 
135 

129 
131 
132  

125 
128 
129 
130 

 100 
110 

119  110 
115 

21 

Formação e 
aspectos do 
Português Brasileiro 
e do universo 
linguístico nacional 
 

111 
119 
129  

115 103 
121 

107 
118 
127 
128 
129 
131 

  130 106 
115 
126 

 16 

Variação 
sociocultural ou 
diastrática  
 

129 10712 124      106 
111 
115 
119 

7 

Variação geográfica 
ou diatópica 

129  126 
129 

130   97 
 

107   6 

Variação de modo 
ou diamésica 

125    135  102 106 101 5 

Variação histórica ou 
diacrônica  

    115 
130 

 110 124 119 5 

 
As questões sobre variação seguem a tendência do Enem de avaliar diversos saberes de forma 

integrada e contextualizada. Assim é que a maioria das questões demanda a compreensão de textos que 
tematizam aspectos relacionados à variação linguística. Também são recorrentes as que pedem a análise da 
linguagem do corpus em pauta, seja o reconhecimento das marcas de variedades do texto ou do gênero, 
sejam as regras ou a finalidade do uso da norma padrão. Já as que mobilizam a função dos recursos 
específicos dos textos orais ocorrem em número significativamente menor que as anteriores. 

 
Tabela 3. Eixos da língua portuguesa mobilizados nas questões sobre variação linguística. 

Eixos/Questões 
da prova 

2009 2010.1 2010.2 2011 2012 2013 2014 2015.1 2015.2 Total 

Análise 
linguística e 
leitura 

92 
111 
119 
122 
125 

115 103 
110 
121 
124 
126 

107 
118 
127 
128 
129 

98 
115 
117 
125 
129 

 100 
110 
130 

106 
115 
119 
124 
126 

106 
111 
115 
119 
 

39 

9 Os números indicados referem-se às questões do caderno azul das edições de 2009 e 2010 (primeira e segunda 
aplicações) e do caderno amarelo das demais edições. 
10 A variação estilística contempla os diversos estilos de língua, mas não categorizamos aqui os estilos funcionais (marcas 
linguísticas das funções da linguagem), nem os estilos de determinados gêneros, por fugirem ao escopo deste trabalho. 
11 As questões 101 (Enem 2009), 116 e 122 (Enem 2010.2), 132 (Enem 2011) versam sobre aspectos gramaticais. 
Incluímos nessa tabela, porque os enunciados contextualizam o tópico como “norma padrão”. Mais adiante, iremos 
problematizar essa abordagem. 
12 Trata-se de uma questão de formação de palavra, de criação lexical. Categorizamos como variedade sociocultural, 
porque a maioria das alternativas versa sobre gírias, termos técnicos e empréstimos, remetendo a usos linguísticos de 
grupos sociais específicos. 
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129 
131 

129 130 
131 

130 

Análise 
linguística do 
texto ou gênero 

98 
101 
109 

96 
99 
107 
127 

110 
116 
122 
130 
135 

132 128 106 
109 
118 

97 
114 

107 
127 
131 

110 
123 

 
25 

Análise 
linguística e 
oralidade 

92    135  102  101 
 

7 

 
 No que se refere aos níveis da variação explorados na prova, nota-se que parte das questões 
exploram seus aspectos conceituais, históricos e sociopolíticos de forma mais abrangente.  Ao longo das 
edições, ora tais aspectos linguísticos são tematizados pelo texto que se encontra na questão da prova, ora 
eles são mobilizados, direta ou indiretamente, para análise e apreciação do candidato. Elencamos abaixo as 
questões que, em seus enunciados e alternativas, tomam por objeto explicitamente determinado(s) nível(is) 
linguístico(s) da variação. Há predomínio da abordagem do léxico, em relação ao nível morfossintático e em 
detrimento do nível fonético-fonológico, como se verifica abaixo:  
 
Tabela 4. Níveis linguísticos da variação abordados por prova. 

Nível linguístico/ 
Questões da 
prova 

2009 2010.1 2010.2 2011 2012 2013 2014 2015.1 2015.2 Total 

Fonético-
fonológico 

 
 

 126     107  2 

Morfossintático 101 
109 
  

96 
99 
 

116 
122 
 

129 
132 

130  102 
 

107 
131 

101 
 

13 

Lexical 98 
109 
 

96 
99 
107 
 

122 
129 
 

107 
128 
130 

98 
115 
129 

106 
118 

97 
110 
 

119 
124 
127 
131 

106 
119 

23 

 
Investigamos o tratamento dado aos conteúdos variacionistas, conforme classificação na tabela 2, e as 

concepções mobilizadas nos enunciados e nas alternativas das questões, a partir de alguns exemplos 
representativos da perspectiva geral do exame. A análise parte dos tipos de conteúdos mais recorrentes ao 
longo das edições, ou seja, das questões que versam sobre variação diafásica e estilística às que exploram 
variação diamésica e diacrônica. 
 

2.1 Variação estilística e diafásica: entre o funcionamento e o mero 
reconhecimento do registro linguístico  

 Em suas edições, o Enem tem proposto algumas questões que propõem a compreensão e análise do 
funcionamento das variedades de caráter situacional nos textos, inclusive problematizando os efeitos gerados 
pela mudança brusca de registro linguístico ou pelo uso (consciente ou não) de um registro inadequado a 
determinada situação comunicativa. Vejamos um exemplo representativo delas: 
 

1) Enem 2009 – QUESTÃO 92 
Gerente – Boa tarde. Em que eu posso ajudá-lo?  
Cliente – Estou interessado em financiamento para compra de veículo.  
Gerente – Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente?  
Cliente – Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco.  
Gerente – Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena! Cê tá em Brasília? Pensei que você inda tivesse na agência 
de  Uberlândia! Passa aqui pra gente conversar com calma.  
BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua materna. São Paulo: Parábola, 2004 (adaptado).  
Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira 
de falar da gerente foi alterada de repente devido  
a) à adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade 
b) à iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco.  
c) ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia (Minas Gerais).  
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d) à intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo 
e) ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio.  

(MEC/INEP, 2009, p.2) 
 

A questão mobiliza os saberes sobre a variação de caráter situacional, já que tange sobre o 
deslocamento no grau de formalidade e de sintonia em razão do reconhecimento de uma relação de 
proximidade entre os interlocutores. O estilo e registro linguístico, dantes formais e cordiais, são substituídos 
por um tom coloquial, manifestado em expressões como: o hipocorístico formado pelo sufixo “-inho” – 
“Julinho” – que denota intimidade; o pronome pessoal “você”, substituindo “senhor”, para se dirigir ao 
interlocutor; a gíria “cara”; as abreviações “cê”, “tá”, “inda”, “tivesse” e “pra”. As duas primeiras expressões 
são marcas típicas do Português Brasileiro, assim como o uso do tempo verbal presente do indicativo com 
valor de imperativo: “passa”. As abreviações, como forma de economia linguística, são bastante comuns em 
diálogos cotidianos e em troca de mensagens escritas (SMS, Whatsapp etc.), devido à informalidade no trato 
entre interlocutores próximos, associada à rapidez exigida por tais situações comunicativas.  

A prova considera a natureza do corpus, um texto oral apresentado em meio escrito, e mobiliza os 
elementos do horizonte extraverbal que determinam o enunciado em seu interior, de acordo com Volochínov 
({1930}2013): o auditório e a situação. Também Bakhtin ({1952/1953}2011) elenca o endereçamento para o 
destinatário como uma das características que definem o tema e o estilo do enunciado. Nas obras desses 
autores, o auditório e o destinatário tanto podem ser entendidos como o interlocutor real, o público-alvo a 
quem o discurso se dirige concretamente, conhecido do sujeito produtor, quanto como o interlocutor virtual, o 
público presumido pelo sujeito produtor. No caso, a questão induz o aluno a relacionar a variedade usada às 
suas determinações sociais e a compreender que as escolhas linguísticas e o próprio horizonte temático não 
advêm da vontade individual do falante, nem são determinadas unicamente pelo contexto extraverbal, mas 
são realizadas também em função do outro, da compreensão comum que ambos possuem do próprio 
enunciado, do objeto temático e da imagem social que ambos fazem de si, do outro e de seu relacionamento. 

Essa abordagem discursiva da variação é, contudo, abandonada em outros momentos pelo exame e 
pode ser exemplificada pela questão abaixo, cujo enunciado interroga sobre os efeitos provocados pelas 
escolhas linguísticas. 
 

2) Enem 2013 – QUESTÃO 106 
Até quando? 
Não adianta olhar pro céu 
Com muita fé e pouca luta 
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer 
E muita greve, você pode, você deve, pode crer 
Não adianta olhar pro chão 
Virar a cara pra não ver 
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 
Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 
GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo). 
Rio de Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 
As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto 
a) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. 
b) cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas. 
c) tom de diálogo, pela recorrência de gírias. 
d) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. 
e) originalidade, pela concisão da linguagem. 

(MEC/INEP, 2013, p.9) 
 

A questão reduz o estilo do texto ao registro de linguagem usado por considerar como correta apenas 
a alternativa “d”. Salvo a opção “a”, as demais contemplam elementos e acentos valorativos inscritos na 
canção. As expressões metafóricas “céu”, “levanta aí”, “chão”, “botaram numa cruz” colaboram com o 
propósito apelativo do texto de incitar à luta por direitos, interpelando o destinatário e apelando para que ele 
seja sujeito de seu destino. O título da canção “Até quando?” já o enreda nesse diálogo, marcado, ao longo 
do texto, por gírias e expressões coloquiais que o público-alvo do eu lírico: “pode crer”, “virar a cara”, “se liga 
aí”. Podemos afirmar ainda que o estilo da canção seja original, dados seus versos curtos, diretos e 
carregados de sentidos. 
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A depender do contexto em que a letra da música seja veiculada e do interlocutor a quem se dirija, 
pode se sobressair uma ou outra dessas escolhas linguísticas elencadas nas alternativas “b” a “e”. Nossa 
opinião é corroborada pelo ponto de vista do próprio compositor, Gabriel O Pensador, em entrevista ao portal 
de notícias O Globo, para quem apenas a opção “a” está errada (HELAL FILHO, 2013). Logo, a questão 
apresenta problemas de formulação que podem confundir o candidato.  

As questões acima articulam leitura e análise linguística para explorar a variação diafásica, 
apresentando nível mediano de dificuldade. Porém, a maior parte delas possui nível fácil de complexidade, 
pois apenas solicita o reconhecimento do estilo e grau de formalidade do texto ou das marcas linguísticas 
correspondente ao tipo de registro usado.   

 

2.2 Norma e variação: o reconhecimento do português brasileiro e das línguas 
minoritárias 

Embora o título desta seção induza ao entendimento contrário, o Enem ainda trata a norma padrão 
pelo viés estritamente gramatical ao apresentar questões que tomam textos como pretexto para averiguar o 
conhecimento do candidato acerca da sintaxe de colocação (questão 101 – MEC/INEP, 2009, p.5), da sintaxe 
de regência e concordância (questão 116 – MEC/INEP, 2010b, p.12) e da função sintática do pronome 
pessoal “ele” (questão 132 – MEC/INEP, 2012, p.18), tal qual prescritas pela gramática tradicional. 

O exame reconhece, no entanto, a norma padrão como uma variante da língua portuguesa cuja 
principal marca é a obediência às regras gramaticais que a sustentam. A categorização da norma padrão 
como “variante” ou “variedade” encontra respaldo nos estudos de Tarallo (1985), para quem o padrão é uma 
variante conservadora que goza do prestígio sociolinguístico da comunidade. O uso do termo “variante”, 
nesse caso, não implica juízo de valor, já que, ainda segundo Tarallo (1985), variantes são formas linguísticas 
alternativas da variação com mesmo mérito. Para além das questões que avaliam a memorização das regras 
gramaticais, o exame explora os usos e finalidades da norma padrão, levando em conta as condições de 
produção do discurso como determinantes das marcas linguísticas apresentadas. Exemplo representativo é a 
questão abaixo: 
 

3) Enem 2009 – QUESTÃO 122 
Quando eu falo com vocês, procuro usar o código de vocês. A figura do índio no Brasil de hoje não pode ser 
aquela de 500 anos atrás, do passado, que representa aquele primeiro contato. Da mesma forma que o Brasil de 
hoje não é o Brasil de ontem, tem 160 milhões de pessoas com diferentes sobrenomes. Vieram para cá asiáticos, 
europeus, africanos, e todo mundo quer ser brasileiro. A importante pergunta que nós fazemos é: qual é o 
pedaço de índio que vocês têm? O seu cabelo? São seus olhos? Ou é o nome da sua rua? O nome da sua praça? 
Enfim, vocês devem ter um pedaço de índio dentro de vocês. Para nós, o importante é que vocês olhem para a 
gente como seres humanos, como pessoas que nem precisam de paternalismos, nem precisam ser tratadas com 
privilégios. Nós não queremos tomar o Brasil de vocês, nós queremos compartilhar esse Brasil com vocês.  
TERENA, M. Debate. MORIN, E. Saberes globais e saberes locais. Rio de Janeiro: Garamond, 2000 (adaptado).  
Na situação de comunicação da qual o texto foi retirado, a norma padrão da língua portuguesa é empregada com 
a finalidade de  
a) demonstrar a clareza e a complexidade da nossa língua materna.  
b) situar os dois lados da interlocução em posições simétricas.  
c) comprovar a importância da correção gramatical nos diálogos cotidianos.  
d) mostrar como as línguas indígenas foram incorporadas à língua portuguesa.  
e) ressaltar a importância do código linguístico que adotamos como língua nacional.  

(MEC/INEP, 2009, p.13) 
 

A questão avalia o conhecimento do candidato sobre a importância social que a norma padrão tem na 
comunidade linguística. Faz-se necessário compreender que o sujeito indígena mobiliza a estratégia da 
competência linguística para se situar na mesma posição de seu público-alvo, ou seja, ele demonstra domínio 
da norma padrão a fim de dar maior respaldo aos seus argumentos e, assim, convencer os destinatários. Essa 
questão ainda se destaca por tomar por objeto o discurso de um indígena, fazendo ecoar a voz das minorias 
linguísticas. 

As contribuições e o estado atual das línguas ameríndias, e, com menor relevo, das línguas africanas, 
no Brasil também são problematizados pelo Enem. Exemplo representativo é a questão abaixo que mobiliza a 
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produção de inferência local pelo candidato e, indiretamente, aponta a necessidade de se valorizar e 
preservar o patrimônio linguístico indígena, que vive sob ameaça de extinção. 

  
4) Enem 2015.1 – QUESTÃO 126 
No ano de 1985 aconteceu um acidente muito grave em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, perto da aldeia 
guarani de Sapukai. Choveu muito e as águas pluviais provocaram deslizamentos de terras das encostas da Serra 
do Mar, destruindo o Laboratório de Radioecologia da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, construída em 
1970 num lugar que os índios tupinambás, há mais de 500 anos, chamavam de Itaorna. O prejuízo foi calculado 
na época em 8 bilhões de cruzeiros. Os engenheiros responsáveis pela construção da usina nuclear não sabiam 
que o nome dado pelos índios continha informação sobre a estrutura do solo, minado pelas águas da chuva. Só 
descobriram que Itaorna, em língua tupinambá, quer dizer “pedra podre”, depois do acidente.  
FREIRE, J. R. B. Disponível em: www.taquiprati.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 
Considerando-se a história da ocupação na região de Angra dos Reis mencionada no texto, os fenômenos 
naturais que a atingiram poderiam ter sido previstos e suas consequências minimizadas se  
a) o acervo linguístico indígena fosse conhecido e valorizado. 
b) as línguas indígenas brasileiras tivessem sido substituídas pela língua geral. 
c) o conhecimento acadêmico tivesse sido priorizado pelos engenheiros. 
d) a língua tupinambá tivesse palavras adequadas para descrever o solo. 
e) o laboratório tivesse sido construído de acordo com as leis ambientais vigentes na época. 

(MEC/INEP, 2015a, p.16) 
 

Com base nessas questões, podemos afirmar que o Enem colabora com a desmistificação da suposta 
uniformidade linguística brasileira e reconhece a heterogeneidade do cenário linguístico nacional, embora nem 
sempre trate esta de forma adequada, como veremos na seção a seguir. 

  

2.3 Português popular: variação geográfica ou sociocultural?   
O Brasil é um país bastante estratificado em termos econômicos, culturais, sociais e linguísticos. A 

diversidade de falares, contudo, não impede a comunicação entre pessoas de diferentes regiões e estratos 
sociais. É o que Calvet (2002, p.61) denomina de “diglossia sem bilinguismo”, quando numa comunidade há 
uma divisão funcional de usos entre duas variedades de uma mesma língua, a padrão e a não padrão. O 
português não padrão ou popular é a denominação atribuída às variantes que não gozam do prestígio da 
comunidade (TARALLO, 1985) e são alvo do preconceito linguístico. Como as variedades mais estigmatizadas 
são justamente aquelas faladas por pessoas que nasceram ou residem fora da área urbana e que pertencem 
aos estratos mais baixos da sociedade, os fatores regionais e sociais confundem-se e sobrepõem-se na 
constituição do português popular ou não padrão. 
 Quanto à variação diatópica, o Enem privilegia as variedades regionais nordestinas, analisando a 
linguagem usada ou tematizada por escritores da região. De um lado, essa estratégia pode contribuir com a 
valorização da cultura e dos falares nordestinos; de outro, pode gerar a impressão de que apenas a 
linguagem falada no Nordeste apresenta peculiaridades regionais, enquanto as demais regiões usam o 
português padrão. Vale ressaltar ainda que os textos escolhidos como objetos das provas são representativos 
do falar popular do interior, induzindo a uma visão estereotipada do linguajar nordestino. Nas edições de 
2014 e 2015.1, as provas exploram marcas de variação regional em obras do cancioneiro nordestino, porém 
algumas questões ignoram a distinção entre variedade geográfica e sociocultural, caso do exemplo seguinte: 
 

5) Enem 2015.1 – QUESTÃO 107 
Assum preto 
Tudo em vorta é só beleza 
Sol de abril e a mata em frô 
Mas assum preto, cego dos óio 
Num vendo a luz, ai, canta de dor 
Tarvez por ignorança 
Ou mardade das pió 
Furaro os óio do assum preto 
Pra ele assim, ai, cantá mió 
Assum preto veve sorto 
Mas num pode avuá 
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Mil veiz a sina de uma gaiola 
Desde que o céu, ai, pudesse oiá 
GONZAGA, L.; TEIXEIRA, H. Disponível em: www.luizgonzaga.mus.br. Acesso em: 30 jul. 2012 (fragmento). 
As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum preto resultam da aplicação de um 
conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico. No texto, é 
resultado de uma mesma regra a 
a) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”. 
b) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”. 
c) flexão verbal encontrada em “furaro” e “cantá”. 
d) redundância nas expressões “cego dos óio” e “mata em frô”. 
e) pronúncia das palavras “ignorança” e “avuá”. 

(MEC/INEP, 2015a, p.10) 
 

 O enunciado da questão acima toma a linguagem usada na letra de música por uma variante de um 
padrão cristalizado, uma derivação de um sistema de normas instituídas, ao afirmar que “as marcas da 
variedade regional (...) alteram a pronúncia, a morfologia, sintaxe ou o léxico”. No entanto, os dialetos e o 
português não padrão de forma mais ampla são variedades legítimas, cada qual com sua gramática que pode 
ser descrita em termos fonológicos, morfossintáticos, semânticos e lexicais. A variação nordestina, logo, não 
se constitui como uma alteração de regras do português padrão, inclusive o rotacismo indicado na alternativa 
correta – “b) pronúncia das palavras ‘tarvez´ e ‘sorto´´” – ocorria na fase mais antiga da língua, conforme 
aponta Bagno (2011, p.330), precedendo a definição da norma padrão brasileira, cujo processo se inicia em 
meados do século XIX, segundo Ilari e Basso (2006). 
 Os fenômenos fonológicos e morfossintáticos destacados nas alternativas pertencem ao chamado 
português não padrão ou “português brasileiro popular”, no termos de Castilho (2010), que é falado pela 
maior parte da população das classes sociais menos favorecidas, com pouca ou nenhuma escolaridade, 
oriunda ou moradora do meio rural. Tais fenômenos recebem uma apreciação negativa dos falantes mais 
cultos ou escolarizados justamente por serem associados às pessoas que não possuem nenhum prestígio 
social, constituindo os  chamados traços descontínuos, nos dizeres de Bortoni-Ricardo (2005). 
 São eles: rotacismo (“vorta”, “tarvez”, “sorto” e “frô”), desnasalização das vogais nasais postônicas ou 
monotongação do ditongo nasal final (“furaro”), eliminação do plural redundante ou simplificação da 
concordância nominal expressa pelo determinante (“dois óio”), iodização da palatal (“óio”), perda da 
consoante travadora (“cantá”, “frô”, “avuá”), assimilação da vogal “o” em ditongo crescente (“avuá”), 
monotongação de ditongo átono crescente em posição final (“ignorança”) e rebaixamento vocálico em sílaba 
inicial (“veve”). Tanto Castilho (2010), como Bagno (2011) reconhecem tais fenômenos como decorrentes da 
variação sociocultural do português brasileiro, e não como aspectos característicos das variedades e normas 
linguísticas que circulam nos estados do Nordeste. A associação equivocada entre tais traços descontínuos e a 
linguagem regional reforça uma avaliação social negativa da identidade dos falantes e da cultura nordestina. 
 Já outras questões que tomam por objeto obras da cultura popular contextualizam os falares usados 
como parte do repertório linguístico nacional, sem associá-los a uma determinada região, como se verifica no 
enunciado da questão abaixo e na formulação da alternativa “b” considerada correta:  
 

6) Enem 2015.2 – QUESTÃO 115 
Ai se sêsse 
Se um dia nois se gostasse 
Se um dia nois se queresse 
Se nois dois se empareasse 
Se juntim nois dois vivesse 
Se juntim nois dois morasse 
Se juntim nois dois drumisse 
Se juntim nois dois morresse 
Se pro céu nois assubisse 
Mas porém se acontecesse 
De São Pedro não abrisse 
A porta do céu e fosse 
Te dizer qualquer tulice 
E se eu me arriminasse 
E tu cum eu insistisse 
Pra que eu me arresolvesse 
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E a minha faca puxasse 
E o bucho do céu furasse 
Tarvês que nois dois ficasse 
Tarvês que nois dois caísse 
E o céu furado arriasse 
E as virgi toda fugisse 
ZÉ DA LUZ. Cordel do Fogo Encantado. Recife: Álbum de estúdio, 2001. 
O poema foi construído com formas do português não padrão, tais como “juntim”, “nois”, “tarvês”. Essas formas 
legitimam-se na construção do texto, pois 
a) revelam o bom humor do eu lírico do poema. 
b) estão presentes na língua e na identidade popular. 
c) revelam as escolhas de um poeta não escolarizado. 
d) tornam a leitura fácil de entender para a maioria dos brasileiros. 
e) compõem um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras. 

(MEC/INEP, 2015b, p.13) 
 
 A questão seguinte, sobre o poema “Ai se sêsse”, de Zé da Luz, reconhece que as formas linguísticas 
apresentadas pertencem ao “português não padrão” e são constitutivas da identidade popular, sem relacioná-
las à região nordestina de onde a obra é oriunda, afinal rotacismo (“tarvês”), ditongação (“nois”)  e redução 
do sufixo de diminutivo (“juntim”) são fenômenos categorizados como parte da variação sociocultural do 
português brasileiro (CASTILHO, 2010).  
 Embora apareçam em número maior que a variação diatópica, as variações diastráticas ou 
socioculturais estão menos representadas no exame. A maior parte das questões está concentrada na última 
edição do Enem, cuja abordagem as relaciona a outros tipos de variação. Boa parte dos traços de variação 
apontados nas questões acerca das variedades geográficas e socioculturais é típica do português brasileiro 
falado, o que corrobora com a ideia do senso comum de que a oralidade representa o uso da linguagem não 
padrão e a escrita, o uso do padrão. Tais equívocos aparecem em exemplos da seção a seguir. 
 

3.4 Variação diamésica e diacrônica: equívocos e acertos 
 Dadas as dificuldades técnicas de se realizar uma avaliação das capacidades vinculadas à oralidade 
em um exame escrito, é louvável que o Enem contemple a língua falada em suas provas, tomando por objeto 
das questões não só textos que falam sobre essa modalidade, como também transcrições de gêneros orais, 
embora a análise proposta nem sempre seja adequada. Eis um exemplo: 
 

7) Enem 2012 – QUESTÃO 135  
eu gostava muito de passeá… saí com as minhas colegas… brincá na porta di casa di vôlei… andá de patins… 
bicicleta… quando eu levava um tombo ou outro… eu era a::… a palhaça da turma… ((risos))… eu acho que foi 
uma das fases mais… assim… gostosas da minha vida foi… essa fase de quinze… dos meus treze aos dezessete 
anos… 
A.P.S., sexo feminino, 38 anos, nível de ensino fundamental. Projeto Fala Goiana, UFG. 2010 (inédito). 
Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal de A.P.S. como modalidade falada da 
língua é  
a) predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas.  
b) vocabulário regional desconhecido em outras variedades do português.  
c) realização do plural conforme as regras da tradição gramatical.  
d) ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados.  
e) presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante.  

(MEC/INEP, 2012, p.18) 
 

A questão acima colabora com uma visão deturpada da língua falada ao associá-la à informalidade, 
uma vez que a alternativa “a” é considerada correta. O tom de informalidade é característico do gênero relato 
pessoal, seja realizado na forma escrita, seja realizado na forma oral. Essa variação de registro é determinada 
pelo contexto situacional e pelos interlocutores envolvidos. No caso, trata-se de um relato sobre a infância 
colhido por pesquisadores, com anuência do sujeito entrevistado. Vale salientar que, apesar do pouco nível de 
escolaridade, a autora do relato apresenta marcas de plural de acordo com as regras gramaticais. No entanto, 
a correção gramatical não é associada à modalidade oral da língua, por isso, a alternativa “c” não está 
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correta. Em mais uma edição, o Enem confunde duas variações de cunho estilístico: o grau de formalidade e 
o modo, induzindo o candidato a julgar, de forma dicotômica, a fala informal e a escrita formal.    

Já as outras questões que abordam a variação diamésica ou de modo revelam uma visão da oralidade 
diferente da apresentada nas questões acima. Alicerçada em saberes da análise da conversação e das 
correntes linguísticas mais atuais (ILARI, BASSO, 2006; FÁVERO, ANDRADE, AQUINO, 2005; MARCUSCHI, 
2001), elas reconhecem as especificidades da modalidade oral, sem estabelecer oposição com a língua 
escrita.  

A questão 106 da prova 2015.1, por sua vez, interroga sobre a importância da oralidade em 
sociedades ágrafas, no caso, as comunidades indígenas. Trata-se de uma questão de leitura que leva o aluno 
a reconhecer no texto uma das funções da língua falada, parafraseada na alternativa “b”. Dessa forma, 
contribui para a desconstrução do estereótipo eurocêntrico de que apenas a escrita permite o registro e a 
recuperação da memória histórica. Eis a transcrição: 
 

8) Enem 2015.1 – QUESTÃO 106  
As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de transmissão oral (sejam as 
histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos; sejam as histórias de 
ficção, como aquelas da onça e do macaco). De fato, as comunidades indígenas nas chamadas “terras baixas da 
América do Sul” (o que exclui as montanhas dos Andes, por exemplo) não desenvolveram sistemas de escrita 
como os que conhecemos, sejam alfabéticos (como a escrita do português), sejam ideogramáticos (como a 
escrita dos chineses) ou outros. Somente nas sociedades indígenas com estratificação social (ou seja, já divididas 
em classes), como foram os astecas e os maias, é que surgiu algum tipo de escrita. A história da escrita parece 
mesmo mostrar claramente isso: que ela surge e se desenvolve em qualquer das formas – apenas em 
sociedades estratificadas (sumérios, egípcios, chineses, gregos etc.). 
O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não empregavam um sistema de escrita, mas 
garantiram a conservação e continuidade dos conhecimentos acumulados, das histórias passadas e, também, 
das narrativas que sua tradição criou, através da transmissão oral. Todas as tecnologias indígenas se 
transmitiram e se desenvolveram assim. E não foram poucas: por exemplo, foram os índios que domesticaram 
plantas silvestres e, muitas vezes, venenosas, criando o milho, a mandioca (ou macaxeira), o amendoim, as 
morangas e muitas outras mais (e também as desenvolveram muito; por exemplo, somente do milho criaram 
cerca de 250 variedades diferentes em toda a América). 
D’ANGELIS, W. R. Histórias dos índios lá em casa: narrativas indígenas e tradição oral popular no Brasil. 
Disponível em: <www.portalkaingang.org>. Acesso em: 5 dez. 2012. 
A escrita e a oralidade, nas diversas culturas, cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que, 
nas sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou 
a) a conservação e a valorização dos grupos detentores de certos saberes. 
b) a preservação e a transmissão dos saberes e da memória cultural dos povos. 
c) a manutenção e a reprodução dos modelos estratificados de organização social. 
d) a restrição e a limitação do conhecimento acumulado a determinadas comunidades. 
e) o reconhecimento e a legitimação da importância da fala como meio de comunicação. 

  (MEC/INEP, 2015a, p.9) 
 
 Como foi dito, parte das questões que aborda a variação linguística o faz a partir da leitura e 
compreensão textual. A escolha de textos como o transcrito acima, na questão 106 do Enem 2015.1, e a 
seguir corrobora para que o aluno amplie seus conhecimentos sobre variação e aprenda a valorizar a língua 
efetivamente usada pelos falantes. Dessa forma, a avaliação assume um caráter também formativo, 
explorando conteúdos de caráter atitudinal que induzem o candidato a ter uma atitude de respeito em relação 
às variedades da língua portuguesa e às línguas minoritárias, em conformidade com os documentos oficiais 
(BRASIL, 1998; BRASIL, 2006; BRASIL, 2016).  

Ao explorar uma variedade histórica, na questão 130, em sua edição 2012, o Enem mobiliza o 
entendimento de que a língua é dinâmica e mutável, de que ela sofre tanto as forças da conservação, como 
da inovação. A criação de qualquer elemento lexical ou construção linguística passa por um processo de 
aceitação e sedimentação, da mesma forma que o abandono ou desuso de determinados itens lexicais e 
traços gramaticais também dependem de sua substituição por novos elementos.  

Usos do português brasileiro, condenados por gramáticos tradicionais ainda hoje, são explicados com 
base na história da própria língua. Várias construções do português brasileiro têm sua origem em formas 
arcaicas do português europeu, que, para cá transplantadas no período de dominação da Coroa Portuguesa, 
foram sendo abandonadas, por motivos diversos, pelos seus primeiros falantes ao longo dos séculos 
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(BARBOSA, 2007; CALLOU, 2007). Curioso é que boa parte dessas construções populares são alvo do 
preconceito de quem quer “preservar” nossa identidade linguística, quando o português brasileiro é 
considerado uma língua conservadora, por perpetuar formas antigas do português europeu já em desuso.  

A questão apresenta o estudo diacrônico empreendido pela professora Dina Callou acerca das 
construções existenciais com os verbos ter e haver. A troca deste por aquele verbo, ainda não reconhecida 
hoje pelas gramáticas tradicionais, já ocorria em textos do século XVI, como mostra a autora. O enunciado 
interroga sobre o estabelecimento da norma e exige do candidato a compreensão da principal ideia defendida 
nesse fragmento, a saber, a necessidade da pesquisa histórica para se entender a constituição das normas 
reais da língua. A série de questionamentos levantados pela autora ao final fornece os indícios necessários 
para o candidato assinalar a alternativa “e” como correta e rejeitar as demais, dado o caráter normativo e 
prescritivo que revelam, em defesa de uma única norma, autônoma e dissociada da história da língua. 

 
9) Enem 2012 – QUESTÃO 130 
A substituição do haver por ter em construções existenciais, no português do Brasil, corresponde a um dos 
processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorrera em relação à 
ampliação do domínio de ter na área semântica de “posse”, no final da fase arcaica. Mattos e Silva (2001:136) 
analisa as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra 
pedagógica de João de Barros. Em textos escritos nos anos quarenta e cinquenta do século XVI, encontram-se 
evidências, embora raras, tanto de ter “existencial”, não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, 
quanto de haver como verbo existencial com concordância, lembrado por Ivo Castro, e anotado como “novidade” 
no século XVIII por Said Ali. Como se vê, nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento 
deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É 
válido confundir o bom uso e a norma com a própria língua e dessa forma fazer uma avaliação crítica e 
hierarquizante de outros usos e, através deles, dos usuários? Substitui-se uma norma por outra?  
CALLOU, D. A propósito de norma, correção e preconceito linguístico: do presente para o passado. In: Cadernos 
de Letras da UFF, n. 36, 2008. Disponível em: www.uff.br. Acesso em: 26 fev. 2012 (adaptado). 
Para a autora, a substituição de “haver” por “ter” em diferentes contextos evidencia que 
a) o estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. 
b) os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a variação e a mudança na língua. 
c) a avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. 
d) a adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. 
e) os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. 

 (MEC/INEP, 2012, p.17) 
 

A variação diacrônica, tal qual a diamésica, é raramente explorada ao longo das edições do Novo 
Enem, não se configurando como um conteúdo significativo desse exame. Ambas não estão explicitamente 
contempladas nas habilidades e competências que versam sobre variação linguística (MEC/INEP, 2012).  

 

4.0 Considerações finais 
 O estudo realizado permite-nos asseverar que o Enem, ao tratar da variação linguística, considera a 
heterogeneidade de falares e toma como referência, predominantemente, o português brasileiro. No entanto, 
em certas ocasiões, o tratamento dado às variedades é inadequado, reforçando preconceitos e estereótipos e, 
em outras, o conhecimento exigido do candidato é ancorado na gramática tradicional e na norma padrão, 
desconsiderando os estudos linguísticos mais recentes. 
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Atlas semântico-lexical de Icatu: um estudo do 
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Resumo: O presente trabalho visa a registrar o português falado no Maranhão, com base nos dados do Atlas Linguístico 
Semântico-Lexical de Icatu (ASLI). Os pressupostos teóricos-metodológicos da Dialetologia, da Geolinguística e da 
Sociolinguística orientam a análise dos dados lexicais.  O corpus desta pesquisa é constituído das respostas obtidas por 
meio da aplicação do Questionário Semântico-Lexical (QSL), que contém 227 questões, elaborado pelo Projeto Atlas 
Linguístico do Maranhão (ALiMA). O questionário foi aplicado a informantes distribuídos igualmente em três faixas etárias, 
em dois sexos, selecionado ainda segundo grau de escolaridade, naturalidade e ocupação ou profissão. Esta pesquisa 
contribui para a descrição do português falado no Maranhão. 
Palavras-Chave: Dialetologia. Atlas Linguístico Semântico-lexical. Icatu. 
 
 
Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo registrar  el portugués hablado en Maranhão, con base en los datos 
del Atlas Semântico-Lexical de Icatu (ASLI). Los presupuestos teóricos-metodológicos de la Dialectología, de la 
Geolingüística y de la Sociolingüística orientan el análisis  de los datos lexicales.  El corpus de esta pesquisa es constituido  
de las respuestas obtenidas  por medio de la aplicación del Cuestionario Semántico-Lexical (QSL), que contiene 227  
cuestiones, elaborado por el Proyecto Atlas Lingüístico do Maranhão (ALiMA). El cuestionario fue aplicado a informantes 
distribuidos igualmente en tres franjas etarias, en dos sexos, seleccionados todavía segundo el grado de escolaridad, 
naturalidad y ocupación o profesión. Esta pesquisa contribuye para la descripción del portugués hablado en Maranhão. 

Palabras Clave: Dialectología. Atlas Linguístico Semântico-Lexical. Icatu. 

 
 INTRODUÇÃO 
 
A elaboração do Atlas Semântico-Lexical de Icatu (ASLI) busca identificar e mapear a variação linguística 
nesse município do Estado do Maranhão, procurando evidenciar as variedades linguísticas existentes na 
região. Acreditamos que o Atlas Semântico-Lexical de Icatu oferecerá subsídios a inúmeras áreas do 
conhecimento, uma vez que apresentará a documentação do português falado no Maranhão, pois a análise de 
aspectos semântico-lexicais da fala de um grupo humano, especialmente em um recorte regional, proporciona 
a recolha de formas linguísticas que denotam as influências socioculturais sofridas por esse grupo.  
A escolha da localidade de investigação deu-se por Icatu ser um dos três municípios mais antigos do Estado, 
por não integrar a rede de pontos de pesquisa do Atlas Linguístico do Maranhão e por possuir um relevante 
número de idosos nascidos e residentes no município, IBGE (2010), o que pode favorecer o uso de elementos 
léxicos representativos do português falado no Maranhão. 
Brandão (1991) coloca que, ao elaborarmos um atlas linguístico não fazemos apenas uma descrição da fala 
de um determinado grupo em estudo em um determinado momento, fazemos um levantamento real daquela 
comunidade, observando seus pormenores, a sua história e seus costumes, os seus falares e dialetos, as 
influências adquiridas, a forma como representa o seu meio. Assim fica nítido que o trabalho com a 
linguagem, por vezes, atravessa fronteiras políticas e naturais, infiltrando-se, de forma sutil, em culturas e 
sociedades diversas. 
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2. O MUNICÍPIO DE ICATU : um panorama histórico 
 
"Icatu" é um topônimo indígena de origem tupi, significa "águas boas", através da junção dos 
termos 'y (água, rio) e katu (bom). Está entre os três municípios mais antigos do Estado do Maranhão. 
Localiza-se na microrregião de Rosário, na Mesorregião do Norte Maranhense, na Baixa Oriental. As 
principais atividades econômicas do município são a pesca artesanal e a monocultura de mandioca. 
O município de Icatu, segundo Marques (1970), foi fundado em 26 de outubro de 1614, e sediou parte 
importante da história maranhense. Os franceses pretendiam fundar no Maranhão uma França Equinocial, a 
mando da Rainha de Médicis e a comando de Daniel de La Touche, Senhor de La Ravardiére, chegaram ao 
Maranhão e fundaram São Luís em 08 de setembro de 1612. O governo português, em 1613, após 
confirmar que os franceses estavam estabelecidos na Ilha Grande e que haviam construído um forte, 
determinou ao Governador Geral do Brasil que organizasse uma esquadra para expulsar os invasores 
franceses, efetuar descobrimentos e conquistar as terras do Maranhão. No comando da expedição 
estava Jerônimo de Albuquerque, que recebeu reforços de Diogo de Campos e Alexandre de Moura. 
Partiram de Pernambuco em 1613 e chegaram à Baia de São José de Ribamar em 26 de outubro de 1614, 
desembarcaram no sítio Guaxenduba onde no mesmo dia fundaram Icatu, com o nome de Arraial de Santa 
Maria de Guaxenduba. 
Após a fundação do Arraial, franceses e portugueses confrontaram-se em uma batalha que teve a duração 
de, aproximadamente, seis horas, resultando na vitória dos portugueses, que estavam em número e 
condições de combate muito inferiores. Reza a lenda que isso só ocorreu porque, por mágica, milagre ou 
encanto, apareceu uma senhora no campo de batalha, incentivando e curando os combatentes 
portugueses, além de transformar a areia em pólvora para servir-lhes de munição. Ainda segundo o 
imaginário popular, essa senhora era a mãe de Jesus e a expedição ficou conhecida por Milagre de 
Guaxenduba ou Jornada Milagrosa. Posteriormente, os portugueses fizeram nesse local uma procissão em 
ação de graças pela vitória alcançada e iniciaram a construção de sua primeira igreja no Maranhão, dedicada 
a Nossa Senhora da Ajuda. 
 
1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
A língua, a sociedade e a cultura são indissociáveis, visto que há entre elas intrínseca ligação. Segundo 
Carvalho (2013, p. 50) a língua “guarda consigo toda a experiência histórica acumulada por um povo durante 
a sua existência”, experiências que determinam o posicionamento político e ideológico dessa comunidade. Na 
realidade, tem-se um complexo processo que possibilita a relação do homem com o mundo e do homem 
com o homem, cuja mediação se dá por meio da língua(gem).  Esta, por sua vez, é constituída de 
inumeráveis minúcias que formam um todo a ser analisado. Contudo, pode o estudioso da língua, em 
função de seus objetivos, enfocá-la apenas em um de seus níveis de análise linguística, o que permitirá 
desenvolver um trabalho mais amplo, mais minucioso. 
Brandão (1991, p.5) coloca que, é “na língua, se projeta a cultura de um povo, compreendendo a cultura no 
seu sentido mais amplo”. Assim, a cultura, por sua vez, relaciona-se diretamente com o léxico e que sempre 
tende a ser ampliado, de acordo com a necessidade do falante, que é um “agente modificador de sua língua, 
nela imprimindo marcas geradas pelas novas situações com que se depara” (BRANDÃO, 1991, p.5). 
Considerando o nível lexical3, tem-se um tesouro em mãos pois, segundo Biderman (1992, p.399): 
 
O léxico é o tesouro vocabular de uma língua, incluindo a nomenclatura de todos os conceitos lingüísticos e não 
lingüísticos e de todos os referentes do mundo físico e do universo cultural do presente e do passado da sociedade.  
Esse tesouro constitui um patrimônio da sociedade, juntamente com outros símbolos da herança cultural. 
 
 
É o nível lexical que guarda o retrato da cultura de um povo, suas experiências sociais, políticas e culturais. 
Sendo assim, o léxico é o nível da língua mais influenciado por fatores socioculturais. 
Os falantes de uma mesma língua, mas de regiões geográficas diferentes, têm características linguísticas 
distintas e, se pertencem a uma mesma região, também apresentam características diversas, tendo em 
vista os diferentes estratos sociais e as diferentes situações sociointerativas. 

3 Nível pelo qual este estudo se interessa. 
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A variação geográfica (diatópica), objeto de estudo deste trabalho, se refere às variações linguísticas no 
espaço físico, nitidamente notáveis entre comunidades de origens geográficas diferentes. Para Dubois (1978, 
p. 307), a Geolinguística, “é o estudo das variações na utilização da língua por indivíduos ou grupos sociais 
de origens geográficas diferentes”. Iordan (1962, p. 273), afirma que “A geografia lingüística significa a 
representação cartográfica do material lingüístico com o objectivo de determinar a repetição topográfica dos 
fenômenos”. 
Os atlas linguísticos têm um papel importante no estudo da variação linguística servindo de suporte para 
pesquisas na área da Linguística e áreas afins, pois auxiliam os dialetólogos na delimitação das áreas 
dialetais; oferecem materiais para os estudiosos da educação aprimorarem didáticas de ensino levando em 
consideração a pluralidade linguística das comunidades; contribuem para o trabalho lexicográfico na 
produção de dicionários, na inclusão e/ou validação de termos regionais.  
O anseio de mapear e registrar os falares maranhenses vem ganhando cada vez mais espaços nos círculos 
acadêmicos e as pesquisas dialetológicas são cada vez mais frequentes. A elaboração dos atlas linguísticos 
em várias regiões do país mostra que a Dialetologia e a Geolinguística vêm ocupando papel relevante, 
apresentando estudos que abrangem os aspectos diatópicos, diastráticos e diacrônicos, além de levar em 
consideração variações diafásicas, diagenéricas e diageracionais. 
 
4. METODOLOGIA E CORPUS DA PESQUISA 
 
A variação linguística constitui um grande desafio àqueles que direcionam seus olhares aos estudos da 
linguagem. Inúmeros são os fatores que concorrem para que se amplie a complexidade desse tipo de 
estudo, sobretudo no que tange à variação dialetal. Dentre eles, pode-se ressaltar a dificuldade do registro 
dos fenômenos linguísticos em face das rápidas mudanças pelas quais a sociedade passa e a grande 
mobilidade populacional característica em todo o País. Apesar disso, dialetólogos de todo o Brasil, 
enfrentando os obstáculos, têm buscado na Geolinguística o modo de fazer esse registro. Aplica-se um 
questionário a um grupo de sujeitos com características específicas em uma rede de pontos. Os resultados 
são apresentados em tabelas, gráficos, quadros e em cartas linguísticas. Os conjuntos de cartogramas 
constituem os atlas linguísticos das regiões pesquisadas. 
Para a realização deste trabalho, seguimos, sempre que possível, as diretrizes estabelecidas pelo Projeto 
Atlas Linguístico do Maranhão - Projeto  ALiMA.  É importante esclarecer que o intuito de uma proximidade 
metodológica com o Projeto ALiMA dá-se por conta de, posteriormente, ter-se base para uma visão mais 
geral do português falado no Maranhão. 
 
4.1 Corpus da Pesquisa 
 
O corpus desta pesquisa é constituído das respostas obtidas por meio da aplicação do Questionário 
Semântico-Lexical (QSL), que contém 227 questões, elaborado pelo Projeto Atlas Linguístico do Maranhão 
(ALiMA). As questões estão distribuídas em 14 áreas semânticas: acidentes geográficos; fenômenos 
atmosféricos; astros e tempo; atividades agropastoris; fauna; corpo humano; ciclos da vida; convívio e 
comportamento social; religião e crenças; jogos e diversões infantis; espaços e habitação; alimentação e 
cozinha; vestuário e acessórios; vida urbana. 
 
4.2 Pontos de Inquérito 
 
A escolha dos pontos para a aplicação do questionário deu-se pela distância em relação à sede, pela tentativa 
de mapear todo o território do município, contemplando tanto a aglomeração urbana quanto a aglomeração 
rural. Sendo assim temos: 
 
P1- Icatu (sede) 
P2- Itatuaba 
P3- Itapera 
P4- Anajatuba 
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Mapa 1- Mapa do município de Icatu.                                  Fonte: Google Maps 
  
Vale ressaltar que em cada ponto foram inquiridos 06 informantes. Sendo selecionado para este estudo 
apenas dois pontos linguísticos do ASLI: Ponto 01 (Icatu-sede) e Ponto 02 (Itatuaba). 
 
4.3 Informantes 
 
Foram selecionados informantes nascidos no município de Icatu, distribuídos igualmente pelos dois sexos, 
faixa etária (faixa I–18 a 30 anos, faixa II–45 a 65 anos e faixa III – 70 anos ou mais) e escolaridade 
(alfabetizados, com, no máximo, até o nono ano do Ensino Fundamental, e analfabetos). A seleção dos 
informantes levou em consideração, ainda, a inserção do informante no contexto social local de modo a 
assegurar que estes sejam naturais e com residência e trabalho fixos na localidade objeto do estudo. 
 
5. CARTAS LINGUÍSTICAS 
 
Com os dados lexicais já obtidos, serão apresentadas aqui 04 cartas semântico-lexicais, referentes, 
respectivamente, às questões 14, 21, 55 e 145 do QSL. Essas questões se mostraram significativas, pois 
apresentam lexias ainda não encontradas nas pesquisas do Atlas Linguístico do Maranhão. 
A primeira carta refere-se à questão 14 que investiga as denominações para o conceito expresso na 
pergunta: “Quase sempre, depois de uma chuva, aparece no céu uma faixa com listas coloridas e curvas. Que 
nomes dão a essa faixa?”. 
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Figura 1- Carta 14: ARCO-ÍRIS 
 
Foram obtidas quatro lexias diferentes, arco-íris, arco-celeste, arco-da-velha e chupa-água. Os dados 
mostram que as quatro formas aparecem nos dois pontos investigados. Damos destaque à lexia chupa-água 
que além de ser a única a não aparecer nos registros do ALiMA, é encontrada somente na última faixa etária, 
que compreende aos informantes com idade igual ou superior a 70 anos. O informante do sexo masculino, 
faixa etária III, pertencente ao ponto de inquérito P3-Itapera, esclarece a possível motivação do termo: 
INF.: Se chama chupa-água porque quando ele aparece logo depois de uma chuva, pode ser chuva fina ou grossa, chupa 
a água todinha do céu. Ele fica limpinho de novo. Por isso chama chupa-água. 
 
A segunda carta é referente ao conceito - “De manhã cedo, uma estrela brilha mais e é a última a 
desaparecer. Como chama esta estrela?” – trazido na questão 21. 
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Figura 2- Carta questão 21: ESTRELA D’ALVA 
 
Dentre as três lexias encontradas, estrela d’alva, aurinus e estrela do pastor, as duas últimas não aparecem 
nos registros feitos pelo ALiMA. Vale ressaltar que nenhum dos pontos registram a forma considerada padrão, 
vênus. Aurinos foi a lexia de maior ocorrência, correspondente a 48,2% das respostas dadas pelos 
informantes. O registro deste item foi feito em todos os pontos investigados. O informante do sexo masculino, 
faixa etária I, de nível de escolaridade 4º ano do Ensino Fundamental (EJA), pertencente ao P2-Itatuaba, 
mencionou a influência das pessoas com mais idade na sua escolha lexical: 
 
INQ.: De manhã cedo, uma estrela brilha mais e é a última a desaparecer. Como chama esta estrela? 
INF.: É a aurinos. 
INQ.: Aurinos? E essa estrela tem outro nome? 
INF.: Não sei. Desde criança escuto meus avós, meus pais e todo mundo chamarem assim. 
O item lexical estrela do pastor obteve 9 ocorrências, sendo 6 destas registradas na faixa etária III, e as 
outras 3 ocorrências obtidas na faixa etária II. A informante do sexo feminino, faixa etária III, analfabeta, 
pertencente ao P3-Itapera, tece um comentário acerca da motivação do termo: 
 
INF.: Estrela do pastor. Porque diz que ela leva o pastor e suas ovelhinha no começo do dia e no tardar. 
 
A carta três refere-se ao conceito trazido na questão 55 – “Como se chama a ave que faz a casa com terra, 
nos postes, nas árvores e até nos cantos da casa?” Foram registradas as lexias joão de barro, barreiro e 
forneiro, sendo somente a primeira encontrada nos registros do ALiMA.  
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Figura 3- Carta 55: JOÃO DE BARRO 
 
 
João de barro se mostrou a lexia mais produtiva compreendendo a 42,3% das respostas e alta frequência nas 
faixas etárias mais jovens. Barreiro é a segunda lexia mais frequente, com 38,4%, foi registrado em todas as 
localidades investigadas e faixas etárias. O item lexical forneiro é registrado somente na faixa etária III, na 
fala dos informantes do sexo masculino.  
 
A quarta carta refere-se à questão 145, que traz o conceito expresso na pergunta – “Que nomes se dão ao 
cigarro que as pessoas faziam antigamente, enrolado à mão?”. O item lexical com maior frequência foi 
caiporal com 46,4% das ocorrências. Este item se mostrou mais produtivo entre as informantes do sexo 
feminino (69,2%). 
Quanto à variável faixa etária, a lexia cigarro de palha é registrada somente nas faixas etárias II e III, e está 
presente nos P3-Itapera e P4-Anajatuba. Enquanto o item lexical toba aparece majoritariamente nas faixas 
etárias I e II. 
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Figura 4- Carta questão 145: CIGARRO DE PALHA 
 
 
Os dados aqui demonstrados apontam que ainda há muito que desvendar acerca do português falado no 
Maranhão e que o município de Icatu tem particularidades dentro das pesquisas desenvolvidas no Estado pelo 
Atlas Linguístico do Maranhão, pois apresenta designações ainda não registradas em outras localidades 
investigadas. 
 
 
6. ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 
 
Este estudo teve como objetivo apresentar alguns dados já obtidos pelo Atlas Semântico-lexical de Icatu e 
sua importância para a descrição do Português falado no Maranhão. Sabe-se que as pesquisas de cunho 
dialetal tem servido para demonstrar a riqueza e a pluralidade do português falado no Estado, sendo de 
extrema importância para o conhecimento da multidimensionalidade que a Língua Portuguesa assume nos 
diversos espaços físicos e socioculturais. 
Espera-se que outros estudos de natureza dialetal sobre o léxico sejam realizados no Maranhão e no restante 
do país, de modo a lançar sementes para novas pesquisas, que questionem, aprofundem e confirmem o 
exposto nesse trabalho, visto que há, certamente, vários outros aspectos lexicais que poderão ser alvo de 
averiguações posteriores, a serem vinculadas às pesquisas linguísticas pelo país a fora, ou seja, outras bases 
de dados também devem ser analisadas para ratificar que o português não possui (e nem pode possuir) uma 
feição única. 
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A variação na terminologia do babaçu do Maranhão 
 

Theciana Silva Silveira1 
Conceição de Maria de Araújo Ramos2 

 
RESUMO:O presente trabalho objetiva analisar a variação na terminologia do babaçu do Maranhão, dando 
ênfase ao fenômeno da sinonímia. Fundamentam-se, no âmbito terminológico, nos trabalhos de Wuster 
(1998) e Cabré (1999); e no âmbito da sinonímia, na tipologia proposta por Araújo (2006). O corpus da 
pesquisa é constituído por textos da fala das quebradeiras de coco babaçu, de sete municípios maranhenses. 
Esses textos, extraídos do banco de dados do Projeto Atlas Linguístico do Maranhão (ALiMA), foram 
recolhidos por meio da aplicação do questionário semântico-lexical (QSL). Com base na análise, pôde-se 
identificar a sinonímia presente nesse universo terminológico. 
 
Palavras-chave: Variação. Terminologia. Babaçu. 
 
 
ABSTRACT: The present work aims to analyze the variation in the terminology of the babassu of Maranhão, 
emphasizing on synonymy's phenomenon. It's founded on the works of Wuster (1998) and Cabré (1999) for 
terminology; and on the typology proposed by Araújo (2006) for synonymy. The corpus consists in texts of 
the babaçu coconut breakers in seven Maranhão's municipalities in Brazil. These texts, extracted from the 
database of the Linguistic Atlas Project of Maranhão (ALiMA), were collected through the application of the 
semantic-lexical questionnaire (QSL). Based on the analysis, it was possible to identify the synonymy present 
in this terminological universe. 
 
Keywords: Semantic Variation. Terminology. Babassu 

 

INTRODUÇÃO 
 

O babaçu é uma das mais importantes palmeiras brasileiras. Atualmente, é o segundo maior produto 
florestal não madeireiro dos mais vendido no Brasil e é encontrado, principalmente, em plantações conhecidas 
como babaçuais. O Maranhão, segundo dados do IBGE (2010), é o estado onde há maior concentração de 
palmeiras de babaçu e, consequentemente, dos produtos oriundos do seu coco. 

A palmeira do coco babaçu tem um papel significativo no cenário econômico da agricultura do Estado, 
tanto no plano industrial, com as grandes indústrias de beneficiamento, como no plano da atividade 
extrativista em si (realizada por famílias de baixa renda, com a coleta e a quebra do coco) e da produção 
artesanal (de óleo, sabonete, farinha, biscoito). É grande o número de produtos e subprodutos oriundos do 
babaçu, tendo em vista que o aproveitamento da palmeira é integral: da folha à semente.  

Tendo em vista esse panorama, o babaçu requer estudos de natureza social, cultural e linguística. No 
que diz respeito aos estudos de natureza linguística, convém destacar que o trabalho de coleta e trato do 
produto oferece uma excelente oportunidade para registro do vernáculo, visto que muitos dessas 
trabalhadoras conservam, em seu discurso, formas linguísticas próprias, pertencentes a um vernáculo 
característico do Estado. Por ser coletiva e, em geral, envolver diferentes gerações de uma mesma família, a 
atividade congrega vários sujeitos que interagem em situações naturais de comunicação linguística realizadas 
sob a forma de conversas, cantorias e relatos de experiências pessoais.  

1Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Programa de Pós-Graduação em Letras. Mestranda em Letras. 
thecianasilveira@gmail.com 
2Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Centro de Ciências Humanas. Departamento de Letras e Programa de Pós-
Graduação em Letras. Doutora em Linguística. conciufma@gmail.com 
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Todo esse material linguístico traz consigo uma parte específica do léxico da língua portuguesa, que é 
o léxico profissional das quebradeiras de coco. A descrição desse material permite a análise dos termos em 
vários níveis, sobretudo no nível semântico, nível analisado neste trabalho. 

Nesse sentido, vale destacar a importância dos estudos variacionistas sobre o léxico nos estudos 
sobre o português brasileiro. Tais estudos têm mostrado como a realidade humana pode ser observada por 
meio do léxico, visto ser este domínio da língua, no dizer de Oliveira e Isquerdo (2001, p. 9), a janela por 
meio da qual uma comunidade pode ver o mundo.  

Em se tratando do léxico especializado, observamos que a produção de trabalhos socioterminológicos 
tem aumentado consideravelmente nos últimos tempos (cf. BARROS, 2004). Desse modo, objetivamos 
analisar a variação presente na terminologia do babaçu do Maranhão. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A ideia de variação na Terminologia 
 

A Terminologia, como disciplina da Linguística, se ocupa da investigação e da descrição do conceito, 
bem como das denominações dadas a esses conceitos, mostrando a relação entre esses elementos e o 
comportamento das unidades lexicais especializadas dentro da comunicação técnico-científica ou não. A 
pesquisa que ora nos propomos a executar toma como ponto de partida as reflexões desenvolvidas no âmbito 
dos estudos terminológicos e os resultados por esses estudos alcançados, principalmente, em sua face 
descritivista. Sobre a Terminologia, Cabré explica que se trata da ciência cujo objetivo é: 

 
(...) descrever formal, semântica e funcionalmente as unidades que podem adquirir valor 
terminológico, dar conta de como o ativam e explicar suas relações com outros tipos de 
signos do mesmo ou distinto sistema, para fazer progredir o conhecimento sobre a 
comunicação especializada e as unidades que nela se usam3. (CABRÉ, 2002, p. 57) 

 
Nesse sentido, entenderemos o discurso especializado como a manifestação linguística do 

conhecimento especializado, tanto técnico como científico.  
A ideia da variação terminológica também subsidiará nosso estudo, o que nos leva a considerar os 

princípios teóricos e metodológicos da TCT, sobretudo, no que diz respeito à variação denominativa e 
conceitual como algo indissociável da comunicação especializada.  

Porém, nem sempre os estudos terminológicos aceitaram a variação. Nos primeiros estudos sobre 
Terminologia, orientados pelos trabalhos de Wüster, o teórico não negava a existência da variação, porém 
defendia que fossem evitados termos sinonímicos, ou seja, a variação era uma imprecisão da linguagem 
especializada. Nessa perspectiva, conteúdo e expressão eram considerados independentes um do outro, 
ficando a cargo do terminólogo propor uma denominação exata para um conceito. Nesse sentido, Barros 
afirma que, para Wüster, 

 
pode-se identificar um conjunto de conceitos de um domínio especializado, organizá-los em 
um sistema estruturado e defini-los sem mesmo identificar com precisão os termos que os 
designam. Haveria, portanto, uma total independência entre a expressão e o conteúdo. 
(BARROS, 2004, p. 56) 

 
O aumento do interesse da sociedade pelas terminologias levou a uma reflexão acerca das limitações 

da TGT e, consequentemente, à criação de abordagens mais descritivas e menos normativas, que dessem 

3Tradução nossa de: “(...) describir formal, semántica y funcionalmente las unidades que pueden adquirir valor 
terminológico, dar cuenta de cómo lo activan y explicar sus relaciones con otros tipos de signos del mismo o distinto 
sistema, para hacer progresar el conocimiento sobre la comunicación especializada y las unidades que se usan en ella.”. 
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conta dos aspectos linguísticos e funcionais da comunicação especializada. Essa outra teoria, denominada por 
Cabré de TCT, se opõe à teoria de Wüster, a qual Cabré considerada reducionista e idealista, muito embora 
reconheça o valor do modelo da TGT para os estudos terminológicos. Cabré define a TCT como uma teoria 
que reconhece a existência de “variação conceitual e denominativa nos domínios de especialidade e leva em 
conta a dimensão textual e discursiva dos termos”.4 (CABRÉ, 1999, p.120). 

A TCT se contrapõe ao idealismo da TGT e entende que o termo possui múltiplas faces, sentidos 
diferentes, sendo um lexema que possui um caráter especializado e que comporta a variação tanto no que 
concerne ao conteúdo, quanto à forma.  

Com a disseminação dos trabalhos terminológicos, foram sendo constatados os limites da TGT, e com 
as críticas científicas e as lacunas que existiam na teoria, outras teorias foram surgindo, como a 
Socioterminologia, a TCT e a Teoria Sociocomunicativa da Terminologia. Uma das críticas da TCT à TGT está 
voltada para o reconhecimento da Terminologia como ciência linguística, que descreve terminologias com 
base em princípios linguísticos. Nesse sentido, Cabré afirma que: 

 
A terminologia, considerada sob a perspectiva de uma teoria linguística não reducionista que 
inclua a competência e o uso dos falantes contemplados em sua heterogeneidade cognitiva e 
comunicativa, deve propor uma teoria queao mesmo tempo que dê conta dos fenômenos da 
linguagem geral, descreva as especificidades cognitivas, linguísticas (gramaticais, 
pragmáticas, textuais e discursivas) e comunicativas das unidades terminológicas, e explique 
como o falante-especialista adquire estas especificidades e utiliza estas unidades5. (CABRÉ, 
2002, p. 52) 

 
A visão da Terminologia sob uma perspectiva linguística sustenta a ideia de que um termo pode ser 

usado com igual conceito ou com características conceituais diferentes nos diferentes campos do 
conhecimento especializado, dando, desse modo, espaço para a polissemia, a homonímia e outros fenômenos 
variacionistas. Nesta abordagem, reitera Barros (2004, p. 59), “a sinonímia, a homonímia, a polissemia e a 
variação linguística (léxica) de diferentes tipos passam a ser previstas, aceitas e tratadas em um estudo 
terminológico de perspectiva comunicativa”.  

Em se tratando da sinonímia, fenômeno que será discutido no presente trabalho, é válido pontuar que 
trataremos desse fenômeno com base na Teoria Comunicativa da Terminologia, que, como vimos, reconhece 
a variação no âmbito terminológico. 

Desde o início da Terminologia como disciplina, a sinonímia tem sido um tema bastante abordado e 
tratado na maioria dos manuais que discutem sobre a Terminologia. Inserida no âmbito terminológico, a 
sinonímia é conceituada, segundo Wüster (1998, p.137), como “denominações múltiplas para um mesmo 
conceito” 6. Além disso, Wüster também apresenta distinções entre sinônimos e quase-sinônimos.  

Em linhas gerais, os sinônimos são aqueles termos que se relacionam de forma absoluta, sem matiz 
em seu conceito, e os quase-sinônimos são aqueles que se matizam e/ou são considerados sinônimos com 
base apenas em uma de suas acepções. Cabré, em seus estudos, também segue a definição de Wüster ao 
conceituar sinonímia. Segundo a autora, “em sentido amplo, duas unidades são sinônimas quando designam 
um mesmo conceito”7(1993, p.216). 

Com bases nesses conceitos e na tipologia da sinonímia segundo Aspectos Semânticos proposta por 
Araújo (2006), analisamos o corpus. 

 

4Tradução nossa de: “variación conceptual y denominativa, y teniendo en cuenta la dimensión textual y discursiva de los 
términos.”. 
5Tradução nossa de: “La terminología, vista desde una teoría lingüística no reductiva que incluya la competencia y la 
actuación de los hablantes contemplados en su heterogeneidad cognitiva y comunicativa, debe proponer una teoría que al 
mismo tiempo que da cuenta de los fenómenos del lenguaje general, describa las especificidades cognitivas, lingüísticas 
(gramaticales, pragmáticas, textuales y discursivas) y comunicativas de las unidades terminológicas, y explique como el 
hablante-especialista adquiere estas especificidades y utiliza estas unidades.”. 
6Tradução nossa do original: “denominaciones múltiples para un mismo concepto.”. 
7Tradução nossa do original: “[…] en sentido amplo, dos unidades son sinónimas cuando designan un mismo concepto. 
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Figura 1. Tipologia da Sinonímia segundo Aspectos Semânticos 
Fonte: Araújo (2016, p. 107)  

 
Da tipologia proposta por Araújo (2006), apresentado na Figura 1, analisamos (i) sinonímia entre 

termos com elemento(s) definido(s) por artigo ou não-definido(s); (ii) sinonímia entre termos com elemento 
descritivo denotativo e termo descritivo metafórico; (iii) sinonímia entre termos com elemento descritivo que 
entre si apresentam relações de hiperonímia/ hiponímia e (iv) sinonímia entre termos com elementos 
descritivos denotativos diferentes. 

Considerando as reflexões apresentadas, podemos entender que o conhecimento especializado é, 
sem dúvidas, um conjunto de relações que estão além dos limites linguísticos, relações essas que devem ser 
consideradas, caso queiramos ter um retrato fiel da terminologia dos diferentes campos especializados. Daí a 
importância de pesquisar o fenômeno da sinonímia no léxico especializado. 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia deste estudo adota os princípios teóricos e metodológicos da Teoria Comunicativa da 
Terminologia e está dividida nas seguintes etapas: (i) leitura de trabalhos técnicos e científicos que envolvem 
o universo do babaçu, além de pesquisas referentes à Terminologia e sinonímia; (ii) levantamento de 
expressões, termos e suas variantes, presentes na modalidade oral da terminologia do babaçu do Maranhão; 
(iii) seleção do corpus linguístico por meio de programa de processamento de corpora linguísticos; (iv) 
descrição do corpus e (v) análise dos termos da terminologia do babaçu. 

 

3.1. Corpus 

O corpus do trabalho é constituído por textos, na modalidade oral das quebradeiras de coco babaçu, 
dos municípios maranhenses: Buriti, Itapecuru, Viana, Vargem Grande, Presidente Vargas, Cantanhede e São 
Bento. Os municípios foram escolhidos de acordo com a distribuição da produção de babaçu em toneladas, 
abarcando os 4 níveis de produção de coco babaçu no Maranhão, como podemos observar nas figuras 2 e 3. 

 
 
 
 
 

 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 516 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 2.  Mapa do Maranhão com a distribuição da produção do babaçu em toneladas. 
Fonte: IBGE – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2014 (cartografia do Sistema do IBGE de Recuperação 
automática – SIDRA) 
 
 
 

 
Figura 3.  Legenda do Mapa 2 
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 

 

Os textos orais das quebradeiras de coco foram extraídos do banco de dados do Projeto Atlas 
Linguístico do Maranhão - ALiMA, foram recolhidos por meio da aplicação de um questionário semântico-
lexical (QSL), que contém 54 questões, distribuídos em 3 campos conceituais, a saber: morfologia da 
palmeira do babaçu, instrumentos de trabalho e beneficiamento. 

Para seleção e análise dos termos, utilizamos o programa computacional de seleção de termos: 
Antconc. Neste programa, os inquéritos transcritos foram processados, já que as ferramentas, principalmente 
a wordlist, Concordance e Key-word, aceleram a seleção dos termos e permitem uma análise mais completa, 
proporcionando observar quais termos aparecem com maior frequência nos inquéritos e em que contexto os 
termos aparecem. 
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3.2 Identificação dos processos de formação lexical e compilação dos dados 

Para a classificação das tipologias sinonímicas encontradas na terminologia do babaçu, organizamos 
os grupos sinonímicos em uma tabela gerada pelo programa EXCEL, da Microsoft, dividindo-as em colunas 
com os seguintes campos: 

 
Coluna 1: todos dos 43 grupos sinonímicos; 
Coluna 2: sinonímia entre termos com elemento(s) definido(s) por artigo ou não-definido(s); 
Coluna 3: sinonímia entre termos com elemento descritivo denotativo e termo descritivo metafórico; 
Coluna 4: sinonímia entre termos com elementos descritivo que entre si apresentam relações de 
hiperonímia/ hiponímia; 
Coluna 5: sinonímia entre termos com elementos descritivos denotativos diferentes. 
 
Desse modo, foi possível selecionar os grupos sinonímicos de acordo com a sua tipologia sinonímica. 

Ao final da coleta, chegou-se a 43 grupos sinonímicos distribuídos em 168 termos da fala das quebradeiras de 
coco. 

 

4.  ASPECTOS SEMÂNTICOS DA SINONÍMIA PRESENTE NA FALA DAS 
QUEBRADEIRAS DE COCO 
 
4.1. Consequências semânticas da utilização ou não-utilização de artigo definido 
 A utilização ou não do artigo definido nos compostos sintagmáticos sinonímicos é bastante comum na 
terminologia que ora estudamos, como podemos observar nos exemplos (1) e (2): 

(1) 
INQ- Eu olho para palmeira e vejo que o coco fica pendurado, como é que chama aquela coisa em que ele fica 
pendurado? 
INF- O cacho. O <cacho de coco>.  

(Informante 1, Vargem Gande) 
 
INQ. E como é que se chama aquilo em que o coco fica pendurado? 
INF. Nós “chama”... aqui a gente chama o <cacho do coco>, aí outro diz assim: Ah, rapaz, tu vai cortá o <cacho 
do coco>, num corta. 

(Informante 1, Viana) 

(2) 

INQ- E essa parte que parece uma massinha?  
INF- Essa já é o mesocarpo. 
INQ- As pessoas chamam de outro nome também aqui? 
INF- Chama <massa de coco>. 

(Informante 1, Cantanhede) 

 

INQ- E como é que tira? Tem que tirar também com alguma coisa? 
INF- A <massa do coco>, você descasca o coco, aí bate... 
INQ- Descasca com o quê? Porque ele é bem duro, né? 
INF- Com a faca. 

(Informante 1, Vargem Grande) 
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Nos exemplos (1) e (2), nos contextos acima, encontramos pares sinonímicos que se diferenciam 
apenas pelo uso ou não do artigo definido: cacho do coco/cacho de coco e massa do coco/ massa de coco. 
Podemos observar que a razão do uso ou não do artigo definido precedendo o determinante do sintagma são 
semelhantes. Observemos que coco não é precedido de artigo nos dois contextos em que aparecem como um 
termo a ser explicado, ou seja, o falante inconscientemente entende que está falando de um conceito 
genérico. Porém, no contexto em que os determinantes do sintagma foram precedidos de artigo, ou seja, 
determinados, foi construída uma argumentação para se chegar ao termo. Desse modo, podemos inferir que 
não há apenas uma mudança semântica, mas também discursiva, no que se refere aos contextos em que os 
termos são empregados. 

 

4.2. Consequências semânticas da escolha entre termos formados por elementos 
descritivos metafóricos ou denotativos 
  
 Analisando os termos sinonímicos encontrados neste trabalho, verificamos que, em alguns casos, a 
diferença semântica entre os termos sinonímicos se dá pelo fato de um termo simples ser metafórico e o 
outro denotativo ou, em se tratando de sintagma, um dos elementos do composto sintagmático ser 
metafórico e o outro composto sintagmático possuir elementos denotativos. Podemos verificar essas 
consequências semânticas nos exemplos (3) e (4): 
 

(3) 

INQ – E como se chama o fruto da palmeira do babaçu? 
INF – o fruto? É o <coco>! 

(Informante 1, Buriti) 
 

INQ - E como é que se chama o fruto da palmeira de babaçu? 
INF - O fruto do babaçu? 
INQ - Sim, o fruto da palmeira. Esse aqui ó. 
INF - É os <filhote>. 

(Informante 1, Itapecuru) 

(4) 

 

INQ - E quando se corta a palmeira de babaçu sai assim um líquido, como é o nome desse líquido? 
INF. Aquele líquido... eu num tenho uma boa prática mas eu acho que é a água dela, <água da palmeira>. 

(Informante 1,Itapecuru) 

 
INQ - E quando corta a palmeira do babaçu jorra um líquido...como é o nome desse líquido? 
INF - ... quando a gente corta ela, que ela derrama, a gente sabe, gente do interior, né?  Diz assim: coitada, a 
palmeira tá chorando, eles derribaram ela, ela ficou derramando uma lágrima. Ai, diz que ela tá chorando. É o 
<choro da palmeira>! 

(Informante 1,Viana) 

 

No exemplo (3), a metáfora é ativada no segundo contexto no termo filhote. O termo filhote, 
denotativamente, segundo Houaiss (2009, p. 1342), designa “natural, originário”. Embora o uso do termo 
filhote não possibilite uma associação automática com o sentido empregado na terminologia ora estudada 
“fruto da palmeira de babaçu”, podemos relacionar semanticamente coco e filhote em um mesmo conceito, 
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uma vez que o fruto é natural, ou seja, se origina da planta. Desse modo, coco e filhote estabelecem entre si 
uma relação sinonímica por meio do processo metafórico ativado no termo filhote. Já no exemplo (4), as 
sinonímias com elementos denotativos e elementos metafóricos encontram-se no primeiro elemento do 
sintagma dos termos nos contextos apresentados, a saber: água da palmeira > água/ choro da palmeira> 
choro. A metáfora é ativada no termo choro que, por sua vez, agrega características que incluem o conceito 
de água. O termo choro, empregado na terminologia do babaçu, referindo-se à água que escorre quando é 
cortado o tronco da palmeira, segundo as quebradeiras de coco, ocorre pelo fato de as quebradeiras 
compararem o corte feito no tronco com um corte feito em um ser humano, atribuindo assim características 
humanas à palmeira;portanto, a água que sai por meio do corte feito no tronco da palmeiraé o choro da 
palmeira. 

 

4.3. Consequências da sinonímia expressa entre termos que apresentam uma 
relação de hiperonímia e hiponímia 

 
Por relações de hiperonímia/hiponímia entendemos uma “relação hierárquica fundada na identidade 

parcial da compreensão das noções consideradas, sendo elas genéricas, específicas ou coordenadas.”. (ISO, 
1087, p.3). A noção genérica é o conceito mais geral, que superordena os conceitos mais específicos, 
estabelecendo uma relação de hierarquia, como podemos observar no exemplo (5): 

  

(5) 

INQ – Aquela já tá aberta? 
INF – Já. 
INQ – E aquela, ela, ela usa também pra… 
INF – E também tem um tempo que o <olho>..., o <olho de palha>. Tem um tempo que ele também tá aberto 
que não tá boa pra tirar, tem o tempo dela que é pra gente tirar, o <olho de palha>. 

(Informante 1, Presidente Vargas) 

 
INQ- E como é que se chama a palha que ainda tá fechada? 
INF- <olho de palha>.  
INQ- olho de palha?  
INF- ou <olho de palha de palmeira>. 

(Informante 1, Vargem Grande) 

 
Os exemplos apresentados nos contextos acima têm como elemento principal o termo olho, base dos 

compostos sintagmáticos: olho de palha> olho de palha de palmeira. Assim, olho é hiperônimo, o termo mais 
genérico, de olho de palha, que, por sua vez, é hiperônimo de olho de palha de palmeira. No exemplo (5), 
essa relação de hiperonímia/hiponímia ocorre pela extensão do sintagma, logo o conceito ao longo da cadeia 
hiperonímia torna-se cada vez mais específico. Nos exemplos, os três termos apresentados são sinônimos, 
todos se referem à palha da palmeira que ainda encontra-se fechada, porém o termo olho, a priori, pode 
remeter a qualquer universo, não só terminológico; olho da palmeira restringe o uso do termo olho a palha, a 
um grupo de plantas, árvores que possuem palha; já o termo olho de palha da palmeira é o termo mais 
específico e restringe o uso desse termo ao universo das palmeiras, que,em se tratando deste estudo, é a 
palmeira de babaçu.  
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4.4. Consequências semânticas do uso de determinados e determinantes 
denotativos diferentes 
 

Para finalizar as análises sobre as implicações semânticas da escolha entre termos sinonímicos, 
apresentaremos as diferenças semânticas existentes no uso de determinados ou determinantes de 
denotativos diferentes ou semelhantes. Vejamos o exemplo (6): 
 

(6) 
INQ. E quando as pessoas fazem queimadas assim na roça, o coco babaçu cai antes do tempo, como é que 
se diz esse coco...como é que se chama esse coco? 
INF. É que ele num presta. <Coco queimado>. <Coco sapecado>. 

(Informante 1, Itapecuru) 
 

O exemplo (6), apresenta os termos coco queimado e coco sapecado, que entre si estabelecem uma 
relação sinonímica. No entanto, podemos observar que os elementos determinantes que compõem esses 
sintagmas, embora sejam descritivos denotativos, possuem diferenças semânticas. O termo queimado, 
segundo Houaiss e Villar (2009, p. 2352), significa “que ardeu em fogo, incendiado, que se carbonizou”, 
nesse caso, ressalta-se a intensidade e a exposição ao fogo até chegar ao estado de “cinzas”; já o termo 
sapecado, ainda de acordo com os lexicógrafos, significa “chamuscado ou seco, levemente assado”; nesta 
definição a intensidade e exposição ao fogo é menor, porém ambas são resultados de exposição ao fogo, 
conceito principal dos termos apresentados no exemplo (6). 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho teve como objetivo analisar a variação na Terminologia do babaçu do 

Maranhão, com ênfase no fenômeno da sinonímia, considerando o modelo tipológico proposto por Araújo 
(2006). Com base no que foi exposto, podemos evidenciar os pontos principais referentes a essas tipologias e 
quais associações o falante faz ao usar um termo sinonímico para determinada atividade dentro do contexto a 
que ele pertence. 

Buscamos, ainda, com este trabalho, desenvolver análises que corroboram a ideia de que o 
fenômeno da sinonímia não constitui um empecilho na comunicação especializada e que, devido a vários 
fatores extralinguísticos, desempenha uma importante função não só no discurso especializado apresentado, 
mas também nas diversas áreas do conhecimento.  
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Variedades em contato na fronteira entre Brasil e 
Paraguai 

 
Valeska Gracioso Carlos1 

 
RESUMO: Este artigo objetiva descrever o português falado na região da fronteira do Brasil com o Paraguai, 
buscando apurar a interinfluência da variedade linguística de migrantes do Sul do Brasil (variante sulista) 
contrastando com os que vieram das outras regiões como a Sudeste e a Nordeste (variante nortista). Os 
dados foram coletados por meio de entrevistas gravadas in loco. Os resultados apontam que não há grandes 
interinfluências das línguas espanhola e guarani na fala dos brasileiros e que a manutenção dos traços 
linguísticos sulistas está diretamente ligada à geração topodinâmica e mais velha, enquanto os jovens 
apresentam uma preferência ao uso de variantes nortistas. 
Palavras-chave: Topodinâmica. Fronteira. Português. 
 
RESUMEN: Este artigo objetiva describir el portugués hablado en la región de la frontera de Brasil con 
Paraguay, buscando apurar la interinfluencia de la variedad lingüística de migrantes del Sur de Brasil (variante 
sureña) contrastando con los que vinieran de otras regiones como la Sudeste y la Nordeste (variante 
norteña). Los datos fueran colectados por medio de entrevistas grabadas in loco. Los resultados apuntan que 
no hay grandes interinfluencias de las lenguas española y guaraní en el habla de los brasileños y que el 
mantenimiento de los trazos lingüísticos sureños está directamente relacionada a la generación topodinámica 
y más vieja, mientas los jóvenes presentan una preferencia al uso de variantes norteñas. 
Palabras-clave: Topodinámica. Frontera. Portugués. 
 

1 Introdução  
 Este trabalho é decorrente de uma tese de doutoramento que teve como propósito descrever a língua 
portuguesa falada na região da fronteira do Brasil com o Paraguai, mais especificamente em duas localidades 
do Estado do Paraná: Terra Roxa e Missal, e duas do Departamento de Alto Paraná: San Alberto e Santa Rosa 
del Monday, buscando apurar, não só a questão do contato entre grupos sociais da fronteira, mas também a 
interinfluência da variedade linguística de migrantes do Sul do Brasil (variante sulista) contrastando com os 
que vieram das outras regiões como a Sudeste e a Nordeste (variante nortista). 
 Ao contextualizar o Brasil no cenário latino americano, sob a perspectiva geográfica, devemos 
considerar os contatos linguísticos que se fazem por meio dessas fronteiras. Esses espaços, delimitados 
historicamente, expressam tensões sociais, negociações e interações diárias. Se o homem é um ser social, as 
fronteiras também são sociais, pois nelas convivem diferentes grupos sociais. 
 A natureza da fronteira, ainda que seja prioritariamente para delimitar geográfica e politicamente 
territórios, é, por vezes, contraditória. Sob um ponto de vista, ela é limitadora; sob outro, remete ao contato 
territorial. Por isso, pode-se definir uma fronteira como um espaço de contatos entre grupos sociais, entre 
línguas e entre culturas, como pondera Sturza,  

[...] a Fronteira não significa apenas pela sua relação espacial, como o lugar que marca o limite 
entre territórios. Os limites cartográficos são referências simbólicas que significam a fronteira 
através de um marco físico, embora a vida da fronteira, o habitar a fronteira signifique, para 
quem nela vive, muito mais, porque ela já se define em si mesma como um espaço de contato, 
um espaço em que se tocam culturas, etnias, línguas, nações. (STURZA, 2006, p.26) 

 

1 Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. Departamento de Estudos 
da Linguagem. Doutora em Estudos da Linguagem. E-mail: vgracioso@uol.com.br 
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 Brasil e Paraguai são países fronteiriços que compartilham aspectos da mesma história e, 
consequentemente, se assemelham pela colonização, por conflitos, pela mestiçagem e pelo contato linguístico 
entre as variedades do guarani, do espanhol/castelhano, do português e das línguas de imigração. 
 Para a compreensão dessa realidade linguística, é preciso que sejam recuperados, historicamente, 
aspectos do modo como a fronteira Brasil/Paraguai foi se consolidando. Originalmente, a região era habitada 
por índios da etnia guarani e, a partir do século XVII, passou a ser disputada pelas Coroas Espanhola e 
Portuguesa. As delimitações territoriais da região foram se definindo ao longo de dois séculos. Como se 
configura atualmente, a fronteira internacional do Brasil com o Paraguai se estabeleceu após a Guerra do 
Paraguai (1864-1870) com o Tratado de Paz firmado entre Brasil e Paraguai, em 1872, e estende-se de Foz 
do Iguaçu, no Estado do Paraná, até Corumbá, no Estado do Mato Grosso do Sul. 
 As relações sociais nessa fronteira, desde o descobrimento da América, foram pautadas no contato 
entre variedades de muitas línguas, sobretudo, entre as variedades das línguas do colonizador (português, 
espanhol) e do colonizado (guarani) e, posteriormente, entre as variedades das línguas de imigração (alemão 
e italiano) ainda presentes na região, e suas respectivas variedades. Na atualidade, a fronteira entre o Brasil e 
o Paraguai configura-se por movimentos migratórios, circuitos comerciais e pela miscigenação dos grupos 
sociais que habitam suas cercanias. 
 Nesse contexto, o contato linguístico que se opera na região é um fenômeno que merece atenção, se 
considerado o fato de que “cada falante é, a um tempo, usuário e agente modificador de sua língua, nela 
imprimindo marcas geradas pelas novas situações com que se depara” (BRANDÃO, 1991, p.5). Além disso, é 
preciso ponderar que uma fronteira geográfica nem sempre coincide com a fronteira linguística ou cultural, 
pois a língua e os costumes de um grupo social são adquiridos inconscientemente no contato com o outro e, 
consequentemente, não podem ser abordados pelos limites de natureza administrativa.  
 Para este estudo fez-se um recorte da faixa da fronteira internacional que divide o estado do Paraná 
com o Paraguai, mais especificamente a mesorregião Oeste do Paraná e o departamento del Alto Paraná. A 
área selecionada cobre aproximadamente 170 quilômetros de fronteira e tem como divisa o rio Paraná.  
 Com o intuito de compreender as relações linguísticas na região, fez-se necessário conhecer o 
processo de colonização e de ocupação dessa região de fronteira. A região Oeste do Paraná foi efetivamente 
colonizada no século XX fomentada pelo movimento “Marcha para o Oeste” durante o primeiro período do 
governo de Getúlio Vargas (1930-1945). Pode-se afirmar que foi povoada basicamente por duas frentes: a 
cafeeira, composta por paulistas e mineiros, vindos pelo Norte do Paraná e a agropecuarista, representada 
pelos gaúchos, vindos do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina. De acordo com o exposto, a 
mesorregião Oeste do Paraná teve ao norte influências nortistas, como a cidade de Terra Roxa e, ao sul, 
influências sulistas, como a cidade de Missal. De forma muito semelhante, no Paraguai, o Departamento del 
Alto Paraná foi colonizado durante o governo de Getúlio Vargas, período em que o governo paraguaio cria 
uma política de colonização denominada de Marcha hacia el Este (Marcha ao Leste) que foi fundamental para 
o povoamento dessa área, assim como a intensiva colonização agrícola iniciada nos anos 60 do século XX, e o 
incentivo da ida de brasileiros para a região. 
 É importante, também, ponderar que essa parte da fronteira apresenta algumas características 
próprias. Muitos brasileiros, que tiveram suas casas desapropriadas, devido à construção da usina Hidrelétrica 
de Itaipu, adquiriram terras mais baratas no país vizinho. Em decorrência das diversas emigrações na região, 
surgem os chamados “brasiguaios”, ou seja, filhos de brasileiros e de imigrantes europeus que emigraram 
para a faixa da fronteira do lado paraguaio. Já nascidos no Paraguai, que, por diversas razões, ao retornarem 
ao Brasil, não são aceitos pelos brasileiros e acabam se tornando um problema social na região (WAGNER, 
1990; ALBUQUERQUE, 2005; DALINGHAUS, 2009). A miscigenação é muito intensa nessa fronteira onde é 
comum a presença de brasileiros com mãe paraguaia e pai brasileiro, ou paraguaios cuja mãe é brasileira e o 
pai é paraguaio. Outro fator característico é a busca de escolas por brasileiros no Paraguai e a de assistência 
médica por paraguaios no Brasil. Em suma, o fluxo entre os dois países é abundante. É a fronteira mais 
movimentada do país. Estima-se que 20 mil pessoas utilizam a Ponte da Amizade por dia. Dessa forma, 
devido ao tipo de colonização do Oeste paranaense, convivem, na região, além das variedades da língua 
portuguesa, da língua espanhola e da guarani, as línguas de imigração, sobretudo, o italiano e o alemão. 
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2 Fundamentação Teórica  
 A Dialetologia como ramo da Linguística foi desenvolvida por estudiosos preocupados com o percurso 
histórico das línguas, ou seja, seu primeiro objetivo era trazer à tona a história social de uma língua por meio 
da variação sofrida por ela no decorrer do tempo em determinado espaço geográfico. Portanto, a Dialetologia 
estava diretamente relacionada à Linguística Diacrônica, cuja tarefa era a de registrar e averiguar os 
processos de mudança linguística (THUN, 2009). Diante disso, ocupava-se da variação espacial e preocupava-
se com a variação linguística em áreas rurais, centralizando seu interesse no homem com pouca ou nenhuma 
escolaridade. No entanto, a partir desses princípios, conseguia-se visualizar as mudanças linguísticas como 
resultado de processos passados, não permitindo a percepção dessas mudanças em seu processo de 
produção. Ao considerar apenas a variação diatópica, na tentativa de chegar ao passado por meio do 
presente, possibilitava a análise de dados relativamente homogêneos. A Sociolinguística, por sua vez, como 
disciplina que estuda a variação, considera a variação linguística em suas distintas dimensões sociais, 
contudo, em apenas um ponto, limitando a extensão areal dos dados recolhidos. Conforme Thun, 
 

Se a Dialetologia monodimensional, e com ela a Geolinguística tradicional, podem-se 
considerar como má Sociolinguística porque reduzem a variação vinculada à estratificação 
social, à variação que se dá num estrato só, a Sociolinguística é também uma má Dialetologia 
porque reduz a variação diatópica à variação de um só ponto. (THUN, 2009, p.536) 

  
 Se a Dialetologia tradicional trazia como grupo de informantes homens, idosos, com nível 
sociocultural baixo, rurais, com restrito movimento no espaço e com pouco contato com os de fora, 
consequentemente, estava se distanciando de uma realidade que trouxe mudanças significativas à estrutura 
social e, sobretudo, aos precursores da mudança linguística. Atualmente, é inegável o espaço ocupado pelas 
mulheres e pelos jovens na sociedade. Ainda, podemos considerar a escola como um fator primordial à 
formação sociocultural do cidadão. Tampouco, pode-se desconsiderar a grande migração da população rural 
para os centros urbanos. Finalmente, não podemos deixar de mencionar a facilidade, nos dias de hoje, de 
locomoção de uma cidade a outra, além da evolução dos meios de comunicação. Assim, podemos afirmar que 
a Dialetologia tradicional sofreu transformações para adequar-se às exigências das mudanças sociais 
ocorridas na virada do milênio. 
 Chamada de Dialetologia Pluridimensional e Relacional, essa “nova” Dialetologia, em seu escopo, 
combina a variação diatópica (horizontal) com a variação diastrática (vertical), convertendo o estudo 
tradicional da superfície bidimensional em estudo do espaço tridimensional da variação linguística. Desta 
forma, estuda o comportamento linguístico, nas suas diferentes variedades, diante de dimensões de ordem 
social e linguística. Ainda, a Dialetologia Pluridimensional e Relacional abarca outros fatos que pertencem a 
outras disciplinas como a Pragmática e a Psicolinguística (THUN, 1998). 
 Conforme Thun (2000, p. 189-190), a Dialetologia Pluridimensional considera dimensões da variação 
linguística: a dimensão dialingual (duas ou mais línguas em contato); a dimensão diatópica (variação atribuída 
a distintas localidades); a dimensão diastrática (diferentes estratificações sociais); a dimensão diageracional 
(diferentes faixas etárias); a dimensão diafásica (diferenciação entre respostas de questionários e conversas 
livres, entre outros estilos de fala), a dimensão diatópico-cinética (grupos sociais estáticos em comparação à 
mobilidade de outros grupos sociais), a dimensão diassexual (modo de falar de homens e mulheres) e a 
dimensão diarreferencial (modo de falar do informante contrastado à sua consciência linguística). 
   Ainda o autor, a respeito da Dialetologia Pluridimensional, esclarece que:  
 

[...] o espaço variacional da Dialetologia Pluridimensional não compreende somente os 
dialetos “puros” preferidos pela Dialetologia tradicional ou os socioletos da Sociolinguística. 
São de igual interesse as variedades mistas, os fenômenos de contato linguístico entre 
línguas contíguas ou superpostas de minorias e maiorias, formas regionais, a variação 
diafásica (ou estilística), o comportamento linguístico dos grupos topodinâmicos 
(demograficamente móveis) contrastando com o dos grupos topostáticos (com pouca 
mobilidade do espaço), a atitude metalinguística dos falantes comparada com seu 
comportamento linguístico, e outros parâmetros mais (THUN, 1998, p. 706). 
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 Além disso, não podemos entendê-la apenas como uma junção metodológica da Dialetologia 
tradicional e da Sociolinguística, pois também engloba aspectos e técnicas da análise de línguas em contato 
(THUN, 2010).  
 A Dialetologia Pluridimensional considera o parâmetro contatual na descrição da variação linguística, 
dada a importância de serem consideradas também as línguas minoritárias, o bilinguismo, além das condições 
em que realiza o contato linguístico. 
 Também pondera, em suas análises, as alternâncias de estilos (dimensão diafásica) durante situações 
reais de interação social, por isso, normalmente, são selecionados três estilos de fala, a saber: a leitura (L), 
respostas às perguntas dos questionários (R), e a conversação livre ou dirigida (C). Durante a leitura, o 
informante está mais tenso e tem maior controle sobre sua fala, durante as respostas ao questionário ele 
pode se sentir um pouco mais livre, mas ainda está muito atento às respostas e, finalmente, durante a 
conversação livre ou dirigida ele pode até esquecer que está sendo entrevistado, e nessa fase se obtém o 
maior grau de espontaneidade (THUN, 1996).  
 Ainda investiga o comportamento linguístico dos grupos topodinâmicos (demograficamente móveis) 
em contraste com o dos grupos topostáticos (pouco móveis no espaço). Como dito anteriormente, os 
movimentos migratórios exigem nova metodologia de pesquisa, uma vez que deixa de existir o informante 
nascido na localidade e sem mobilidade. Além disso, se não levarmos em conta o informante topodinâmico, 
como explicar o avanço ou o retrocesso de uma variante linguística em determinada área? A comparação 
entre informantes topodinâmicos e topostáticos também pode ser frutífera, pois pode ser reveladora de 
manutenção ou mudança de comportamento linguístico (THUN, 1996). 
 

3 Procedimentos Metodológicos 
 Neste estudo, em termos metodológicos, foram consideradas oito das dimensões propostas por Thun 
(1998): a dialingual, a diatópica, a diastrática, a diageracional, a diarreferencial, a diassexual, a diatópico-
cinética e a diafásica. Desta forma, a pesquisa busca compreender o comportamento linguístico, nas suas 
diferentes variedades, combinando dimensões de ordem linguística, espacial e social. Ressaltamos que só foi 
possível considerar essas oito dimensões devido ao tipo de trabalho proposto, à região que proporciona uma 
gama de diferentes contatos linguísticos e, sobretudo, às migrações no Oeste do Paraná e as imigrações ao 
Paraguai. Na sequência, são retomadas essas dimensões e estabelecidas as devidas relações com as opções 
metodológicas adotadas na pesquisa que deu origem a esta tese. 
 As localidades brasileiras foram selecionadas com base em dados sobre o fluxo migratório que se deu 
no Oeste paranaense no começo do século passado (COLODEL, 2002; GREGORY, 2002; DEITOS, 2004). 
Conforme esses estudos, pode-se afirmar que a mesorregião Oeste do Paraná foi povoada basicamente por 
duas frentes: a cafeeira, composta por paulistas e mineiros, vindos do Norte do Paraná, e a agropecuarista, 
representada pelos gaúchos e catarinenses vindos do extremo Sul do país. De acordo com esse quadro 
migratório, a mesorregião Oeste do Paraná teve, ao norte, influências nortistas, como a cidade de Terra 
Roxa, e, ao sul, influências sulistas, como a cidade de Missal.   
 Ainda, para corroborar com as informações fornecidas pelos historiadores citados, utilizamos como 
parâmetro de análise o ALERS (Atlas Linguístico e Etnográfico da Região Sul do Brasil – 2011a e b), cujos 
mapas linguísticos refletem o fluxo migratório do sul para a área de pesquisa. Ainda podemos verificar as 
rotas migratórias por meio da carta IX do ALERS. Essa carta, representada pela figura 8, confirma a presença 
da ida de paulistas ao norte e, posteriormente, ao noroeste paranaense e a de gaúchos ao Sudoeste do 
estado.   
 Esses dois estudos documentaram algumas características específicas do português em contato com 
as línguas de imigração que, de modo genérico, está associado apenas ao Sul do país. Nesse sentido, a 
ocupação do espaço geográfico, assim como as rotas de imigração foram de extrema importância para a 
seleção das localidades. 
 De forma semelhante foram selecionadas duas localidades paraguaias. Primeiramente, foram 
realizados estudos bibliográficos (MILLER, 1996; ALBUQUERQUE, 2005) sobre as cidades paraguaias com 
maior número de imigrantes brasileiros, o que permitiu aclarar a procedência desses brasileiros que vivem no 
Paraguai. O segundo momento da investigação pautou-se na comprovação que se realizou in loco, por meio 
das respostas às questões contidas na ficha de informantes que foi elaborada com base na ficha do 
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informante do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB, 2001). Os dados sobre a procedência familiar do informante 
confirmou a hipótese de que os brasileiros que vivem em San Alberto, em sua maioria, procediam do estado 
do Paraná e da região Sudeste do Brasil, enquanto os brasileiros estabelecidos em Santa Rosa del Monday, 
em sua maioria, eram provenientes do Sul do Brasil. 
 Na sequência, o quadro 1 apresenta os pontos selecionados no estado do Paraná/Brasil e no Paraguai 
definidos para a pesquisa. 
 
Quadro 1 – Descrição da rede de pontos da pesquisa 

Ponto Descrição do ponto 
Ponto BR01 Terra Roxa – Paraná – Brasil 
Ponto BR02 Missal – Paraná – Brasil 
Ponto PY01 San Alberto – Alto Paraná – Paraguai 
Ponto PY02 Santa Rosa del Monday – Alto Paraná – Paraguai   

  
 O perfil do informante foi selecionado a partir do controle de variáveis sociolinguísticas como sexo, 
escolaridade e idade. Ainda, outras variáveis sociais foram definidas e controladas, como a naturalidade dos 
pais, cônjuges e avós, profissão, contato com os meios de comunicação, entretenimento, viagens, religião, 
entre outros, pois também são essenciais à análise dos dados. Essas informações estão contidas na ficha do 
informante. 
 Outro critério relevante para a seleção dos informantes é a mobilidade espacial da população, já 
preconizada por Thun (1996), que concluiu que a maioria das pessoas são móveis ou muito móveis, pois já 
não mais nascem, vivem e morrem no mesmo lugar. Deste modo, a topodinâmica não pode ser ignorada nos 
estudos dialetológicos, ao contrário, ela está diretamente relacionada com o avanço ou o retrocesso de 
variedades linguísticas em determinada área.    
 Ainda, a partir dessa mobilidade geográfica, não pode ser desconsiderada a questão dos contatos 
linguísticos como resultado das interações entre diferentes comunidades linguísticas. Nesta tese, são 
estudadas as variedades da língua portuguesa em contato com outras variedades da mesma língua (a sulista 
e a nortista) e as variedades advindas do contato com outras línguas (espanhol/ guarani no Paraguai e a 
língua de imigração: alemão). 
 Em suma, para cada localidade brasileira temos oito informantes, como se pode visualizar no quadro 
2, a seguir: 
 
Quadro 2 – Perfil do informante nas localidades brasileiras 

 Mulher (M) Homem (H) 
Ensino  
Superior  
(Ca) 

Ensino  
Fundamental  
(Cb) 

Ensino  
Superior 
(Ca) 

Ensino  
Fundamental  
(Cb) 

 
2ª 
faixa 
etária 
(GII) 

Mulher, Ensino  
Superior, 
50 – 65, brasileira 
MCaGII 

Mulher, Ensino  
Fundamental, 
50 – 65, brasileira 
MCbGII 

Homem, Ensino  
Superior, 
50 – 65, brasileiro 
HCaGII 

Homem, Ensino  
Fundamental 
50 – 65, brasileiro 
HCbGII 

 
1ª 
faixa 
etária 
(GI) 

Mulher, Ensino 
Superior, 
18 – 30 
brasileira 
MCaGI  
 

Mulher, Ensino 
Fundamental, 
18 – 30 
brasileira 
MCbGI 

Homem, Ensino  
Superior, 
18 – 30 
brasileiro 
HCaGI 

Homem, Ensino  
Fundamental, 
18 – 30 
brasileiro 
HCbGI 

 
 Para as localidades paraguaias, contudo, foram entrevistados 12 informantes, pois entrevistamos 
homens e mulheres paraguaias da primeira geração, conforme os quadros 3 e 4: 
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Quadro 3 – Perfil do informante nas cidades paraguaias (brasileiros e brasiguaios) 

Mulher (M) Homem (H) 

Ensino  
Superior 
(Ca) 

Ensino 
Fundamental 
(Cb) 

Ensino  
Superior 
(Ca) 

Ensino 
Fundamental 
(Cb) 

 
2ª faixa 
etária 
(GII) 

 
Mulher,  
Nascida no BR, 
Ensino Superior, 
50 – 65 
brasileira 
MCaGII  
 

 
Mulher,  
Nascida no BR, 
Ensino Fundamental, 
50 – 65 
brasileira 
MCbGII 

 
Homem,  
Nascida no BR, 
Ensino Superior,  
50 – 65 
brasileiro 
HCaGII  
 

 
Homem,  
Nascida no BR, 
Ensino  
Fundamental, 
50 – 65 
brasileiro 
HCbGII 

 
1ª faixa 
etária 
(GI) 

 
Mulher, 
Nascida no PY, 
filha de brasileiros, 
Ensino Superior, 
18 – 30 
brasiguaia 
MCaGI 

 
Mulher,  
Nascida no PY, filha 
de brasileiros, 
Ensino fundamental, 
18 – 30 
brasiguaia 
MCbGI 
 

 
Homem,  
Nascido no PY, filho 
de brasileiros, 
Ensino Superior, 
18 – 30 
brasiguaio 
HCaGI 

 
Homem,  
Nascido no PY,  
filho de brasileiros, 
Ensino Fundamental, 
18 – 30 
brasiguaio 
HCbGI 

 
Quadro 4 - Perfil do informante nas cidades paraguaias (paraguaios) 

Paraguaios (p) 
Mulher (M) Homem (H) 

Ensino  
Superior 
(Ca) 

Ensino 
Fundamental 
(Cb) 

Ensino  
Superior 
(Ca) 

Ensino 
Fundamental 
(Cb) 

 
1ª 
faixa 
etária 
(GI) 

 
Mulher, 
Nascida no PY, 
filha de paraguaios,  
Ensino  
Superior, 
18 – 30 
paraguaia 
MCaGIp 

 
Mulher,  
Nascida no PY, filha 
de paraguaios, 
Ensino Fundamental, 
18 – 30 
paraguaia 
MCbGIp 

 
Homem,  
Nascido no PY, filho 
de  
paraguaios, 
Ensino  
Superior, 
18 – 30 
paraguaio 
HCaGIp 

 
Homem,  
Nascido no PY,  
filho de  
paraguaios,  
Ensino  
Fundamental, 
18 – 30 paraguaio 
HCbGIp 
 

 O inquérito linguístico, elaborado como instrumento de coleta de dados, está dividido em duas partes: 
a ficha do informante e o questionário linguístico. 
 A ficha do informante foi baseada na ficha do informante do ALiB (Atlas Linguístico do Brasil) 
(COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB, 2001), com adaptações. Nela encontram-se itens relacionados a 
informações pessoais do informante como nome, idade, estado civil, profissão, local de nascimento. Além 
disso, sobre o grau de instrução, o domínio de línguas, localidades e períodos de residência, viagens, serviço 
militar, religião, contatos linguísticos, contatos com meios de comunicação, entretenimento e, por fim, a 
naturalidade do cônjuge, dos pais e avós. Essas informações, obtidas antes da entrevista e armazenadas de 
forma escrita, são relevantes, na fase de análise das respostas fornecidas pelos informantes.  
 Com o respaldo teórico da Dialetologia Pluridimensional, os questionários foram elaborados a partir de 
modelos já existentes e sob o enfoque comparativo entre as línguas faladas na fronteira e das variedades da 
língua portuguesa. O questionário linguístico baseou-se nos questionários do ADDU (Atlas Lingüístico y 
Diastrático del Uruguay) (ELIZAINCÍN; THUN, 2000); do ALiB (Atlas Linguístico do Brasil) (COMITÊ NACIONAL 
DO PROJETO ALiB, 2001); do ALERS (Atlas Linguístico e Etnográfico da Região Sul do Brasil) (KOCH, 
ALTENHOFEN; KLASSMANN, 2002) e do ALF-BR PY (Atlas Linguístico Contatual da Fronteira Brasil/Paraguai) 
(REIS, 2013). 
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 O questionário linguístico abarca três tipos de questionários: Fonético-fonológico (QFF), Semântico-
lexical (QSL), Morfossintático (QMS), além de propostas de duas narrativas, um texto para leitura, e questões 
de atitudes linguísticas. Desta forma, por meio do instrumento proposto e da seleção de informantes 
pudemos abarcar também além das dimensões sociais a dimensão diatópico-cinética, a diafásica, a 
diarreferencial e a dialingual. 
 Para a realização da pesquisa, foi adotado o sistema de coleta de dados por meio de entrevistas 
realizadas in loco e de gravação por meio de gravador digital. Também, foi utilizado um caderno de anotações 
para registros de comentários e de observações, além de câmera fotográfica para registrar as imagens 
pertinentes à coleta. 
 Os dados foram armazenados em mídia digital, transcritos, revisados e estão sob a responsabilidade 
da pesquisadora. Os dados obtidos por meio do Questionário Fonético-fonológico e do Questionário 
Semântico-lexical receberam transcrição fonética, enquanto o restante do inventário foi transcrito 
grafematicamente.  Concluída a minuciosa revisão dos dados, as informações da ficha do informante, do QFF 
e do QSL foram tabuladas e registradas em planilhas no formato Excel que permitiram o registro de três 
respostas espontâneas, três sugestões, uma resposta em espanhol e uma em guarani, além das observações 
metalinguísticas. A partir dessa tabela, pôde-se ter uma macrovisão das variantes que deveriam ser 
cartografadas. Para isso, foi necessário fazer uma nova planilha com as ocorrências e sua porcentagem, para 
subsidiar a cartografia dos dados.  
 O trabalho reúne duas cartas com dados metodológicos, em números romanos, sendo a carta I – 
rede de pontos, que apresenta as localidades onde se desenvolveu a pesquisa e a carta II – perfil dos 
informantes, que reúne a descrição do número e o perfil social dos informantes por localidade. Na sequência 
seguem nove cartas fonéticas, 30 cartas semântico-lexicais, três cartas morfossintáticas, e finalmente, três 
cartas fenotípicas sintéticas para as variantes lexicais com características de maior variação [+Nortista] versus 
maior variação [+Sulista]. 
 

4 Análise dos dados 
 Duas hipóteses orientaram a pesquisa: a) a variedade da língua portuguesa falada na região de 
fronteira apresenta influências da língua espanhola e b) a variedade da língua portuguesa falada nas 
localidades ao norte (Terra Roxa e San Alberto) se assemelha à variedade encontrada no Norte paranaense e 
na região Sudeste do Brasil, assim como a variedade da língua portuguesa falada nas localidades ao sul 
(Missal e Santa Rosa del Monday) se assemelha à variedade registrada no estado do Rio Grande do Sul, 
devido à mobilidade espacial gerada por meio das rotas de migração e da colonização da região.  
 Entre as perguntas de pesquisa destacamos: 1) O que acontece com a língua portuguesa ao entrar 
em contato com o espanhol e o guarani? 2) São mantidas as variedades da língua portuguesa trazidas pelos 
imigrantes no século passado? 3) A geração jovem também as mantém? 4) A variante da língua portuguesa 
falada no Paraguai é a mesma falada do outro lado da fronteira? 5) Qual é o status social dessas variedades, 
seja em contato com o espanhol e o guarani, seja com as línguas de imigração? 6) Os brasileiros da região de 
fronteira falam o espanhol e o guarani? 7) Será que todos os paraguaios são bilíngues, ou seja, falam 
também o guarani? 8) Ou são plurilíngues, falando ainda o português? 9) Homens falam diferentemente de 
mulheres? 10) Em quais situações? 11) A escola pode influenciar a fala desses imigrantes? 
 São objetivos da pesquisa: a) descrever as variedades da língua portuguesa em contato, b) a 
identificar a natureza de fatores que podem favorecer ou inibir a inovação e a conservação de traços 
linguísticos, considerando as dimensões diatópica e sociocultural dos fenômenos descritos, c) contrastar as 
variantes sulistas e as variantes nortistas registradas.  
 Para este artigo nos propusemos a analisar apenas as cartas sintéticas dos itens lexicais, pois, estes 
foram os que apontaram maiores divergências entre os falares nortista e sulista. No quadro 5, encontram-se 
as variantes lexicais selecionadas para as cartas sintéticas. 
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Quadro 5 – Variantes lexicais 

 
Variável Linguística 

 
QSL 

 
Variante [+ Nortista] 

 
Variante [+Sulista] 

Rio pequeno 002 Córrego arroio e sanga 
O que molha a grama 
pela manhã 013 Orvalho sereno 

Fruta parecida com a 
laranja que se descasca 
com a mão  

019 mexerica, poncã e 
tangerina bergamota 

Ave preta que come 
carniça 020 Urubu corvo 

O que o boi tem na 
cabeça 024 Chifre aspa e guampa 

Parte de trás do pé 031 Calcanhar garrão 
Roupa íntima dos homens 042 Zorba cueca 
Pasta de fruta que se 
passa no pão  065 geleia e doce chimia 

Morro atravessado no 
asfalto para os carros 
diminuírem a velocidade 

078 quebra-molas lombada 

Coisinhas de vidro que os 
meninos costumam 
brincar 

082 bolinha de gude e 
burquinha bolita  e bolica 

Brinquedo de papel e 
varetas amarrado em uma 
linha comprida que as 
crianças brincam quando 
tem vento 

084 pipa e papagaio pandorga 

  
 Os dados para a primeira carta estão representados segundo a porcentagem de ocorrência do 
conjunto de variantes por informante, localizado, conforme o seu perfil social, na cruz pluridimensional. Para 
a confecção dessa carta, diferentemente das anteriormente apresentadas, tanto as mulheres quanto os 
homens são representados por círculos, devido ao tipo de símbolo utilizado (pizza com a indicação do 
percentual de ocorrência de variantes [+Nortistas] e [+Sulistas]). Portanto, para todas as localidades a cruz 
das mulheres encontra-se acima da dos homens, como nas demais cartas, mantendo, deste modo, a mesma 
formatação anteriormente apresentada. O percentual dessa carta foi calculado conforme o número de 
ocorrências de variantes [+Nortistas] ou [+ Sulistas] nas respostas de cada informante. 
 Como já mencionado, essa carta sintética teve como objetivo apresentar o resumo do percentual das 
ocorrências das variantes apuradas nesta pesquisa, distribuído conforme o perfil social do informante e a 
localidade. 
 De todas as variáveis cartografadas, anteriormente, a única que não foi contabilizada para as cartas 
lexicais sintéticas é neblina, pois não foi possível definir variantes [+Nortista] e [+Sulista], porque as 
variantes com maior produtividade neblina e cerração foram documentadas em todas as localidades 
independentemente da dimensão diatópica. A comparação entre os dados do quadro 10 e do quadro 16 
esclarecem esse fato. 
 A apreciação dos dados que integram a Carta 025 – índice de ocorrência das variantes semântico-
lexicais aponta que os jovens são mais inovadores e adotam as variantes mais veiculadas na mídia, dado o 
intenso contato com a internet e com as redes sociais. Há indícios de preferirem as variantes [+Nortistas], 
principalmente os homens mais jovens, pois também se relacionam por meio da escola com os grupos locais. 
E se pensarmos em falantes com ensino superior, precisa ser levada em conta a necessidade de se 
deslocarem para centros urbanos maiores para estudar, como ocorre com os jovens nas cidades paraguaias 
que, normalmente, cursam o ensino superior no Brasil e, quando no Paraguai, na Ciudad del Este ou em 
Santa Rita. Além disso, os jovens são mais susceptíveis a incorporar o novo.  
 Já os informantes da segunda faixa etária são mais conservadores e normalmente preservam as 
variantes trazidas do local de origem. Deve-se ter em conta que a manutenção dessas variantes representa 
uma forma de preservação da identidade, dos costumes, além de representar uma forma de se impor na 
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nova localidade. Outro dado a ser destacado é o fato de a GII apresentar um maior repertório linguístico, 
resultante de experiências de vida acumulada, do conhecimento de mundo, enfim, das suas vivências. São 
eles também que tiveram ou ainda têm um maior contato com as línguas de imigração que, muitas vezes, 
não são ensinadas aos filhos. 
 Os jovens paraguaios, por exemplo, apresentam uma tendência maior ao uso de variantes 
[+Sulistas], o que nos leva a crer que decorra do uso da língua espanhola, língua que exerceu grande 
influência na formação do falar gaúcho, que historicamente adentrou pelas regiões que fazem fronteira com o 
Uruguai e com a Argentina. Contudo, na fala dos jovens brasiguaios, observa-se que a língua espanhola não 
exerceu influências na assimilação das variedades [+Sulistas].  
 Seria imprudente de nossa parte realizar qualquer afirmação sobre a distinção no falar de homens e 
mulheres, principalmente no que diz respeito às localidades situadas ao norte. Muito sutilmente, poderíamos 
refletir sobre alguns aspectos das localidades de colonização sulista. Aparentemente, em Missal as mulheres 
da GI são mais conservadoras que os homens da mesma faixa etária, preferindo ainda as variantes 
[+Sulistas]. Em Santa Rosa del Monday a distinção entre a fala de homens e de mulheres evidencia-se de 
forma mais relevante na fala dos homens paraguaios que utilizaram as variantes [+Nortistas], enquanto as 
mulheres parecem preferir as formas [+Sulistas]. 
 Em suma, a Carta 025 – índice de ocorrência das variantes semântico-lexicais demonstra a 
manutenção de variantes [+Nortistas] nas localidades ao norte e a concorrência entre variantes [+Nortistas] 
e [+Sulistas] nas localidades ao Sul, contrariando a expectativa de encontrar nessas localidades uma 
supremacia absoluta das variantes [+Sulistas]. Em Missal, o percentual para as variantes [+Nortista] foi de 
49,35% e de 50,65% para as [+Sulistas], enquanto em Santa Rosa del Monday o percentual foi de 48,51%  
para as variantes [+Nortistas] e de 51,49% para as [+Sulistas]. Vejamos a carta em questão: 
 
Carta 025 – Índice de ocorrência de variantes lexicais 

 
 Os dados para as outras duas cartas sintéticas estão representados também, por informante, 
localizado, conforme o seu perfil social, na cruz pluridimensional. A confecção dessas cartas segue o padrão 
da carta sintética anteriormente apresentada, pois, tanto as mulheres quanto os homens são representados 
por círculos. O círculo se preenche no sentido horário, sendo o círculo cheio representante do maior número 
de ocorrências e o círculo vazio representando nenhuma ocorrência da variante.  Os dados dessas cartas 
foram calculados conforme o número de ocorrências de variantes [+Nortistas] ou [+Sulistas] nas respostas 
de cada informante, conforme o quadro 16, ou seja, foram analisadas designações para 11 referentes. As 
cores representam produtividade, sendo da maior para a menor produtividade: vermelho, azul, amarelo e 
verde. 
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 Os dados cartografados na segunda carta sintética, Carta 026 – Índice de ocorrência de variantes 
lexicais com marcas [+Sulistas], apontam para a presença e a concorrência de variantes com marcas 
[+Sulistas] e [+Nortistas] em todas as localidades, o que nos indica que nenhuma localidade é puramente 
nortista ou sulista. 
 Em Terra Roxa, os informantes da CbGII são os mais conservadores, pois não utilizaram nenhuma 
das variantes com marcas [+Sulistas], enquanto os demais informantes já conhecem alguma dessas formas, 
ainda que não as utilizem em grande quantidade. Não houve ocorrência de três variantes com marcas 
[+Sulistas] na fala de nenhum informante da localidade. Duas ocorrências de variantes com marcas 
[+Sulistas], contudo, apareceram na fala do grupo GI, o que nos aponta que essas variantes estão sendo 
aceitas pelos jovens e entrando na fala local por meio deles. 
 Em San Alberto, as variantes com marcas [+Sulistas] são utilizadas pela população também em 
pequena quantidade, porém já aparecem em maior número que em Terra Roxa. Na fala da GI estão 
presentes três ocorrências de variantes com marcas [+Sulistas]. Ainda, foram documentadas quatro 
ocorrências de variantes com marcas [+Sulistas] na fala da MCaGI. Conforme podemos observar no quadro 7, 
a informante é descendente de alemães, falante da língua alemã e sua família é oriunda de Witmarsum-SC. 
Ainda que tenha nascido na localidade, fica clara a influência sulista na fala da informante.  Apenas a 
paraguaia de Cb que não manifestou variantes sulistas. Porém, a informante MCbGIp respondeu a uma 
questão dentre as 11 aqui elencadas para as cartas sintéticas. 
 Já em Missal, os informantes utilizam mais as variantes com marcas [+Sulistas] que as localidades até 
então analisadas. O único informante que se destaca é o HCaGI, mencionado outras vezes, por apresentar 
origens paulista e baiana e, que, apesar de estar há mais de 22 anos na localidade não aderiu à fala sulista. 
 Na localidade paraguaia de Santa Rosa del Monday é onde encontramos a maior quantidade de 
variantes com marcas [+Sulistas]. Interessante verificar que há a manutenção dessas variantes 
principalmente pelos informantes da CaGI, que apresentaram o maior número de ocorrências, ao lado do 
informante HCbGII. Ou seja, os jovens com maior escolaridade são os que utilizam a maior quantidade de 
variantes com marcas [+Sulistas]. A informante MCaGIp é a que mais utiliza as variantes sulistas entre os 
paraguaios, as quatro respostas obtidas na fala da informante foram com marcas [+Sulistas]. Durante a 
entrevista, notamos que essa informante falava muito bem a língua portuguesa, talvez pelo intenso contato 
com brasileiros no ambiente de trabalho, ela tenha aderido às influências sulistas. Os demais paraguaios 
utilizaram apenas duas dessas variantes. Vejamos os dados na Carta 026 – Índice de ocorrência de variantes 
lexicais com marcas [+Sulistas]: 
Carta 026 – Índice de ocorrência de variantes lexicais com marcas [+Sulistas]: 
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 A terceira carta sintética traz os dados referentes às variantes com marcas [+Nortistas]. Como dito 
anteriormente, não podemos afirmar que uma localidade é totalmente sulista ou nortista, pois os dados 
demonstram que todas as localidades apresentam variantes com ambas as marcas [+Sulistas] e [+Nortistas], 
umas com maior número de variantes com marcas [+Sulistas] e outras com maior número de variantes com 
marcas [+Nortistas]. 
 Terra Roxa é a localidade analisada cuja presença de variantes com marcas [+Nortistas] estão mais 
presentes. É a única cidade em que obtivemos 100% de variantes com marcas definidas, isto é, o informante 
HCaGI utilizou 11 variantes com marcas [+Nortistas] na sua fala. Ainda, obtivemos mais três informantes que 
optaram por mais de nove dessas variantes, todos da GII. Poderíamos afirmar que ainda que as variantes 
com marcas [+Nortistas] sejam a maioria utilizada, é por meio das mulheres que as variantes sulistas estão 
penetrando na fala dessa localidade. 
 Em San Alberto, as variantes com marcas [+Nortistas] encontram-se mais produtivas em todos os 
informantes, com maior número de ocorrências na GII e na Cb. Os Informantes da CaGI já apresentam em 
sua fala uma média de três variantes com marcas [+Sulistas], uma vez que são menos conservadores e 
susceptíveis ao novo. Interessante verificar a mulher paraguaia MCaGIp é a que representa em sua fala a 
maior quantidade de variantes com marcas [+Nortistas], exatamente como ocorreu em Santa Rosa del 
Monday com a informante paraguaia com o mesmo perfil para as variantes com marcas [+Sulistas]. 
 As variantes com marcas [+Nortistas] aparecem com razoável número de ocorrências em Missal ainda 
que em menor número que as variantes com marcas [+Sulistas]. A exceção temos três informantes MCaGI, 
HCaGI e HCbGI que apresentaram mais variantes com marcas [+Nortistas]. Os dados nos apontam que as 
variantes com marcas [+Nortistas] estão sendo aderidas na localidade, não só pelo grupo jovem, mas 
também pela presença dessas variantes no grupo dos mais velhos. 
 Em Santa Rosa del Monday, as variantes com marcas [+Nortistas] estão presentes em todos os 
informantes, com exceção da MCaGIp que não utilizou nenhuma dessas variantes em sua fala.  Aparecem 
também em maior número que as variantes com marcas [+Sulistas] na fala das informantes MCbGII e MCbGI 
e dos paraguaios HCaGIp e HCbGIp. Os dados sugerem que há uma forte concorrência entre as variantes 
com marcas [+Nortistas] e com marcas [+Sulistas] na localidade. 
 Outro dado relevante e que vale a pena ser mencionado é o fato de os paraguaios terem dificuldades 
em responder essas 11 questões do QSL, pois conseguimos extrair aproximadamente metade das respostas 
desejadas. Nesse caso, esse fato pode mascarar a realidade linguística das localidades paraguaias.  
 Na sequência, são apresentados os dados referentes à terceira carta sintética.  
 
Carta 027 – Índice de ocorrência de variantes lexicais com marcas [+Nortistas]
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5 Considerações finais 
 O estudo da variedade linguística da língua portuguesa em contexto de fronteira demonstrou que as 
áreas linguísticas e sociais não seguem padrões impostos pelos limites do Estado nacional.  
 Nota-se, conforme os dados apresentados, que a dimensão diatópica não é suficiente para explicar a 
variação linguística. Posto isso, confirmamos a necessidade de levar em conta as dimensões sociais no exame 
da variação. Ainda, muitas vezes, precisamos recorrer às informações pessoais do informante, além do seu 
background, sobretudo com relação à mobilidade espacial e ao contato linguístico com outras línguas e 
variantes. 
 A pesquisa que deu origem a esta tese buscou descrever a língua portuguesa falada em uma região 
ainda pouco explorada pelas pesquisas linguísticas. Ainda, objetivou identificar a natureza de fatores que 
podem favorecer ou inibir a inovação e a conservação de traços linguísticos, considerando as dimensões 
diatópica e sociocultural dos fenômenos descritos, contrastando variantes sulistas e nortistas. 
 Duas hipóteses motivaram a pesquisa, das quais, com a análise dos dados, uma foi comprovada e 
outra refutada. Confirmamos a presença de mais variantes nortistas na fala dos informantes das localidades 
de Terra Roxa e San Alberto e a presença de uma quantidade maior de variantes sulistas na fala dos 
informantes de Missal e Santa Rosa del Monday, como havíamos pensado anteriormente. Com relação à 
influência das línguas espanhola e guarani na língua portuguesa falada na região, os dados foram 
contraditórios e insuficientes para confirmação dessa hipótese. Quanto às perguntas de pesquisa, a análise 
demonstrou, em termos gerais, que: 
a) A língua portuguesa falada nas localidades investigadas evidencia características da língua espanhola não 
pelo contato que se faz atualmente na fronteira Brasil/Paraguai, mas sim pelas variantes rio-platenses 
assimiladas pela língua portuguesa nas fronteiras do Sul do país, na formação do português gaúcho como 
comprova o trabalho de Rocha (2008). 
b) Essas variantes levadas às localidades analisadas estão mais preservadas na fala da GII. Contudo, a GI se 
mostrou inovadora e mais receptiva a formas linguísticas diferentes das utilizadas pela GII, deste modo, 
sendo os jovens os representantes da mudança linguística.  
c) Na fala dos informantes jovens, as variantes sulistas encontram-se em número menor de ocorrências, pois 
a GI apresenta uma tendência ao uso de variantes mais nortistas, dado que algumas variantes, a exemplo de 
garrão, zorba, corvo, guampa, aspa, papagaio e pandorga, já estão em processo de substituição e possível 
mudança nas áreas de investigação. No entanto, os jovens, muitas vezes, apenas conhecem a variante que 
utilizam, enquanto os mais velhos, ainda que não as utilizem, conhecem também as formas inovadoras, fato é 
que a GII tende a dar um maior número de respostas espontâneas. 
d) A língua portuguesa falada em Terra Roxa se assemelha à falada em San Alberto, com influências 
nortistas, assim como a língua falada em Santa Rosa del Monday possui características muito similares à 
falada em Missal, com influências sulistas. A presença gaúcha está fortemente marcada nas cidades ao sul, 
por meio das danças gaúchas, do chimarrão ou da chimia (do alemão chimier). Contudo, não podemos falar 
em localidades puramente nortistas ou sulistas, pois os dados apontaram que existem variantes com marcas 
[+Nortistas] e [+Sulistas] em todas elas, devido principalmente a recente ocupação dessas localidades. 
e) Tanto o português falado no Paraguai, quanto o caracterizado pelo contato com as línguas de imigração 
apresentam menor prestígio que a língua portuguesa de outras localidades. Esse fato se deve à falta do 
estudo formal da língua portuguesa no Paraguai e nas localidades sulistas pela variante de contato ser 
considerada “língua de colono”. A informante MCaGI, de Santa Rosa del Monday, quando indagada por falar 
uma variante diferente da encontrada na localidade, afirma que optou por falar uma variedade sem 
características sulistas por ser estigmatizada pelo namorado que não pertence ao grupo: “ele tirava sarro do 
jeito que eu falava”. A respeito do uso das línguas nessas localidades o informante HCbGII  de Santa Rosa del 
Monday pondera: 
 

Que nem nóis, nossos filhos aprenderam praticamente só o português, né, o alemão muito 
poco, né, que nem a minha filha mais velha fala quase tudo em alemão, eles entende 
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bastante de alemão, mas espanhol tudo, praticamente tudo, começaram ir pra escola, dá só 
o espanhol e muito em guarani também falam, bastante (HCbGII).  

 

f) As cidades brasileiras, nas quais se desenvolveu a pesquisa, apresentam pouca influência da língua 
espanhola e ainda menos da língua guarani, enquanto as cidades paraguaias são intensamente influenciadas 
pela língua, pela música e pela televisão brasileira. Dois dos informantes paraguaios afirmaram conhecer o 
saci-pererê, lenda clássica brasileira, por meio da exibição televisiva do “sítio do pica-pau amarelo”. Todos os 
paraguaios entrevistados, ainda que no momento da entrevista tivessem dificuldades nas respostas, 
conseguiam expressar-se sem maiores dificuldades na língua portuguesa; do mesmo modo, os brasileiros em 
língua espanhola. A língua guarani, no entanto, não é falada pelos brasileiros, ainda que alguns possam 
compreendê-la. Contudo, alguns vocábulos em guarani são utilizados.  
g) Os paraguaios falam português e espanhol, no entanto, muitos não falam guarani. Sobre a questão, 
afirmam que não falam o “guarani puro”, pois utilizam a variante jopará, isto é, língua guarani com 
influências, sobretudo de vocábulos em espanhol. Já os brasileiros apresentam outra visão a esse respeito:  
 

Ah, sim. Só que assim, vou te falar uma coisa, o guarani, ele é mais falado, pelo pessoal que 
tem menos cultura, sabe? O pessoal de um nível um pouco mais elevado, eles não falam 
guarani, eles não falam guarani. Sabe, você vai na central da universidade, não tem um que 
fala guarani (MCaGII de Santa Rosa del Monday). 

 
 Outro dado interessante evidenciado durante as entrevistas é o fato de muitos deles não terem 
consciência se um item lexical é pertencente a uma ou a outra língua. Quando indagados se conhecem a 
variante em espanhol ou guarani afirmam: “é a mesma coisa”. Ressaltamos que não temos conhecimento da 
língua guarani para aprofundar essas questões, tampouco esse foi um objetivo desta tese. 
h) Os dados não apontaram diferenças significativas na fala de homens e mulheres.  
i) A escola apresenta-se como fator preponderante na distinção entre os usos das variantes. A análise dos 
dados aponta que os informantes mais escolarizados, em geral, apresentam maior consciência linguística, 
estão cientes da variação, conhecem nomes técnicos, além dos populares e ainda conseguem mudar de 
estilo. Já os com pouco estudo formal, em sua maioria, tendem a utilizar formas mais populares. No Paraguai 
não diferenciam a língua portuguesa da espanhola, além de manter as variantes do local de origem. 
  Os estudos prévios foram de suma importância, sobretudo, o ALERS (2011a e b), cuja abrangência 
diatópica foi fundamental para a identificação das variantes sulistas e nortistas. 
 Ressaltamos que os dados aqui apresentados poderiam ser distintos, se o questionário, a escolha dos 
informantes e as condições para realizar a pesquisa também o fossem. Além, desses fatores poderíamos citar 
a questão de tempo, espaço e recursos financeiros que puderam limitar o aprofundamento deste estudo.  
 O que tentamos demonstrar por meio deste trabalho é parte de uma quantidade de dados muito 
maior que poderá e deverá ser explorada futuramente. Esperamos que este estudo tenha colaborado, com 
todas suas limitações, para a descrição da realidade linguística de uma região, ainda pouco explorada pelos 
linguistas, e da língua portuguesa falada do lado de lá da fronteira. 
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Quem quer bala? A divisão dialetal de nascentes 
revisitada a partir de dados do projeto ALiB 

 
Vanessa Yida1  

 

RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo comparativo da divisão dialetal de Nascentes (1953) com dados coletados 
por meio das entrevistas realizadas pela equipe do Projeto Atlas Linguístico do Brasil, no caso, referente à questão 185 do 
Questionário Semântico-Lexical (COMITÊ NACIONAL DO ALiB, 2001), que busca variantes para bala. Dos 225 pontos de 
inquérito do Projeto no interior brasileiro, foram recortadas e mapeadas a fala em 62 localidades, selecionadas segundo 
fatores geolinguísticos, históricos e geográficos, a fim de examinar se a proposta de divisão dialetal se sustenta em 
nível lexical, no século XXI, em estágio mais atual da língua. Em suma, os resultados desta pesquisa, em um panorama 
geral, convalidam o prognóstico em alguns aspectos.  

Palavras-chave: Variação lexical. Projeto Atlas Linguístico do Brasil. Antenor Nascentes.  

ABSTRACT: This research presents a comparative study of the dialectal division of Nascentes (1953) with the interviews 
done by Linguistic Atlas Project of Brazil’s team, about the question 185 of questionnaire Semantic-lexical (COMITÊ 
NACIONAL DO ALiB, 2001), searching variants to bala. From 225 inquiry points from the Project in the Brazilian interior, it 
was been cut and mapped the speech on 62 cities, following geolinguistics, historics and geographics criterions aims to 
conclude the dialectal division’s proposal is the same on lexical level, on the 21st century, on a actual stage from the 
language. In summary, on a overview, the results confirm Nascentes’ prognosis on some aspects.  

Keywords: Lexical variation. Linguistic Atlas Project of Brazil. Antenor Nascentes.  

 

1 Apontamentos históricos 
Com a sedimentação do terreno dos estudos dialetológicos no Brasil, paulatinamente, foram 

desenvolvidos novos trabalhos, ensejando uma renovação metodológica em conformidade com o 
amadurecimento da prática, que retomam e contribuem com os textos clássicos.  

No primeiro trabalho no sentido dialetológico, conforme assinalam Ferreira e Cardoso (1994) e Aragão 
(2014), Domingos de Borges Barros, ao contribuir com o Atlas Ethnographique du Globe, de Adrien Balbi 
(1826), apontou algumas características da língua portuguesa falada no Brasil, destacando termos e 
expressões que receberam influência das línguas indígenas. A partir dessa primeira iniciativa, estava 
inaugurada a primeira fase da história de estudos dialetais no Brasil, caracterizada por estudos principalmente 
no campo léxico, e pela produção de glossários, vocabulários e dicionários regionais.  

Ferreira e Cardoso (1994) ainda estabelecem três fases dos estudos dialetais no Brasil, às quais se 
soma mais uma quarta fase, delineada por Mota e Cardoso (2006). Essas terceira e quarta fases dos estudos 
dialetais brasileiros foram retomadas e atualizadas por Romano (2013) que as sistematizou em dois 
momentos da geolinguística. Sumariamente, as fases são arroladas a seguir:  

 
i) 1ª fase: de 1826 a 1920 – conta com estudos lexicais e elaboração de dicionários e o primeiro estudo 
gramatical: O idioma hodierno de Portugal comparado com o Brasil, em 1879, de José Jorge Paranhos da Silva. 
ii) 2ª fase: de 1921 a 1952 – período em que foram desenvolvidos estudos de caráter monográfico, 
referentes a regiões específicas do país. Corporificou-se a partir da publicação de O dialeto caipira, de Amadeu 
Amaral (1920), que, por seu rigor sistemático na análise do falar de determinada área geográfica, constitui 
marco nos estudos dialetais. A ele, somam-se outros estudiosos cujas obras apresentam igual relevo, tais como: 
Antenor Nascentes, em O linguajar carioca (1922 e 1953); Mário Marroquim, A língua do Nordeste (1934) e José 
d’ Aparecida Teixeira, com o Falar mineiro (1938) e Estudos de dialetologia portuguesa: a linguagem de Goiás 
(1944), além de várias outras obras catalogadas em Aragão (2014). 
iii) 3ª fase: de 1953 a 1996 – fase em que surgiram os trabalhos geolinguísticos e os atlas linguísticos 
regionais, ou seja, os trabalhos com base em corpus sistematizado. Após a manifestação oficial, estabelecida no 
Decreto 30.643, de 20 de março de 1952, parágrafo 3º, art. 3º, foi proposta a elaboração de um atlas linguístico 

1 Universidade Estadual de Londrina (UEL). Programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem. Doutoranda em 
Estudos da Linguagem. Bolsista da Fundação Araucária. E-mail vanessayida@yahoo.com.br 
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do Brasil, com o planejamento da Comissão de Filologia da Casa de Rui Barbosa. Em 1957, Serafim da Silva Neto 
lança o Guia para estudos dialetológicos, reforçando a necessidade de um questionário uniforme e a distribuição 
do material geográfico recolhido em mapas. Por ocasião do III Colóquio Internacional de Estudos Luso-
Brasileiros, em 1957, Serafim da Silva Neto e Celso Cunha defendem uma proposta de elaboração de Atlas 
regionais, sem perder de vista a elaboração de um Atlas Nacional. Nascentes publica em 1958 e 1961, as Bases 
para a elaboração do atlas lingüístico do Brasil, guiando o trabalho de campo. Ainda nessa fase, foram publicados 
os seguintes atlas regionais: Atlas Prévio dos Falares Baianos (ROSSI et. al., 1963), Esboço de um Atlas 
Lingüístico de Minas Gerais (RIBEIRO et. al., 1977), Atlas Lingüístico da Paraíba (ARAGÃO; BEZERRA DE 
MENEZES, 1984), Atlas Lingüístico de Sergipe (FERREIRA et. al., 1987) e Atlas Lingüístico do Paraná (AGUILERA, 
1994). Romano (2013) ainda elenca o Atlas Lingüístico-Etnográfico da Região Sul (ALTENHOFEN; KLASSMAN, 
2011) devido às suas “particularidades metodológicas”.  
iv) 4ª fase: a partir de 1996 – Por ocasião do Seminário Nacional Caminhos e Perspectivas para a 
Geolingüística no Brasil, foi criado um Comitê nacional, sediado na Bahia, para a coordenação do Projeto ALiB, 
contando ainda com a participação de autores de outros atlas linguísticos e dos atlas em andamento. Essa fase é 
caracterizada por estudos de caráter geolinguístico fomentados após o surgimento do referido projeto. Mota e 
Cardoso (2006, p. 19) classificam esse acontecimento como uma nova fase na periodização da história da 
Dialetologia.  Nesse período, classificado como um segundo momento da dialetologia brasileira por Romano 
(2013), foram elaborados atlas linguísticos regionais e, principalmente, atlas linguísticos de pequeno domínio de 
caráter pluridimensional, por influência dos pressupostos metodológicos do ALiB, levando em conta, além do 
critério geográfico, variáveis sociais. Ademais, inúmeros estudos foram impulsionados com base no corpus e 
metodologia do projeto e por incentivo dos idealizadores da comissão científica2, que vão desde atlas regionais, 
atlas de pequeno domínio até estudos monográficos.  
 
Delineado concisamente o panorama histórico dos estudos dialetais no Brasil, enfocamos a herança 

de O linguajar carioca, de Nascentes (1953), tendo em vista que é a única obra que apresenta uma 
proposição, com base estritamente linguística, de uma divisão dialetal brasileira em panorama geral, 
conforme assinala Cardoso (2010). Posta a magnitude do projeto ALiB, ao investigar a realidade linguística 
em 250 pontos de inquéritos em todo o território nacional, impelindo uma gama de estudos variacionistas e 
socioculturais fundados em alicerce areal, o desiderato dos primeiros cânones da Dialetologia, tais como Celso 
Cunha, Serafim da Silva Neto e do próprio Nascentes têm sido paulatinamente contemplado. 

Posto o relevo desses estudos, este trabalho busca comparar a divisão dialetal levada a cabo por 
Nascentes (1953), com os dados das entrevistas realizadas pela equipe do Projeto Atlas Linguístico do Brasil 
(doravante ALiB), quanto à questão 185 do Questionário Semântico-Lexical do ALiB (COMITÊ NACIONAL DO 
ALiB, 2001) (doravante QSL), que apura as denominações para o referente bala que recobrem o conceito de 
bala. Dentre os 225 pontos de inquérito do Projeto no interior brasileiro, foram recortadas 62 localidades, 
perfazendo aproximadamente 25% do total, para averiguar a vitalidade das formas linguísticas apuradas. Os 
critérios para a seleção dessas localidades basearam-se em fatores geolinguísticos, históricos e geográficos 
descritos no trecho a respeito do percurso metodológico adotado para esta pesquisa.   

Desse modo, traçamos os objetivos que norteiam este trabalho: 
 
i) Cotejar a divisão dialetal de Nascentes (1953) com os dados obtidos pela equipe do Projeto Atlas 
Linguístico do Brasil, referente à questão 185 do Questionário Semântico-Lexical do ALiB (COMITÊ NACIONAL DO 
ALiB, 2001), que busca variantes para bala;  
ii) Analisar em que medida os dados da investigação geossociolinguística, cotejada com outras pesquisas, 
refutam ou convalidam o prognóstico da divisão dialetal sugerida por Nascentes (1953);  
iii) Contribuir para o preenchimento da lacuna de estudos lexicais relacionados à área contemplada por este 
trabalho a partir de dados de algumas localidades interioranas em área mais abrangente, a fim de concluir se a 
divisão dialetal se sustenta em nível lexical, em dados orais em estágio mais atual da língua. 

 
Ademais, como embasamento, pautamo-nos em pesquisas de Aguilera (2009), Ribeiro (2012), 

Romano (2015), Portilho (2013), Santos (2016), dentre outros, que discutem áreas dialetais a partir de dados 
lexicais, bem como Mota (2006) e Cardoso (1986), que comparam a divisão dialetal em base fonética. 

2 Dada a extensão deste artigo, para maiores informações sobre a profícua literatura e estudos fomentados pelo Projeto 
ALiB, consultar Romano (2013).  

 

                                                           



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 538 

Diante do exposto, situamos, nos trechos a seguir, a referida obra de Nascentes (1953) e 
apresentamos um panorama dos estudos empreendidos a partir de dados do ALiB cotejados com as áreas 
dialetais delineadas pelo dialetólogo para adentrarmos na análise do corpus. 
 

2 O linguajar carioca (1953) – um aceno à rememoração 
No cenário dos estudos dialetológicos, sempre existiu o interesse na delimitação de áreas dialetais, 

sublinha Mota (2006). Em O linguajar carioca em 1922, Nascentes (1922) apresenta o linguajar carioca na 
conjuntura geral do falar brasileiro, tratando da Fonética, Morfologia, Sintaxe e Léxico carioca, e organiza um 
glossário do falar carioca. Na edição de 1953, o dialetólogo propõe uma divisão revista dos falares no Brasil. 
Explica que datam do final do século XIX as primeiras tentativas de uma divisão dialetal brasileira e, dentre 
elas, critica a proposta de Júlio Ribeiro como “imperfeita”. Júlio Ribeiro subdividiu o País em quatro áreas, de 
acordo com um critério geográfico: Norte: formado por Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba e Pernambuco; Leste: Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo; 
Centro, composto por: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, e Sul formado por: Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul.  

Os equívocos citados por Nascentes (1953), em relação à obra de Júlio Ribeiro, são a junção do 
Norte e Nordeste e a integração de São Paulo como área linguística atrelada a Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
Bahia, Sergipe e Maceió. No entanto, o estudioso recebe positivamente outra proposta de divisão dialetal, de 
Rodolfo Garcia (1913), que alia critérios geográficos e históricos, e a partir desse estudo, elabora a sua 
sugestão. 

O dialetólogo altera a proposta de Garcia e, em 1953, após percorrer o Brasil, “do Oiapoc ao Xuí, de 
Recife a Cuiabá”, propõe outra divisão dialetal acrescida de sugestões de Lindolfo Gomes, a qual considera 
“um tanto próxima da verdade” (NASCENTES, 1953, p. 24). O autor propõe uma divisão em dois falares, 
Norte e Sul, com base na abertura das vogais pretônicas e na cadência, divididos em seis subfalares (Figura 
1): i) falar do Norte – amazônico e o nordestino; ii) falar do Sul: baiano, mineiro, fluminense e sulista, além 
do denominado Território Incaracterístico, abrangendo parte de Goiás e do atual território de Tocantins, e 
partes do Mato Grosso e de Rondônia, dada a ausência de povoamento nessas localidades àquela época. A 
Figura 1 mostra a divisão dos falares do Brasil concebida por Nascentes. 
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Figura 1: Divisão dialetal de Nascentes (1953) 

Fonte: Nascentes (1953). 

 
Apraz aos estudiosos da área valer-se da divisão dialetal de Nascentes (1953), tendo em vista seu 

rigor metodológico e sua abrangência em panorama linguístico geral. 
Para proceder à analise, apresentamos, inicialmente, o percurso metodológico que guiou esta 

pesquisa, assim como um quadro sinótico de outros estudos comparativos, revisitando a sua divisão dialetal e 
atestando o apanágio dado ao estudo do referido dialetólogo. 
 

3 Percurso metodológico 

Para esta pesquisa, dentre os 225 pontos de inquérito do interior contemplados pelo Projeto ALiB, foi 
realizado um recorte de 62 localidades, aproximadamente 25% do total, contabilizando, ao todo, respostas 
dadas por 248 informantes.  

A metodologia do ALiB definiu para o interior do Brasil quatro informantes (dois do sexo masculino e 
dois do feminino), naturais de cada localidade, com o nível fundamental de escolaridade, bem como a seleção 
das localidades inquiridas pelas equipes do Projeto (CARDOSO et al. 2014a).  

Tendo em vista a vivificação dos estudos dialetológicos e o ânimo impulsionado pelo Projeto ALiB, 
neste estudo, adotamos para a seleção das localidades os seguintes critérios: 
 

i) geolinguístico: coincidência com a proposta de Nascentes (1958); 
ii) histórico: escolha das localidades de fundação mais antiga.  
iii) geográfico: seleção das localidades mais distantes umas das outras, a fim de abranger o território 
nacional; 
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A respeito da seleção da rede de pontos para compor o corpus do ALiB, Mota e Cardoso (2009, p. 

249) esclarecem: “Foram também avaliadas as redes de pontos dos atlas publicados e a proposta de 
Nascentes em Bases para a elaboração do atlas lingüístico do Brasil (1958 e 1961), incluindo-se as localidades 
julgadas condizentes com os critérios do Projeto ALiB”. No Quadro 1, podemos verificar o rol de localidades 
selecionadas nesta pesquisa, comparadas com a rede de pontos sistematizada em Nascentes (1958): 

 
Quadro 1. Localidades selecionadas para este artigo extraídas da rede de pontos do ALiB, com observações 
sobre a coincidência ou não com a relação de pontos de Nascentes (1958). 

Número da 
localidade 

Projeto ALiB Localidade 

Estado 
Coincide com 

Nascentes (1958) 
01 

Oiapoque 
AP 

Sim 
04 

São Gabriel da Cachoeira 
AM 

Sim 
05 

Tefé 
AM 

Sim 
08 

Humaitá 
AM 

Sim 
11 

Almeirim 
PA 

Não 
16 

Jacareacanga 
PA 

Não 
17 

Conceição do Araguaia 
PA 

Não 
19 

Cruzeiro do Sul 
AC 

Sim 
22 

Guajará-Mirim 
RO 

Sim 
23 Pedro Afonso TO Sim 
24 

Natividade 
TO 

Não 
27 Brejo MA Sim 
29 

Imperatriz 
MA 

Não 
36 

Picos 
PI 

Sim 
38 

Corrente 
PI 

Não 
40 

Sobral 
CE 

Sim 
45 

Quixeramobim 
CE 

Sim 
51 

Mossoró 
RN 

Sim 
55 

Caicó 
RN 

Sim 
59 

Patos 
PB 

Sim 
60 

Campina Grande 
PB 

Sim 
69 

Caruaru 
PE 

Sim 
73 

Petrolina 
PE 

Sim 
74 

União dos Palmares 
AL 

Não 
75 

Santana do Ipanema 
AL 

Não 
78 

Propiá 
SE 

Não 
80 

Estância 
SE 

Sim 
81 

Juazeiro 
BA 

Sim 
86 

Jacobina 
BA 

Sim 
99 

Ilhéus 
BA 

Sim 
103 

Aripuanã 
MT 

Não 
104 

São Félix do Araguaia 
MT 

Não 
105 

Diamantino  
MT 

Sim 
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110 
Cáceres 

MT 
Sim 

111 
Alto Araguaia 

MT 
Sim 

112 
Coxim 

MS 
Sim 

113 
Corumbá 

MS 
Sim 

116 
Nioaque 

MS 
Sim 

121 
Formosa 

GO 
Sim 

122 
Goiás 

GO 
Sim 

126 
Quirinópolis 

GO 
Sim 

131 
Montes Claros 

MG 
Sim 

135 
Uberlândia 

MG 
Sim 

141 Formiga MG 
Sim 

145 
São João Del Rei 

MG 
Sim 

152 
São José do Rio Preto 

SP 
Sim 

171 
Botucatu 

SP 
Sim 

178 
Sorocaba 

SP 
Sim 

187 
Cananéia 

SP 
Sim 

191 
Santa Teresa 

ES 
Sim 

192 
Alegre 

ES 
Não 

203 
Niterói 

RJ 
Sim 

206 
Parati 

RJ 
Sim 

208 
Londrina 

PR 
Sim 

219 
Guarapuava 

PR 
Sim 

223 
Barracão 

PR 
Não 

225 
São Francisco do Sul 

SC 
Sim 

227 
Blumenau 

SC 
Sim 

231 
Lages 

SC 
Sim 

235 
Erechim 

RS 
Sim 

242 
Santa Maria 

RS 
Sim 

248 
Bagé 

RS 
Sim 

  Fonte: Base de dados do Projeto ALiB – organizado pela autora 

 
Dentre os 62 pontos de inquérito selecionados, 49 localidades coincidem com a proposta de 

Nascentes (1958). Pedro Afonso e Natividade, situados em Tocantins, à época da publicação da obra do 
dialetólogo ainda faziam parte do território goiano, bem como as localidades sul-mato-grossenses, que 
pertenciam a Mato Grosso.  

Após a seleção das localidades a serem investigadas, foram levantadas as variantes, por meio de 
audição das entrevistas, seguida da tabulação dos dados. Uma vez organizado o corpus, foi empregada a 
ferramenta computacional SGVCLin 3 para a cartografação linguística, executada pela autora deste artigo. 
Este trabalho foi precedido da confecção da carta-base com a rede de pontos levada a efeito pelo geógrafo 
Maurício Polidoro. 

Em outro passo, feito o levantamento dos estudos com base em corpus do ALIB que apresenta um 
cotejo com a divisão dialetal de Nascentes (1953), por ocasião do IV Congresso Internacional de Dialetologia 

3 Mais informações sobre esse software podem ser obtidas em Romano, Seabra e Oliveira (2014), bem como, 
no website: http://sgvclin.altervista.org/. 
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e Sociolinguística: variações fraseologia e recursos, em 2016, elaboramos o quadro sinótico a seguir (Quadro 
2): 
 

Quadro 2. Estudos variacionistas que dialogam com a divisão dialetal de Nascentes (1953) 

Áreas dialetais a partir de 
estudos fonéticos 

Áreas dialetais a partir de 
estudos lexicais 

Atlas Linguísticos 

- Cardoso (1986); 
- Mota (2006). 
 

Aguilera (2009); 
Ribeiro (2012); 
Romano e Aguilera (2014); 
Romano (2015); 
Portilho (2013); 
D’Anunciação (2016); 
Santos (2016); 
 

-Atlas Linguístico Topodinâmico do 
Território Incaracterístico - 
Cuba (2015); 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Após o fichamento dos trabalhos organizados no Quadro 2, foi consultado, ainda, para a análise do 

corpus, o Atlas Linguístico do Brasil, de Cardoso et al. (2014b) e Yida (2011), a fim de comparar a 
cartografação das respostas para a questão 185 nas capitais, notadamente em corpus do ALiB. Situadas as 
fontes, procedemos à análise do corpus. 

 

4 Análise dos dados 
Trata-se, pois, de um estudo inaugural, com dados empíricos a respeito do português brasileiro em 

uso, em localidades situadas no interior do País em distribuição mais abrangente e esparsa, abarcando uma 
amostragem de 25% do corpus coletado pelo Projeto ALiB. Nesta seção, apresentamos o panorama da 
distribuição espacial das variantes para bala e o seu cotejo com outros estudos arrolados no Quadro 2. 

Por vezes, o inquiridor formula a questão 185 ao informante: “Como se chama aquilo embrulhado em 
papel colorido que se chupa?”, ou apresenta o doce na realia e solicita a sua descrição (quanto ao sabor, 
formato etc.). No cômputo geral, foram obtidos 323 registros de variantes, para cinco itens lexicais, listados 
por ordem de produtividade: bala/ balinha/ bala doce, com 221 ocorrências, bombom (66), confeito (25), 
caramelo (20) e como hápax legomena, a variante queimado, que obteve um registro. As lexias simples bala 
e balinha e a lexia complexa bala doce foram agrupadas por constituírem o mesmo campo lexical, isto é, 
seguem a mesma estrutura paradigmática, quanto ao nível lexemático, conforme Abadde (2011). Embora a 
variante queimado tenha apresentado um baixo índice de ocorrência, ela foi cartografada, tendo em vista o 
seu registro na carta L 24 de Cardoso et. al. (2015) e em Yida (2011), nas denominações registradas nas 
capitais para bala, em corpus do ALiB.  

A Figura 2 mostra um panorama da distribuição espacial das variantes para a questão 185, cujas 
respostas são representadas a partir de gráficos de pizza, geradas pelo programa cartográfico utilizado para a 
pesquisa: 
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Figura 2. Carta com a distribuição diatópica das variantes lexicais para o conceito expresso pela questão 185 do QSL. 

Fonte: Base de dados projeto ALiB- carta experimental elaborada ad hoc pela autora 

 
Ao considerar os dados atuais, coletados no início do século XXI, é possível visualizar a abrangência 

da distribuição espacial das duas variantes de maior produtividade. Em um panorama geral, a arealidade das 
variantes lexicais bala VS bombom corroboram, em nível lexical, a proposta de Nascentes (1953), bem como, 
a pesquisa levada a cabo por Cardoso (1986) e Mota (2006), em nível fonético. A partir da leitura da carta 
(Figura 2), depreendemos a configuração de um contraste entre o falar Norte - caracterizado pela presença 
majoritária da variante bombom - e o falar Sul - pelo registro praticamente hegemônico da forma linguística 
tida como padrão bala, divulgada em meios midiáticos e dicionarizada em obras lexicográficas. Aguilera 
(2009) também ratificou a divisão dialetal em dois grandes falares Norte e Sul ao cotejar a proposta de 
Nascentes (1953) com variadas pesquisas em base lexical, a partir de corpus do ALiB referente às capitais 
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que revelaram ser favoráveis ao traçado de possíveis isoglossas (YIDA; AGUILERA, 2006; PASTORELLI; 
AGUILERA, 2007; SILVA; AGUILERA, 2007; ROMANO; AGUILERA, 2008).  

Ainda em relação à variante lexical bala (forma mais produtiva, registrada na totalidade das 
localidades, salvo no ponto 040 - Sobral-CE), à medida que se caminha em direção a territórios mais 
meridionais, é eleita a forma linguística preferida e hegemônica em áreas do subfalar mineiro e fluminense. 
Quanto à área de abrangência do subfalar sulista, estabelece sua hegemonia em localidades situadas em São 
Paulo e Santa Catarina, enquanto coexiste com outras variantes na rede de pontos situadas nos Estados de 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, alternando-se com a variante caramelo, e em 
Goiás, com bombom. A espacialização da forma caramelo nas respostas à questão em pauta dialoga com as 
propostas de Aguilera (2009), a tese de Romano (2015) e, sobremaneira, com a pesquisa de Romano; 
Aguilera (2014). Nessa última, foram discutidos os padrões de variação lexical na região Sul do País para a 
questão 156 (bolinha de gude), valendo-se do corpus do ALiB. Os dados indicaram a formação de um 
corredor de projeção sul-rio-grandense (ponto 248 - Bagé), espalhando-se a oeste do Paraná (223 - 
Barracão) e adentrando pontos sul-mato-grossenses (112 - Coxim; 113 - Corumbá e 116 - Nioaque) e mato-
grossenses (105 - Diamantino), dada a influência da expansão gaúcha em Mato Grosso do Sul, no final do 
século XVIII, estendendo-se ao XIX e XX, e com nova corrente migratória na década de 70 do século passado 
(LORO, 2012). A variante caramelo ainda se revelou acantonada em outras localidades baianas e amazônica, 
possivelmente por força da migração populacional. 

Tal como Aguilera adiantava em 2009, em suma, os trabalhos supracitados propõem ainda uma 
revisão do subfalar sulista, subdividindo-o em subfalar paulista (propagado por influência bandeirante, mais 
homogêneo) e sulista (de influência gaúcha que, por sua vez, provém de um amálgama de imigrantes – mais 
heterogêneo), de sorte que, na presente pesquisa, avistamos também uma possível formação de um falar 
paulista, mais homogeneizante e nivelador no sentido padronizador, devido à predominância da variante bala.  

Nada obstante, a pesquisa levada a cabo por Portilho (2013) – na área semântica dos Jogos e 
diversões infantis (COMITÊ NACIONAL DO ALiB, 2001), a partir de corpus do ALiB - a respeito do subfalar 
amazônico (NASCENTES, 1953), revelou a possibilidade de ratificá-lo com limites tênues, fato já observado 
por Aguilera (2009), ao afirmar, em seu estudo, que algumas variantes por vezes confirmavam ou divergiam 
quanto à arealização desse subfalar. Na pesquisa em tela, a delimitação mostrou-se contraproducente a esses 
estudos. O mesmo cenário deu-se quanto ao subfalar mineiro e o fluminense, conforme já exposto, pois, ao 
contrário da conclusão de um possível delineamento desses subfalares, como em outras pesquisas - 
D’Anunciação (2016) e Santos (2016)4 -, os dados não caracterizaram esses falares. 

Por seu turno, a arealização da forma confeito sugere uma área de abrangência aproximada do 
subfalar nordestino (NASCENTES, 1953), estendendo-se em direção ao subfalar baiano, em localidades 
situadas em Sergipe, subscrevendo a conjectura arrolada por Aguilera (2009, p. 4231), que demonstrou “[...] 
ora convergências, ora divergências”, quanto à configuração desse falar.  

O outrora território incaracterístico de Nascentes (1953) vem adquirindo feições próprias, de um falar 
enfeixado por influência de migrações nortistas, paulistas, paranaenses, mineiras e sul-rio-grandenses, 
conforme Cuba (2015), revelando, contudo, no presente estudo, uma homogeneidade de respostas (bala). 

Por fim, a análise de Ribeiro (2012), com base em corpus do ALiB e na área dos Jogos e diversões 
infantis do QSL, confirma a existência de um subfalar baiano, acrescido de quatro áreas dialetais. Neste 
estudo, observamos um polimorfismo linguístico, e ressaltamos o registro da variante queimado, circunscrita 
à região, corroborando o amálgama cultural baiano transparecido em suas formas linguísticas. 

 

5 À guisa de conclusão 
 Diante do exposto, concluímos que a divisão não deve ser pensada como algo estanque, como um 
objeto finalizado. Haverá sempre novas arestas a serem preenchidas e novos rumos a serem tomados, pois o 
traçado de áreas dialetais possui contornos muito tênues. 

4 Ambos os estudos utilizaram dados do ALiB, na área semântica de Jogos e diversões infantis (COMITÊ NACIONAL DO 
ALiB, 2001). D’Anunciação (2016) buscou, em sua monografia, atestar a vitalidade ou não da área do falar mineiro 
(Nascentes, 1953), nas questões 156, 157, 158, 159 e 167; Santos (2016) discutiu a proposta da área do falar 
fluminense, em todas as questões dessa área semântica. 
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O cotejo com outras obras, em um panorama geral, oferece indícios das marcas da formação sócio-
histórica das regiões culturais e, particularmente neste estudo, demonstrou válida quanto à divisão em dois 
grandes falares, Norte (bombom) e Sul (bala), em nível lexical. O subfalar baiano, por seu turno, adquiriu 
feições de um celeiro cultural, com o registro polimórfico das formas linguísticas. A respeito das proposições 
de Aguilera (2009), Romano (2015) e Romano e Aguilera (2014), vislumbramos a formação de uma possível 
área dialetal de influência paulista e outra, gaúcha, na espacialização da variante caramelo, à guisa de 
conclusão com outros dados linguísticos. 

Ademais, coadunamos com as ressalvas de Ribeiro (2012) e Romano (2015) de que ainda são 
incipientes as afirmações a respeito de uma possível nova configuração da proposta de divisão dialetal de 
Nascentes (1953), visto que são necessários outros estudos referentes a outras regiões linguísticas, de modo 
a constituir a visão do todo. Ainda, reforçamos a necessidade de somar outros estudos de modo a abranger a 
totalidade da rede de pontos de inquéritos interioranos do Projeto ALiB, bem como serão bem-vindos atlas de 
pequeno domínio, recobrindo mais densamente o território, esforço esse que tem sido efetivado com afinco 
pelos pesquisadores. 

No tocante à língua portuguesa falada no Brasil, a pesquisa demonstra, conforme já enunciou Sá 
(2013), que o “manancial de Nascentes” é uma herança e está longe de secar, engendrando na germinação 
de variados estudos a respeito da heterogeneidade de nossos “falares”. 
 

Referências 
 
AGUILERA, Vanderci de Andrade. Léxico e áreas dialetais: o que podem demonstrar os dados do ALiB. In: VI 
CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRALIN, 2009, João Pessoa. Anais... Demerval da Hora (Org.). João 
Pessoa: Idea, 2009. Vol. 2, p. 4219-4233. 

AMARAL, Amadeu. O dialeto caipira. São Paulo: Anhembi, 1920. Disponível em: < 
http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao13/pdfs/dialeto.pdf>. Acesso em: 7 fev. 2017. 

ARAGÃO, Maria do Socorro Silva de. O Atlas Linguístico do Brasil no quadro da geolingüística brasileira. In: 
CARDOSO, Suzana Alice Marcelino et al. Atlas Linguístico do Brasil – Introdução. Vol. 1. Londrina: EDUEL, 
2014. p. 31-36. 

CARDOSO, Suzana Alice Marcelino. Tinha Nascentes razão? Considerações sobre a divisão dialetal do 
Brasil. Estudos Linguísticos e Literários. Salvador: UFBA, n. 5, 1986, p. 47-59.  

______. Geolinguística: tradição e modernidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.  

CARDOSO, Suzana Alice Marcelino et al. Atlas Linguístico do Brasil – Vol. 1 (Introdução). Londrina: 
EDUEL, 2014a.  

______. Atlas Linguístico do Brasil – Vol. 2 (Cartas Linguísticas). Londrina: EDUEL, 2014b.  

COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALIB. Atlas Linguístico do Brasil: Questionários 2001. Londrina: EDUEL, 
2001.  

CUBA, Marigilda Antônio. Atlas Linguístico Topodinâmico do território incaracterístico. 2015. 279 f. 
2v. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2015.  

D’ANUNCIAÇÃO, Eliana Souza. Registrando o léxico dos brinquedos e brincadeiras infantis em Minas 
Gerais. 2016. 86 f. Monografia (Graduação) – Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2016. 

FERREIRA, Carlota; CARDOSO, Suzana A. A Dialetologia no Brasil. São Paulo: Contexto, 1994. 

LORO, Alexandre Paulo. O Movimento Migratório em Mato Grosso do Sul no início do Século XX: o jogo como 
um referencial para o entendimento das relações sociais. In: XIV 'Simpósio Internacional Processos 

 



V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 546 

Civilizadores: civilização, fronteiras e diversidade' e V Seminário do grupo de pesquisa 'Educação e Processo 
Civilizador, 2012, Dourados. v. 01. p. 01-09.  

MOTA, Jacyra; CARDOSO, Suzana Alice Marcelino. A construção de um Atlas Linguístico do Brasil: o percurso 
do ALiB. In: SIGNUM: Revista de Estudos da Linguagem, Londrina, v. 12, n. 1, p. 237-256, jul. 2009. 

______. Para uma nova divisão dos estudos dialetais brasileiros. In: MOTA, Jacyra Andrade; CARDOSO, 
Suzana Alice Marcelino (Org.). Documentos 2: Projeto Atlas Lingüístico do Brasil. Salvador: Quarteto, 2006. 
p. 15-26. 

MOTA, Jacyra Andrade. Áreas dialetais brasileiras. In: CARDOSO, Suzana Alice M.; MOTA, Jacyra Andrade; 
MATTOS e SILVA, Rosa Virginia. (Org.). Quinhentos anos de história Linguística do Brasil. Salvador: 
Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia, 2006. p. 321-357. 

NASCENTES, Antenor. O linguajar carioca. 2. ed. Rio de Janeiro: Organizações Simões, 1953,  [1922]. 

NASCENTES, Antenor. Bases para a elaboração do Atlas Lingüístico do Brasil. Rio de Janeiro: Casa de 
Rui Barbosa, 1958.  

PASTORELLI, Daniele Silva; AGUILERA, Vanderci de Andrade. Estudos Lexicais sobre o campo semântico do 
corpo humano em capitais brasileiras. In: XVI EAIC - Encontro Anual de Iniciação Científica, 2007, Maringá. 
Anais do XVI EAIC - Encontro Anual de Iniciação Científica. Maringá: EDUEM, 2007. 

PORTILHO, Danyelle Almeida Saraiva. O falar amazônico: uma análise da proposta de Nascentes (1953) a 
partir de dados do Projeto ALiB. 2013. 155 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagens) – 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2013. 

RIBEIRO, Silvana Soares Costa. Brinquedos e brincadeiras infantis na área do falar baiano. 2012. 752 
f. Tese (Doutorado em Letras) Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística – Instituto de Letras, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012.  

ROMANO, Valter Pereira. Em busca de falares a partir de áreas lexicais no Centro-Sul do Brasil. 
2015. 367 f. 2v. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
2015. 

______. Balanço crítico da Geolinguística brasileira e a proposição de uma divisão. In: Entretextos, 
Londrina, v.13, n. 2, p. 203‐242, jul./dez. 2013. 

ROMANO, Valter Pereira; AGUILERA, Vanderci de Andrade.  Padrões de variação lexical na região Sul a partir 
dos dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil. Revista Estudos Linguísticos. São Paulo, 43 (1): p. 575-
587, jan-abr 2014. p. 575-587.  

ROMANO, V. P.; SEABRA, R. D.; OLIVEIRA, N. [SGVCLin] – Software para geração e visualização de cartas 
linguísticas. In: RELin: Revista de Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v. 22, n. 1, p. 119-151, 2014. 
Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/5757>. Acesso em: 10 fev. 
2017. 

ROMANO, Valter Pereira; AGUILERA, Vanderci de Andrade. Um estudo lexicológico sobre as variantes 
lexicais para a tangerina. In: IV ERIC - Encontro Regional de Iniciação Científica, 2008, Mandaguari. Anais 
do IV ERIC - Encontro Regional de Iniciação Científica. Mandaguari: FAFIMAN, 2008. 

SANTOS, Leandro Almeida dos. Brincando pelos caminhos do Falar Fluminense. 2016. 197 f. 
Dissertação (Mestrado em Língua e Cultura) Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura – Instituto de 
Letras. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016. 

SILVA, Greize Alves da; AGUILERA, Vanderci de Andrade. Geolinguística: um estudo no campo lexical da 
Fauna Brasileira. In: V ENCONTRO CIENTÍFICO DO CURSO DE LETRAS, 2007, Rolândia.  Anais... Rolândia: 

 

http://lattes.cnpq.br/1377916246840811
http://lattes.cnpq.br/8323910235303866


V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 547 

FACCAR, 2007. Disponível em: < http://www.faccar.com.br/eventos/desletras/hist/2007_g/textos/14.htm>. 
Acesso em: 10 fev. 2017.  

SILVA NETO, Serafim da. Guia para estudos dialectológicos. Florianópolis: s. ed., 1955. 

SÁ, Edmilson José de. O manancial de Nascentes. Revista Língua Portuguesa, Escala Educacional, São 
Paulo, 22 mar. 2013, p. 40 – 43. 

TEIXEIRA, José D’ Aparecida. O falar mineiro. Separata da Revista do Arquivo Municipal de São Paulo. São 
Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, Departamento de Cultura, 1938. 

YIDA, Vanessa. O campo semântico da Alimentação e Cozinha no Atlas Linguístico do Brasil (ALiB): 
um estudo lexical nas capitais. 2011. 191 f. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) – Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2011. 

YIDA, Vanessa; AGUILERA, Vanderci de Andrade. Alimentação e cozinha no Brasil: preliminares de um estudo 
dialetológico. In: V ENCONTRO CIENTÍFICO DO CURSO DE LETRAS, 2006, Rolândia.  Anais... Rolândia: 
FACCAR, 2006. Disponível em: <http://www.faccar.com.br/eventos/desletras/hist/2006_g/textos/005.htm>. 
Acesso em: 11 fev. 2017. 

 
 

 

http://lattes.cnpq.br/0910847800023697


V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 548 

A expressão do modo subjuntivo no português falado 
no Maranhão: o caso das orações com função de 
advérbio 

 
Wendel Silva dos Santos1 

 

RESUMO: Análise da seleção do indicativo, na expressão do modo subjuntivo, em orações subordinadas adverbiais, a 
partir da fala de 36 sujeitos nascidos em São Luís (SANTOS, 2015). O aporte teórico é o da sociolinguística variacionista 
(cf. LABOV, 2008 [1972]. Discute-se que a noção de subjuntividade se mantém graças às conjunções subordinativas, bem 
como à manutenção do traço irrealis. A análise quantitativa dos dados foi feita com o pacote estatístico GoldVarb X 
(SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). Os resultados revelam que o tipo de subordinador e o tempo verbal da oração 
subordinada são os grupos de fatores que favorecem a variável estudada. 

 

Palavras-chave: Variação Indicativo/Subjuntivo. Orações Subordinadas Adverbiais. Português falado no Maranhão. 

 

ABSTRACT: Analysis of the indicative choice, in the expression of the subjunctive mood, in adverbial subordinate clauses, 
based in the speech of 36 subjects born in São Luís (SANTOS, 2015). The theoretical basis is that of the variationist 
sociolinguistics (see LABOV, 2008 [1972]). It is argued that the notion of subjunctivity is maintained by subordinative 
conjunctions, as well as the maintenance of the irrealis notion. The quantitative data analysis was done with the statistical 
package GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). The results show that the type of subordinator and the 
tense of the subordinate clause are the groups of factors that favor the studied variable. 

 
Keywords: Indicative / Subjunctive Variation. Adverbial Subordinate Clause. Portuguese spoken in Maranhão. 

 

1 Introdução 
 
Com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 

2008[1972]; 1994; 2001; WEINREICH; HERZOG; LABOV, 2006[1968]), esta pesquisa investiga a seleção das 
morfologias do indicativo e do subjuntivo, na expressão do modo subjuntivo, em orações subordinadas 
adverbiais, no português falado em São Luís, capital do estado do Maranhão. A análise quantitativa dos dados 
foi feita com o pacote estatístico GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). A partir de uma 
amostra da fala ludovicense – 36 entrevistas gravadas e transcritas por Santos (2015), esta pesquisa 
pretende examinar quais variáveis linguísticas e sociais se correlacionam à seleção das variantes, nos 
contextos em que se apresentam como formas opcionais, como em:  

 
1) [se eu tivesse eh possibilidade de voltar o tempo]... eh [eu voltaria sim] porque era um tempo maravilhoso 
(M1B-NicolauS.)2. 

 

1 Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Semiótica e Linguística 
Geral (Aluno de Doutorado) / Universidade Federal do Maranhão, Coordenação do Curso de Letras, Campus III-Bacabal 
(Professor Assistente). Email: wendel2510@gmail.com.  
2 Nos exemplos, os códigos entre parênteses, logo após os trechos das entrevistas, indicam o sexo/gênero dos 
informantes (Masculino e Feminino), a faixa etária (1, para informantes que estejam entre 18 e 35 anos; 2, para 
informantes que estejam entre 36 e 59 anos; e, 3, para informantes que estejam com 60 anos ou +) e seu nível de 
escolaridade (B, para aqueles que possuem o colegial, e S, para os informantes que possuem ensino superior. Os nomes 
próprios são, na verdade, pseudônimos – no sentido de preservar a identidade dos informantes. 
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2) [se você tem que ir do trabalho pra casa] [você/sua casa só serve pra dormir] (M1B-NicolauS). 

 
3) mas [é uma amizade mais intensa] [embora tem menos tempo] (M2B-Ronaldo). 

 
4) [embora eu more no outro bairro] [eu jogo no time da onde que eu cresci] (SPM2B-NelsonF.) 

 
5)  
S13: nunca durou muito tempo meus comportamentos estereotipados assim de ah cara estudioso  
D1: aquela primeira visão ah ele é comportado daqui a pouco... acabava rapidinho não era nunca  
S1: não sei eh [talvez eu tenho transtorno de comportamento] (M1S-EduardoE.) 

 
6) 
D1: que que tem de ruim no paulistano 
S1: não sei se tem um ufanismo eu acho que tem outros 
outros lugares que o pessoal é mais bairrista eu não... sei se o paulistano é... bairrista 
assim... eh de ruim... não sei [talvez seja muita falta de educação no trânsito...] isso é 
péssimo (M3B-RodolfoR.) 

 
A discussão que se levanta é a de que, nesses casos de subordinação adverbial, a noção de irrealis 

(GIVON, 2001), pode-se dizer, não está única e exclusivamente atrelada à morfologia verbal; em outras 
palavras, nesses casos, há mais de um elemento que expressa tal noção nas sentenças ligadas por 
subordinação; pode-se dizer que, nesses casos, a expressão do modo subjuntivo é “composicional”, de 
maneira semelhante ao que se entende ser o caso do aspecto verbal em português (cf. COMRIE, 1976; 
VERKUYL, 1993; 1999; MENDES, 2005)4. 

A relevância deste estudo se justifica pelo fato de que, na visão leiga, “a ludovicense é a que mais 
guarda semelhanças com a variedade europeia do português” (cf. HONÓRIO DO COUTO, 1986; 
TRAVAGLIA, 1996), cabendo verificar, portanto, se essa percepção popular se verifica na análise do 
fenômeno em tela, a partir de amostras da fala de ludovicenses5. Além disso, a realização desta pesquisa, 
financiada pelo CNPq6, contribui para o preenchimento de uma lacuna no âmbito dos estudos linguísticos 
sobre o português falado no Maranhão, uma vez que, até onde se pode investigar, não existem trabalhos com 
dados do Maranhão sobre a temática que aqui se apresenta.  

Contudo, antes que se prossiga à análise quantitativa dos dados, apresenta-se uma breve discussão 
acerca da noção do subjuntivo, modo verbal amplamente discutido nos compêndios gramaticais. 

 

2 O modo subjuntivo 
 
A questão da oposição entre o subjuntivo e o indicativo nos usos do português pode ser definida a 

partir do enfoque dado a esses dois modos verbais. 
Segundo Cunha (1985), o modo subjuntivo denota uma ação ainda não realizada, dependente de 

outra ação, expressa ou subentendida. Além disso, o modo subjuntivo é aquele que indica ordem, proibição, 
desejo, vontade. Se os modos verbais são em geral definidos a partir da posição do falante diante da relação 

3 Nos exemplos, S1 e D1 referem-se, respectivamente, ao (Sujeito) Informante e ao Documentador. 
4 Santos (2015) explica que as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas compreendem 
casos de subordinação nas quais parece haver uma ligação mais estreita entre forma e função: se a morfologia do verbo 
da subordinada é a do subjuntivo, o modo é subjuntivo; se a morfologia é a do indicativo, o modo é indicativo; 
5 Carneiro (2011, p. 16) explica que “o adjetivo ludovicense utilizado para os naturais de São Luís se deve ao fato de que 
a cidade recebeu este nome para homenagear o então rei infante da França, Louis XIII, assim batizado em homenagem 
ao rei francês Louis IX, que foi canonizado como São Luís”. 
6 Processo número 134072/2012-0. 
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entre uma ação e seu agente, o modo subjuntivo faz referência aos fatos incertos da língua (cf. BECHARA, 
2005). 

No entanto, Blatt (1952) verificou que, já no latim clássico, havia a possibilidade de alternância entre 
esses dois modos. De acordo com o autor, as formas do subjuntivo e do indicativo não são, desde aquela 
época, bem definidas. Para ele, as noções de deliberação e de dúvida, características próprias do subjuntivo, 
podem também ser expressas pelo indicativo, e a noção de irrealis pode ser traduzida, em certos casos, por 
esse modo verbal. 

Maurer Junior (1959, p. 194) menciona o fato de que o subjuntivo vem desde o latim vulgar perdendo 
alguns dos seus tempos e restringindo a sua função. O autor explica que o condicional “é um modo de 
criação românica”, empregado em diversos contextos da România Ocidental com valor de “[...] passado do 
futuro imperfeito do subjuntivo; na apódose do período hipotético; como modo de dúvida; e com valor de 
subjuntivo potencial latino na segunda pessoa do plural”, para exprimir uma espécie de “impessoal”. Desse 
modo, acrescenta o autor, “o condicional vai “desenvolvendo o seu emprego modal (...) entrando em 
concorrência com o subjuntivo” (p. 199). O autor explica que isso se dava principalmente porque, de um lado, 
o povo, que usava mais o indicativo, destinava o subjuntivo apenas à possibilidade de expressar dúvidas, 
enquanto que os semieruditos, de outro, se esforçavam por atribuir um caráter literário às suas proposições. 

Segundo Cunha (1985), o modo subjuntivo denota uma ação ainda não realizada, dependente de 
outra ação, expressa ou subentendida. Além disso, o modo subjuntivo é aquele que indica ordem, proibição, 
desejo, vontade. Se os modos verbais são em geral definidos a partir da posição do falante diante da relação 
entre uma ação e seu agente, o modo subjuntivo faz referência aos fatos incertos da língua (cf. BECHARA, 
2005). Até aqui, fez-se um arrazoado de algumas abordagens, na perspectiva da gramática normativa, da 
expressão do modo subjuntivo. A seguir, trazem-se informações acerca de alguns estudos variacionistas. 

 

2.1. Tratamento variacionista ao modo subjuntivo 
A sociolinguística variacionista concebe a língua como uso em comunidade e entende que as 

mudanças por que passam as línguas não podem ser pensadas como resultado de uma sucessão de sistemas 
discretos, homogêneos e autônomos (cf. LABOV, 2008[1972]). Em outras palavras, entende a língua 
enquanto produto da atividade humana e enfoca a mudança não somente como função do sistema 
linguístico, mas também como função da interação da estrutura interna da língua com o processo social em 
que se realiza (cf. LUCCHESI, 2004). Essa relação entre fatos internos da língua e fatos sociais já chegou a 
ser observada em estudos sobre variação e mudança na expressão do modo subjuntivo. Pimpão (2012), por 
exemplo, analisa esse caso de variação na fala de sujeitos nascidos em Florianópolis e Lages, aliando as 
premissas da sociolinguística laboviana à teoria funcionalista. Linguisticamente, a autora considera que o 
modo subjuntivo é favorecido, nas orações adverbiais, pelas variáveis (grupos de fatores) futuridade, tempo 
verbal e modalidade, além do grau de assertividade da oração matriz (mais especificamente, o “estado de 
negação”), mas que a morfologia do indicativo também pode ocorrer nesses mesmos casos de subordinação. 
O exemplo a seguir atesta essa afirmação. 

 
7) 
[se você tem milhões] [você é classe média] [se você você tem uns mil guardado] [você continua pobre] mas 
[se você tiver um milhão] você é um realmente [você eh como se diz é considerado classe média] entendeu? 
(M1B-NicolauS.) 

 
O exemplo acima, em que o mesmo informante apresenta tanto a morfologia do indicativo (tem) 

quanto a morfologia do subjuntivo (tiver), no mesmo contexto de fala, comprova a possibilidade de que os 
dois modos podem coocorrer nos mesmos casos de subordinação. Argumenta-se que, diferentemente do que 
acontece para as orações subordinadas substantivas e para as orações subordinadas adjetivas, em que o 
subjuntivo e o indicativo também sofrem alternância, para as orações adverbiais, e mais precisamente por 
conta do seu traço irrealis (cf. GIVON, 2001), a noção de “subjuntividade” se mantém a despeito da 
morfologia do verbo da oração subordinada em foco. Em outras palavras, “modo subjuntivo” poderia ser 
entendido, aqui, como uma categoria mais abstrata, menos atrelada à morfologia verbal. Em outras palavras 
ainda, as formas verbais do indicativo e do subjuntivo seriam “formas de dizer a mesma coisa” (LABOV, 
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2008[1972]; 1978); ou seja, seriam formas variantes que constituem a variável “modo subjuntivo” (ou 
“subjuntividade”). 

Essa noção de “subjuntividade” aparece em outros estudos com a denominação de “modalidade”. É o 
caso, por exemplo, dos estudos de Poplack (1990), que analisou a expressão do subjuntivo com base numa 
amostra de 120 francofones nativos do Canadá, residentes da região bilíngue de Ottawa-Hull. A autora 
verificou que, diferentemente do que se observa para falloir, com os demais verbos, sua classe semântica 
(volitivos, emotivos e opinativos7) favorece, em sua amostra, a seleção do modo indicativo, tal como o tempo 
presente (do verbo da oração principal). Seus resultados também indicam que a presença da partícula que 
favorece o emprego do modo subjuntivo. Entretanto, a autora reconhece que é necessário que se realize uma 
análise em que não se considere o verbo falloir, ou que ele seja considerado em análises em que esteja 
separado dos outros verbos da amostra. 

No cenário brasileiro, um dos estudos mais importantes sobre a expressão do modo subjuntivo é o de 
Pimpão (2012), que analisou casos em que a forma do presente do subjuntivo coocorre com a forma do 
presente do indicativo, na fala de sujeitos nascidos em Florianópolis e Lages. Esta autora também oferece 
uma análise diacrônica de dados extraídos de uma amostra composta por cartas publicadas em jornais locais 
(do século XIX até o fim do século XX). Com relação às orações subordinadas adverbiais, ela observou que o 
tipo de conjunção subordinativa, sobretudo apesar que e se bem que só ocorreram com o indicativo, e 
embora, se e talvez, por exemplo, favoreciam o subjuntivo. Além desses fatores, ela ainda notou que o traço 
temporal de futuridade foi aquele grupo de fatores que mais se correlacionou ao fenômeno estudado. 

Outras pesquisas importantes sobre o subjuntivo atravessam o país. Não se pretende fazer uma 
revisão detalhada de todas elas (para uma lista de trabalhos, conferir ALVES NETA, 2000; BARRA ROCHA, 
1992; FAGUNDES, 2007; GRIMM, 2012; RIBAS, 2014 entre outros), mas é importante que se destaque o fato 
de que não se tem notícia de pesquisas sobre o subjuntivo com base no português falado no Maranhão. 
Assim, a fim de que os resultados pudessem ser comparáveis com os estudos realizados em outras 
localidades, cuidou-se para que a amostra fosse minimamente parecida com a de outros autores. 

Como Santos (2015) realizou um estudo de comparação com duas variedades do português brasileiro 
(a paulistana e a ludovicense), a composição da amostra seguiu a base metodológica do Projeto SP20108. A 
metodologia do trabalho é, desse modo, detalhada no tópico a seguir. 

 

3 Métodos da Pesquisa 
 
Quando se trata de contextos em que formas verbais subjuntivas e indicativas variam, além de 

perguntar (i) a que se correlacionam os empregos de uma ou de outra forma?, uma questão que também se 
apresenta é: (ii) estaria uma das formas tornando-se preferida em alguns casos? Em outras palavras, 
considerando-se a discussão anteriormente desenvolvida: estaria o indicativo “tomando o lugar” do subjuntivo 
em certos contextos? 

No sentido de responder a questionamentos desse tipo, deve-se partir da análise de um número 
razoável de ocorrências dessas formas na fala mais espontânea possível dos membros das comunidades de 
falantes que se pretendem investigar. Neste trabalho, os dados foram extraídos de entrevistas 
sociolinguísticas coletadas na capital maranhense, São Luís9. 

Analisou-se a fala de 36 ludovicenses, todos estratificados com base em seu sexo/gênero (masculino 
e feminino), dois níveis de escolaridade (até o ensino médio e ensino superior) e três faixas etárias (entre 18 
e 35 anos; 36 e 59 anos; 60 anos ou mais). 

7 Segundo Poplack (1990), a classe dos verbos denominados volitivos e emotivos é considerada pelos prescritivistas como 
as classes que exigem o subjuntivo em todos os contextos (‘subjuntivo primário’), enquanto que os verbos denominados 
opinativos são aqueles que exigem o subjuntivo somente nas orações não afirmativas (‘subjuntivos secundários’).   
8 Processo FAPESP nº 2011/09278-6. Disponível em: http://projetosp2010.fflch.usp.br/. 
9 Santos (2015) analisa a morfologia do indicativo na expressão do modo subjuntivo a partir de dados de fala de sujeitos 
paulistanos e ludovicenses. No total, foram analisadas mais de 720 horas de áudio, considerando-se que cada entrevista 
(36 em cada localidade) possuem cerca de 1 hora de duração, com alguma variação entre elas. 
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A gravação das entrevistas com ludovicenses seguiu as orientações do SP2010, de modo que as duas 
subamostras contivessem os mesmos perfis sociolinguísticos, de acordo com o quadro abaixo. 

 
Quadro 110: Perfis sociolinguísticos da amostra 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE PERFIL SOCIOLINGUÍSTICO 

MASCULINO 

1 
C 

1. M1B 

2. M1S 

2 
3. M2B 

S 

4. M2S 

3 
5. M3B 

6. M4S 

FEMININO 

1 
C 

7. F1B 

8. F1S 

2 
9. F2B 

S 

10. F2S 

3 
11. F3B 

12. F3S 

 
Com base no quadro acima, pode-se afirmar que esta pesquisa contribui, ao coletar uma amostra da 

fala ludovicense, para a documentação do português falado num país de extensões continentais. 
A análise quantitativa dos dados foi feita com o pacote estatístico GoldVarb X (SANKOFF; 

TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). 
 

4 Distribuição dos Dados e Análise Quantitativa 
 
A tabela a seguir apresenta a distribuição das ocorrências de indicativo e subjuntivo para o conjunto 

de dados de orações subordinadas adverbiais, na amostra ludovicense, considerando-se o grupo de fatores 
sexo/gênero. 

 
Tabela 1: Distribuição Geral dos Dados da Amostra Ludovicense 

Orações Subordinadas Adverbiais 
Indicativo/ 
Total % Subjuntivo/ 

Total % Total de 
Ocorrências 

84 22,3 293 77,7 377 

 
A tabela 1 acima revela que, nos casos de orações subordinadas adverbais, a morfologia do 

subjuntivo é mais recorrente que a do indicativo. Para esse conjunto de subordinadas nenhum dos grupos 
sociais foram selecionados como estatisticamente relevantes. Controlou-se, nesta pesquisa, aqueles fatores 

10 Adaptado de Mendes e Oushiro (2012). 
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que estratificam a amostra: sexo/gênero, idade e faixa etária. A tabela a seguir apresenta pesos relativos 
obtidos de uma análise one-level11. 

 

Tabela 2: Orações adverbiais e Fatores Sociais – São Luís 

Grupo de Fatores Fatores Indicativo/ 
Total % Peso Relativo 

Faixa Etária 

18-35 46/149 30 [.61] 

36-59 21/121 17 [.43] 

60 ou + 17/107 15 [.40] 

Sexo/Gênero 
Masculino 50/208 24 [.52] 

Feminino 34/169 20 [.46] 

Escolaridade 
Colegial 40/170 23 [.51] 

Superior 44/207 21 [.49] 

Total de 
ocorrências  84//377 22  

Input: 0.292  Significância: 0,001 

 

Como se pode observar, apesar de faixa etária não ter sido um grupo selecionado, percebe-se uma diferenciação 
entre mais jovens e as outras duas faixas, o que justifica uma nova análise, agora amalgamando-se a segunda e a 
terceira faixa etárias. Tal amalgamação levou à seleção deste grupo como significativo. 

 
Tabela 3: Orações adverbiais e a Faixa Etária 
Grupo de 
Fatores Fatores Indicativo/ 

Total % Peso Relativo 

Faixa Etária 
18-35 46/149 30 .59 

36-59 
60 ou + 38/228 16 .44 

    Range: 15 

Total  84/377   

Input: 0.170  Significância: 0.038  

 
Com a amalgamação da segunda e da terceira faixas etárias, observa-se que é significativa a 

diferença entre os mais jovens, de um lado, e os falantes que têm 36 anos ou mais. Esse resultado aponta 
para um indício de mudança em curso na variedade ludovicense do português. 

Quanto ao sexo/gênero e à escolaridade, os resultados para a amostra ludovicense mostram que não 
há diferença significativa entre homens e mulheres, nem entre mais e menos escolarizados. 

Dentre os grupos de fatores linguísticos, foram selecionados, assim como na análise dos dados 
paulistanos, tempo verbal da oração subordinada e tipo de subordinador, conforme mostra a tabela 4 a 
seguir. 

 
 

11 De um modo geral, para esse tipo de análise, o GoldVarbX “calcula os pesos relativos, usando todos os fatores e grupos 
de fatores [...]” que são controlados pelo pesquisador. O resultado disso é um peso relativo, um input e um valor de log-
likelihood (logaritmo de verossimilhança) que mede a qualidade do modelo (pesos relativos) em comparação com os 
dados observados (GUY; ZILLES, 2007, p. 164). 
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Tabela 4: Orações adverbiais e Fatores Linguísticos 

Grupo de Fatores Fatores Indicativo/ 
Total % Peso Relativo 

Tempo Verbal da 
Oração 
Subordinada 

Presente 59/135 43 .86 

Pretérito/Futuro 25/241 10 .25 

    Range: 62 
Tipo de 
Subordinador 

Se 51/235 21 .66 
Outros Subordinadores 33/141 23 .24 

    Range: 40 

Ordem da Oração 
 

Prótase 34/128 26 [.55]12 

Apódose 50/247 20 [.47] 

Total de ocorrências  84/376   
Input: 0.293   Significância: 0.000  

 
Para tempo verbal da subordinada, mais uma vez é no presente que formas indicativas são 

favorecidas, enquanto se verifica forte desfavorecimento dessas formas no pretérito e no futuro.  
Quanto ao tipo de subordinador, verifica-se que o maior peso não corresponde à maior porcentagem, 

o que indica interação entre os grupos dessa análise, provavelmente em razão da distribuição dos dados. 
Cruzando esse grupo com todos os outros que foram incluídos na análise, verifica-se que ele não é 
verdadeiramente independente do tempo verbal da oração subordinada.  

Para que se solucionasse esse problema da interação entre os grupos de fatores, fez-se o cruzamento 
do tipo de subordinador com o tempo verbal da oração subordinada, verificando-se que não havia certos 
subordinadores (não que, desde que, por exemplo) no tempo verbal futuro. A solução encontrada foi realizar 
uma nova análise multivariada, agora excluindo-se o tempo verbal e mantendo-se o tipo de subordinador. O 
resultado encontrado evidenciou que não se trata de um grupo de fatores estatisticamente relevante. No 
entanto, quando se faz uma nova análise multivariada, agora excluindo-se tipo de subordinador, e mantendo-
se o tempo verbal da oração subordinada, observou-se a sua relevância estatística, o que já havia sido notado 
na primeira análise, mesmo com a interação entre as duas variáveis. 

 

Tabela 5: Orações Adverbiais e o Tempo Verbal da Oração Subordinada e retirada  
do Tipo de Subordinador  

Grupo de 
Fatores Fatores Indicativo/ 

Total % Peso Relativo 

Tempo verbal 
da oração 

subordinada 

Presente 59/135 43 .78 

Pretérito/Futuro 25/241 10 .33 

    Range: 45 

Total  84/376   

Significância: 0.038 Input: 0.179 

 
Finalmente, quanto à ordem das orações no período, a pergunta inicial era se, a depender da ordem 

da oração subordinada (prótase + apódose, ou apódose + protáse13), haveria alguma correlação entre a 
posição variável da oração subordinada no período composto e o emprego de formas indicativas ou 

12 Pesos relativos considerados nas rodadas one level. 
13 Este grupo de fatores diz respeito às orações subordinadas adverbiais, cuja posição é variável (KATO; TARALLO et alii, 
1993), embora, de acordo com Hirata (1999), nos casos de orações condicionais (sobretudo com se), prefira-se, em 
português, pela colocação da oração condicionada (prótase) antes da oração condicionante (apódose). 
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subjuntivas. Os resultados das análises multivariadas mostram que tal grupo não foi selecionado para os 
dados ludovicenses. 

 

5 Conclusões 
 
Este estudo focalizou a alternância de formas indicativas e subjuntivas em contextos nos quais ambas 

são possíveis: orações subordinadas adverbiais (é como se pra gente era/fosse normal), propondo-se que são 
nesses casos de subordinação que formas indicativas e subjuntivas funcionam mais propriamente como 
formas alternantes (já que, qualquer que seja a forma verbal, pode-se dizer que se está expressando 
subjuntividade). Esse conjunto de dados foi examinado à maneira variacionista, em análises que incluíram 
grupos de fatores sociais (sexo/gênero, escolaridade e faixa etária) e linguísticas (tempo verbal, ordem de 
orações do período, tipo de subordinador, entre outros). Todos os testes foram desenvolvidos com o pacote 
GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). 

Para as orações adverbiais, o tempo verbal da subordinada mostrou-se como uma variável importante 
para os dados ludovicenses (o presente favorece o emprego do indicativo); já o tipo de subordinador não se 
mostrou relevante para esses mesmos dados. Por outro lado, verificou-se um padrão indicativo de mudança 
(em tempo aparente), na direção do indicativo – em São Luís. 

O tipo de análise apresentada aqui contribui para o desenho de uma mapa dos padrões de uso de 
formas subjuntivas e de sua progressiva substituição por formas indicativas em São Luís, em virtude, 
principalmente, dos padrões depreendidos em tempo aparente. 
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Défigement des locutions stéréotypées et le street 
art 

 
Yomna M. Safwat1 

 
 
RÉSUMÉ: Le street art français se caractérise par le défigement des locutions stéréotypées. En nous basant sur un 
corpus accessible sur Internet, nous montrons que le défigement de ces énoncés se réalise généralement au moyen d’une 
altération aux niveaux lexical, sémantique et syntagmatique. Nous passons également en revue les fonctions linguistiques 
liées à cette transformation, fonctions proposées pour les jeux de mots par Jacqueline Henry (2003). Nous montrons 
finalement que le défigement des locutions stéréotypées traduit d’une part, un acte de création, et représente d’autre 
part, un soulèvement non seulement contre la société mais aussi contre le stéréotype. 
 
Mots-clefs : Défigement. Locutions stéréotypées. Street art. 
 
 
ABSTRACT: The french street art is characterized by the process of distorting the set expressions. Based on a corpus 
accessible on the Internet, we have shown that the distortion of these expressions is generally achieved by an alteration 
at the lexical, semantic and syntagmatic levels. We have also reviewed the linguistic functions related to this 
transformation; those functions were proposed by Jacqueline Henry (2003). We have finally shown that this process 
represents an act of creation and an uprising not only against society but also against the stereotypes. 

Keywords: Linguistic distortion. Set expressions. Street art. 
  
 

Introduction  
Récemment, les linguistes ont commencé à explorer de nombreux nouveaux domaines 

comme la langue du street art ou de l’art urbain, dont le graffiti est la principale manifestation. De 
nos jours, le street art fait l’objet d’une importante controverse au sein de la société, certains le 
considèrent comme une forme d’expression artistique alors que d’autres le condamnent 
sévèrement. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un discours généralement sans signature, que l’on 
interprète en fonction des images figées.  

 
Au niveau de la morphosyntaxe, Rastier "considère comme figée une séquence de 

morphèmes qui ne permet pas d’intercalation". (1997, p. 308) Selon Lecler (2006, p. 44), trois 
critères permettent de repérer les expressions figées : sémantique, morphologique et syntaxique, le 
figement étant par nature polylexical et ne tolérant pas de variations morphosyntaxiques majeures. 

 
Le processus du figement linguistique est au cœur des études portant sur la stéréotypie et 

constitue, par la suite, le fondement de la typologie des stéréotypes de la langue élaborée par 
Schapira (1999, p. 12) qui fait la différence entre les locutions grammaticales issues de la 
composition et les locutions stéréotypées ou formules. Les secondes regroupent les locutions 
syntagmatiques expressives, les expressions idiomatiques et les énoncés stéréotypés, c’est-à-dire 
toutes les formes parémiques comme le proverbe, l'aphorisme, la devise, etc. En effet, la parémie 
est une parfaite illustration du figement des unités de la langue car les proverbes 

 
sont des phrases génériques qui renvoient à un ensemble de situations sans rapport avec un 
contexte énonciatif particulier. Ce sont des unités codées mémorisées par les locuteurs, qui 

1 Université d’Ain Chams. Faculté des Langues (Al Alsun). Département de français. Professeur adjoint de linguistique 
française. yomna_safwat@alsun.asu.edu.eg 
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ont une signification globale (non compositionnelle) ; on leur reconnait une rigidité 
formelle.  (KLEIN, 2007)  
 

Quant au défigement, il a été étudié par de nombreux linguistes, citons entre autres : 
Rastier (1997), Mejri (2009), Yakubovich et Català Guitart (2014), etc. Ces derniers définissent le 
défigement comme  

 
un recours linguistique qui consiste en la modification du signifié et, souvent, du signifiant 
d’un phrasème ayant pour résultat le déblocage de sa contrainte sémantique et syntaxique, 
déblocage qui provoque une collision des sens, synthétique et analytique. Signalons que le 
défigement est considéré comme tel à condition que l’énoncé final suggère au récepteur le 
phrasème initial. (YAKUBOVICH et CATALÀ GUITART, 2014, p. 608)  
 

Le défigement constitue donc une altération formelle de l’expression figée dont résulte une 
déformation du signifié et parfois même une création. En effet, de nombreux linguistes ont mis 
l’accent sur la dimension créative liée au défigement, citons entre autres Fiala et Habert (1989).  

 
Les artistes ont largement recours à cette transformation. Une des caractéristiques des écrits 

sur les murs des villes françaises est effectivement le défigement des locutions stéréotypées. Par la 
suite, notre corpus est composé de quelques exemples significatifs2 de l’art urbain dont les 
énonciateurs recourent au défigement des locutions stéréotypées. En effet, maints stéréotypes 
sont, chaque jour, déconstruits dans l’espace public français.  
 

Dans cet article, nous tenterons alors d’exposer les types de défigement des locutions 
stéréotypées dans le street art tout en soulignant les différentes valeurs de ce processus en tant 
que stratégie à visée communicative. Enfin, nous passerons en revue les fonctions linguistiques 
liées à cette transformation. 

 
Types de défigement 

De nombreux linguistes ont élaboré des classifications et des typologies concernant le 
défigement3. Afin de bien analyser notre corpus composé essentiellement d’expressions 
idiomatiques et de formes parémiques, nous proposons une typologie basée sur trois niveaux : 
défigement au niveau du lexique, défigement au niveau sémantique, défigement au niveau 
syntagmatique. 

 
Le défigement au niveau du lexique 

Un grand nombre de graffeurs mettent un mot à la place d‘un autre comme moyen de 
déformer les locutions stéréotypées que l’on trouve dans la langue, les deux mots étant 
généralement aussi différents tant au niveau du signifiant qu’à celui du signifié. Les enchaînements 
figés et les formules font largement l’objet de ce mécanisme. Nous relevons, dans notre corpus, de 
nombreux exemples illustrant le défigement au niveau du lexique, que le mot substitué soit un 
substantif (Figure 1) ou un verbe (Figures 2 et 3). 

 
Le défigement "Qui vole un œuf vole une poule" (Figure 1) détourne la parémie "Qui vole un 

œuf vole un bœuf". Il est fondé sur la substitution lexicale entre les substantifs "poule" et "bœuf". 
Le sens de la parémie est ainsi compromis par le processus de défigement. Le graffeur réfute le 

2 http://www.flickr.com/groups/pierres-philosophales/pool/ 
3 Yakubovich, Yauheniya & Català Guitart, Dolors (2014, p. 606) font une synthèse des différentes approches. 
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sens de ce proverbe ; par le biais du défigement, il va mettre en œuvre une stratégie 
argumentative en rectifiant le signifié de la parémie : arrêtons de dramatiser les choses, 
commencer par faire une faute ne veut pas dire commettre des crimes plus tard. 

 
 

 
Figure 1. 75011 Paris. Photo prise par Anne-Christelle le 19 Octobre 2014. 

 
 
Quant aux énoncés, "Travailler nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage" 

(Figure 2) et "J’achète donc je suis" (Figure 3), le premier défige l’avertissement classique qu’on 
trouve sur tous les paquets de cigarettes : "Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre 
entourage", slogan qui prévient des effets nocifs sur la santé, provoqués par le tabagisme ; le 
second détourne le célèbre aphorisme de Descartes : "Je pense, donc je suis". En remplaçant le 
verbe "fumer" par le verbe "travailler" dans (Figure 2) et le verbe "penser" par le verbe "acheter" 
dans (Figure 3), les artistes violent les sens des figements originaux et exploitent la valeur 
stylistique du processus de défigement en établissant un rapport analogique entre les deux actes 
afin de critiquer dans (Figure 2) les conditions de travail des Français, conditions très pénibles qui 
peuvent causer de sérieuses maladies et de dénoncer la société de consommation dans (Figure 3). 
 
 

 
Figure 2. Photo prise par Ai Lu-Sinon le 13 septembre 2010. 
 
 

 
Figure 3. Photo prise par Youguie le 4 décembre 2009. 

 
 
Selon Yakubovich et Català Guitart (2014, p. 608), les noms propres complexes, constitués 

de deux éléments lexicaux ou plus, peuvent également faire l’objet d’un défigement. Les deux 
linguistes considèrent comme noms propres complexes les toponymes, les anthroponymes (réels et 
fictifs) et les titres multilexémiques des œuvres de littérature, peinture, cinéma, musique, etc.  Ainsi 
le titre du célèbre feuilleton américain "Amour, Gloire et Beauté" qui est diffusé en France depuis 
1989, a été transformé en "Amour, gloire et botox" (Figure 4) où le substantif "botox" a remplacé le 
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substantif "beauté" ; l’artiste adopte une stratégie allusive basée sur l’implicite : la forme débloquée 
sous-entend que les héros du soap sont devenus tellement vieux qu’ils doivent recourir à la 
chirurgie esthétique pour continuer à jouer leur rôle. 

 
 

 
Figure 4. Photo prise par Glouglou2fois le 23 mai 2014. 
 
 

D’autre part, certains énoncés stéréotypés peuvent subir une multisubstitution, c’est-à-dire 
faire l’objet de plusieurs opérations de substitution simultanées (BURBEA, 2007, p.309), comme 
l’illustre l’énoncé "Dodo, vélo, disco" (Figure 5) qui rappelle le vers de Pierre Béarn "Métro, boulot, 
dodo". Le graffeur a non seulement défigé l’expression qui traduit le mode de vie des citadins des 
années 60 mais il a aussi déstructuré les stéréotypes liés au quotidien de tous les citadins, quotidien 
ennuyeux et à rythme constant en introduisant les règles d’un nouveau mode de vie plus gai, 
désormais basé sur le plaisir. "Dodo" est, dans ce cas, le seul mot qui reste de la formule figée, il 
représente alors le "terme repère" entre la formule d’origine et son défigement. Selon Grunig, "ces 
termes repères constituent en effet des termes pics émergeant, par lesquels la mémoire peut être 
accrochée". (1990, p. 130 cité dans BURBEA, 2007, p.310)  

 

 
 

Figure 5. Paris 75015. Photo prise par Youguie le 9 novembre 2011. 

 
Défigement au niveau sémantique 

Les artistes exploitent les relations sémantiques de paronymie, d’homonymie et d’antonymie 
afin de déconstruire les énoncés stéréotypés.  

 
Plusieurs défigements reposent sur la substitution d’un phonème par un autre selon le 

principe des paires minimales ou de la paronymie; les paronymes étant les mots qui n'ont pas le 
même signifié, mais qui se ressemblent sur le plan du signifiant. Cette transformation est 
perceptible dans le syntagme "le goût du travail" (Figure 6) qui est la forme déviée du figement "le 
coût du travail" et dans le graffiti "La nuit tous les chants sont cris" (Figure 7) qui a pour origine la 
parémie "La nuit, tous les chats sont gris" qui signifie que, selon la situation, tous les hommes 
peuvent se ressembler. Dans ces deux défigements, grâce au couple de consonnes sourde [k] / 
sonore [g], nous obtenons les paires minimales suivantes: "coût" / "goût" et " gris" / "cris",  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_B%C3%A9arn


V a r i a t i o n s  e t  d y n a m i q u e s  l a n g a g i è r e s | 561 

Bien que les artistes se soient servis de la quasi-identité entre les signifiants "coût" et "goût"  
d’une part, et "gris" et "cris", d’autre part, pour donner une nouvelle formule, cette déformation 
phonique n’empêche cependant pas le destinataire de réactiver la formule originale. Selon Balsan et 
Mermet (2006, p. 4), l’expression "coût du travail" est régulièrement à la une de l’actualité française 
et renvoie à l'ensemble des dépenses de l'entreprise liées à l'utilisation de la main d'œuvre. En 
effet, utilisée principalement par les économistes et les chefs d’entreprise, elle pose que le travail 
est avant tout un coût, postulant que la réduction de ce coût va permettre de réduire le chômage, 
ce qui explique que, parmi les syndicalistes, elle a une connotation négative traduite par le 
défigement précédent qui véhicule un certain message : réduire les salaires versés aux salariés et 
les charges sociales conduirait éventuellement à la perte du plaisir au travail. Le discours de ce 
graffeur dont le but est d’exercer une certaine action sur le destinataire, a incontestablement un 
enjeu pragmatique. Quant au défigement "La nuit tous les chants sont cris", l’artiste, Miss. Tic, nous 
en livre le sens : "La nuit, tous les chants sont cris. Les gens sont plus désinhibés. Avant, je 
bombais la nuit. Aujourd'hui, je préfère le petit matin. La promesse de l'aube4". 

 
 

 
Figure 6. Photo prise par Ai Lu-Sinon le 13 septembre 2010. 
 
 

 
Figure 7. Paris 75011. Photo prise par Youguie le 12 novembre 2011. 
 

 
D’autre part, dans le texte au pochoir "Quand le vain est tiré, il faut le boire" (Figure 8) qui a 

pour source la parémie "Quand le vin est tiré, il faut le boire", le remplacé "vin" et le remplaçant 
"vain" sont homonymes, c’est-à-dire des unités dont la prononciation est identique, mais dont le 
signifié est différent. L’expression défigée conserve apparemment sa forme. Par le défigement de ce 
proverbe qui signifie qu’il ne faut pas laisser tomber une tâche entamée, le graffeur lance un 
message pessimiste. Ce type de défigement illustre la créativité dont fait preuve le graffeur ; ce 
dernier a recours à la dérivation impropre et a créé un nouveau mot en substantifiant l’adjectif 
"vain", en d’autres termes, il a donné à l’adjectif les propriétés du substantif. 

4 http://www.lamontagne.fr/auvergne/mag/culture/expos/2014/03/09/un-apres-midi-chez-miss-tic_1906618.html 
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Figure 8. Paris 75013. Photo prise par Erick le 26 juin 2010. 

 
 
Les graffeurs exploitent une autre relation sémantique, l’antonymie qui consiste à dire le 

contraire de l’expression figée. C’est alors une forme explicite de réfutation. "Liberté, Égalité, 
Fraternité" est la devise de la République française depuis 1848 ; dans le graffiti (Figure 9), cette 
locution stéréotypée est transformée et défigée en "Servitude Inégalité Individualisme". Ce 
déblocage qui s´appuie sur une altération sémantique, le graffeur ayant recours aux antonymes des 
trois substantifs de la devise des Français, souligne le point de vue du graffeur qui s’oppose à cette 
devise. De même, la devise épicurienne (morale de la fable Le grillon de Florian) "Pour vivre 
heureux, vivons cachés" est déformée en "Pour vivre heureux, vivons nus" (Figure 10). Le vers de 
Florian signifie qu’il faut se libérer du joug social, le bonheur ne pouvant se maintenir que dans un 
cadre privé. Mais est-il possible à l’ère des télécommunications de ‘vivre caché’ ? D’après le 
défigement, la période de validité du "pour vivre heureux, vivons cachés" a expiré et il faut, au 
contraire, s’exhiber et même vivre nus. 
 
 

 
Figure 9. www.fatcap.org/article/interview-collectif-des-12-singes.html 
 
  

 

Figure 10. Photo prise par Youguie le 29 juin 2012. 

 

 

Défigement au niveau syntagmatique 
Au niveau syntagmatique, plusieurs cas peuvent se présenter : soit l’artiste est amené à 

changer la place de certains éléments du figement, à les inverser, c’est ce que Rastier (1997, p. 
314) appelle la "modification syntagmatique", soit il opère une réduction ou une expansion de 
l’énoncé figé (VILLERS, 2010, p.160), il peut alors en résulter un changement du type de 
syntagmes. 
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Dans le graffiti "L’ordre c’est le désordre moins le pouvoir" (Figure 11), le détournement a lieu 
par le biais d’une permutation ; ainsi, l’ordre des mots de la célèbre maxime anarchiste de Léo Ferré 
"Le désordre c’est l’ordre moins le pouvoir" n’est pas respecté par l’artiste. Pour les partisans du 
désordre dont Léo Ferré, l'anarchie ne signifie pas un non-ordre ou une situation chaotique, mais au 
contraire, elle est soumise à une certaine organisation. Bien que les composants de l’énoncé 
stéréotypé soient immobiles et ne puissent pas permuter, le graffeur a agi sur l´ordre des mots qui 
composent la maxime, il a mis le substantif "ordre" à la place du substantif "désordre" et vice versa; 
si pour les anarchistes le désordre produit l’ordre, pour le graffeur, c’est l’ordre qui crée le désordre,  
il y a un donc un continuum entre l’ordre et le désordre.  
 
 

 
Figure 11. Photo prise par Youguie le 8 avril 2010. 
 
 

Quant à la réduction, elle consiste à retirer des éléments de la locution stéréotypée. Ainsi, 
"Allons enfants de la patrie", première phrase de la Marseillaise, est à l’origine de la formule défigée 
"Allons enfants de…" (Figure 12) où le complément du nom "la patrie" a été omis. Le destinataire a, 
par la suite, la liberté de compléter la phrase comme il le veut. Cependant, l’effacement représenté 
par les trois points de suspension traduit un sous-entendu plutôt déplacé. 
 

 
Figure 12. Paris 75011. Photo prise par Youguie le 15 juin2010. 

 
 
Contrairement à la réduction, l’expansion consiste à ajouter un ou plusieurs éléments à 

l’expression figée. Cette déformation touche non seulement l’aspect lexical de la forme figée mais 
surtout sa morphosyntaxe. Les slogans électoraux peuvent ainsi faire l’objet d’un défigement au 
niveau syntagmatique comme dans le cas du fameux slogan frontiste des années 80 "Le Pen : vite", 
vite de stopper l'immigration, de rétablir le franc, de refuser la délocalisation et la mondialisation, 
etc.5 Cette formule a été défigée en "Le pendre vite" (Figure 13) par l’ajout des trois lettres "dre" au 
nom propre "Le Pen". Cette expansion a conduit à la transformation du syntagme non-verbal en un 
syntagme verbal "le pendre", "pronom+verbe à l’infinitif" ; il s’agit d’une verbalisation du syntagme 
nominal. Ce détournement est principalement le fait des anti-FN qui adoptent ce slogan sous sa 
forme défigée.  
 

5 www.frontnational.com/pdf/Programme.pdf 
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Figure 13. Photo prise par Annemelki le 2 mars 2011. 
 
 

D’autre part, les expressions idiomatiques "gagner sa vie" et "laver son linge sale en famille" 
ont fait l’objet d’une "extension lexico-syntaxique" (YAKUBOVICH et CATALA GUITART, 2014, p. 
610) par l’ajout du syntagme verbal "à en perdre la tête" à la première (Figure 14) et la proposition 
"sinon il y a la laverie" à la deuxième (Figure 15), ce qui double ainsi la longueur du figement. Cette 
annexion qui se situe à la fin de la formule, met l’accent, dans la première, sur les répercussions 
physiques et psychologiques des conditions de travail, le défigement aurait alors une valeur 
argumentative. Alors que dans la seconde, elle fait passer l’expression du sens figuré au sens 
propre ; l'image que contient l'expression n’est plus valide : le linge ne signifiant plus les problèmes 
et les désaccords mais désignant les vêtements sales à proprement parler. Les graffeurs ont donc 
libéré les composants des expressions idiomatiques des contraintes du figement.  

 

 

Figure 14. Photo prise par Ai Lu-Sinon le 13 septembre 2010. 

 
 

 
Figure 15. Photo prise par Marc Tavernier le 26 juin 2014. 
 
 

De même, suite à la transformation, le phrasème source "Rue de Candie" est devenu "Rue 
des candidats aux élections" (Figure 16). Ce phrasème a subi une expansion causée par l’ajout, 
d’une part, de la syllabe [da] à [kãdi] et d’autre part, du syntagme nominal "aux élections". 
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Figure 16. Rue de Candie 75011 Paris. Photo prise par Anne-Christelle le 28 mars 2014. 
 
 

Bien évidemment, certains défigements peuvent faire intervenir plusieurs procédés 
(VILLERS, 2010, p.161) comme dans le cas du défigement du slogan du fordisme "Travaille, tais-toi 
et consomme" dévié en "Travail consom et t’es toi" (Figure 17). Cette formule a fait l’objet non 
seulement d’un déplacement au niveau syntagmatique, le graffeur ayant changé la place du verbe 
"consommer", mais aussi il a exploité l’homonymie entre "tais-toi" et "t’es toi", les deux syntagmes 
verbaux ayant la même prononciation [tɛtwa]. Ce déblocage dévoile que le système économique en 
vigueur asservit la population et la pousse à la consommation. 

 

 
Figure 17. Photo prise le 13 septembre 2010. 

 
 
Les procédés de défigement des énoncés stéréotypés dans le street art sont, en fait, aussi 

nombreux que les fonctions linguistiques que revêt ce processus. 
 

 

Les fonctions linguistiques du défigement 
Le défigement est souvent associé au phénomène des jeux de mots (SULLET-NYLANDER, 

2005 ; YAKUBOVICH et CATALÀ GUITART, 2014). En effet, c’est l’écart entre la forme figée 
réactivée par le destinataire et le résultat de l’intervention portée par l’énonciateur sur cette forme 
qui constitue, dans le street art, le jeu de mots. 

 
Pour compléter notre analyse du défigement des locutions stéréotypées dans le street art, nous 

optons pour la description des fonctions linguistiques des jeux de mots proposées par Jacqueline 
Henry (2003). 

 
 

La fonction métalinguistique 
La fonction métalinguistique d’une langue signifie qu’elle comprend un sous-système 

caractérisé essentiellement par le phénomène autonymique, c’est-à-dire la production, dans le 
discours, d’autonymes. Selon Josette Rey-Debove, "Prenez un signe, parlez-en, et vous aurez un 
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autonyme" (1978, p.144) ; le signe ne renvoyant pas à un référent extralinguistique, mais à lui-
même. 

 
Une caractéristique fondamentale des jeux de mots est celle d’offrir aux signes linguistiques la 

possibilité de se signifier eux-mêmes ; selon Henry (2003, p. 32), les jeux de mots "constituent une 
utilisation surintensive du langage : ils sont faits des mots qui existent dans une langue donnée et 
s´inscrivent dans celle-ci, mais en même temps, ils se servent de la langue comme d´un objet pour 
la déformer et briser ses conventions". Ainsi le recours à l’autonymie dans les expressions défigées 
peut donner lieu à une réflexion métalinguistique tout en représentant une manifestation de la 
conscience linguistique des locuteurs. 

 
La fonction métalinguistique du défigement est mise en relief dans le graffiti "C la galère" 

(Figure 18) qui défige l’expression idiomatique "C’est la galère". Il y a une paronymie entre "C" et 
"C’est", puisqu’à deux signifiants presque identiques [se] et [sɛ] correspondent deux signifiés 
différents : S1 la troisième lettre de l’alphabet, S2 le présentatif. Le défigement est construit sur 
l’autonymie : la lettre "C" n’est pas utilisée en usage puisqu’on ne prend pas en considération ses 
traits phonétiques, mais en mention puisqu’on s’intéresse surtout à sa graphie, c’est-à-dire son 
signifiant. D’ailleurs, les noms de lettres sont considérés comme des autonymes. (REY-DEBOVE, 
1978, p. 157-159) D’autre part, on relève un cas d’autonymie dans le défigement du célèbre 
aphorisme de Descartes "Je pense donc je suis" détourné en "Vous êtes donc je suis" (Figure 19). 
L’autonymie correspond alors à l’emploi en mention du verbe "être": l’objet du dire est la 
conjugaison du verbe "être" et non pas son sens. Ainsi le recours à l’autonymie dans les expressions 
défigées offre la possibilité d’une réflexion métalinguistique. 

 

 
 
Figure 18. Rue de Candie 75011 Paris. Photo prise par Anne-Christelle le 19 Novembre 2014. 

 
 

 
Figure 19. Photo prise par Marc Tavernier le 24 juin 2012. 

 
 

La fonction poétique 
La fonction poétique s’intéresse à la forme du message afin de le rendre attirant. A travers les 

émotions qu’ils transmettent, les jeux de mots établissent des rapports interhumains (HENRY, 2003, 
p. 35).  Le choix des mots et des sonorités est, par la suite, utilisé à des fins perlocutoires : amuser, 
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choquer, interroger… Ces effets se retrouvent fréquemment dans les énoncés stéréotypés défigés 
dans le street art.  

 
Dans le graffiti "Lémur ont des oreilles" (Figure 20), l’artiste a mis en œuvre la fonction 

poétique en ayant recours à l’homonymie afin d’amuser le destinataire. "Les murs ont des oreilles" 
est une parémie qui invite à prendre garde quand on parle car on ne sait jamais qui peut entendre 
ce que l'on dit ; le graffeur a substitué le nom commun "lémur" au syntagme "les murs" ; le 
remplacé et le remplaçant se prononcent exactement de la même façon [lemyr], ce qui met en 
relief le jeu de mots. Le graffeur n’a pas mis le morphème flexionnel "s" à "lémur", chose qui 
n’aurait pas porté atteinte à l’identité phonique entre "les murs" et "lémur". Toujours afin d’amuser 
le destinataire, le graffeur peut opérer une altération au niveau de la graphie comme dans le texte 
au pochoir (Figure 21) qui a bouleversé la citation de Paul Claudel "Si l'ordre est le plaisir de la 
raison, le désordre est le délice de l'imagination". L’artiste a mélangé les lettres des mots tout en 
conservant la première et la dernière lettre. D’ailleurs, "sleon une étude de l'Uvinertisé de 
Cmabrigde, l'odrre des ltteers dans les mtos n'a pas d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est 
que la pmeirère et la drenèire soit à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et 
vuos puoevz tujoruos lrie snas porlbème. C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre 
elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot".  (OPILLARD, 2008, p.25)  
 

 
Figure 20. Paris 75006. Photo prise par Youguie le 24 mars 2011. 
 

 
 
Figure 21. Photo prise par Youguie le 29 Juin 2014. 
 

La fonction poétique est également perceptible dans le défigement du refrain de Léo Ferré 
"Avec le temps va, tout s’en va", où le substantif "temps" est remplacé par l’acronyme "l’Otan", 
renforçant ainsi l’assonance dans ce refrain, ce qui donne naissance à un slogan anti-otan "Avec 
l’Otan va tout s’en va !" (Figure 22), les jeux phoniques étant très fréquemment à l’œuvre dans le 
défigement (LECLER, 2006, p.54). Ce défigement vise à amener le destinataire à s’interroger sur le 
rôle joué par l’OTAN.  
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Figure 22. Paris 75012. Photo prise par Youguie le 4 décembre 2009. 
 
 
La fonction ludique 

Un élément commun à tous les jeux de mots est l’humour. Selon Henry, les jeux de mots 
provoquent le rire, divertissent, peuvent "détourner l’esprit d’un sens donné pour en faire surgir un 
autre par métaphorisation ou démétaphorisation". (Henry, 2003, p. 36) Par la suite, par le biais du 
défigement, l’énonciateur recherche l’humour qui est un outil de critique incontestable, afin de 
transmettre son message au plus grand nombre possible. 

 
En opérant l’altération lexicale de la célèbre formule de Descartes détournée en "Je pense 

donc je fuis " (Figure 23), le verbe "fuis" ayant remplacé le verbe "suis", ou celle de Dante "Suis ton 
chemin et laisse dire les gens !" détourné en "Suis ton chemin et ferme la gueule" (Figure 24), la 
proposition "ferme ta gueule" ayant remplacé la proposition "laisse dire les gens", les graffeurs 
donnent un nouveau signifié à ces aphorismes, signifié plus comique et plus convenable à la 
situation de communication ; signalons que la forte ressemblance entre la forme défigée et le 
figement d’origine fortifie l’effet ludique.  

 

 
Figure 23. Paris 75011. Photo prise par Youguie le 15 août 2011. 
 
 

 
Figure 24. Photo prise par Youguie le 15 juin 2014. 

 
 
De même, la ressemblance phonique mais différence graphique entre le remplaçant 

"flemme" dans "La flemme est l’avenir de l’homme" (Figure 25) et le remplacé "femme" dans 
le  titre de la chanson de Jean Ferrat, "La femme est l’avenir de l’homme", provoquent le rire bien 
que la forme débloquée soit une condamnation de la situation de chômage dont souffrent les 
Français.  
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ferrat
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Figure 25. Photo prise par Ai Lu-Sinon le 13 septembre 2010. 
 
 
La fonction de l´unification 

Selon Henry (2003, p. 40), beaucoup de jeux de mots ont un sens manifeste et un sens 
implicite ; par la suite, les défigements contiennent une allusion définie par Genette comme " un 
énoncé dont la pleine intelligence suppose la perception d'un rapport entre lui et un autre auquel 
renvoie nécessairement telle ou telle de ses inflexions, autrement non recevable". (1992, p. 8) C’est 
grâce aux stratégies allusives que se manifeste la fonction d´unification du graffeur et du 
destinateur qui est déstabilisé par le défigement qui touche la forme et le sens des figements 
ancrés dans son inconscient. 

 
Le décodage du sens de l’énoncé "À l'avenir, chacun aura 15 minutes de sécurité" (Figure 26) 

qui a pour origine le célèbre adage du roi du pop art, Andy Warhol, "À l'avenir, chacun aura droit à 
15 minutes de célébrité mondiale" traduit la complicité entre le graffeur et son destinataire, ce 
dernier devant s’efforcer de saisir l’implicite et le raccourci. (HENRY, 2003, p. 40) 

 
 

 
Figure 26. Photo prise par le 30 août 2012. 
 
 
Conclusion 

Le défigement est une dérogation à la norme aboutissant à une modification du sens et 
éventuellement à la création d’une nouvelle structure. D’autre part, en déformant le signifiant pour 
créer de nouveaux signifiés, les artistes transmettent un certain message de révolte et de 
dénonciation en toute liberté. Ainsi selon Rastier,  

Si l'on n'a le choix qu'entre figement et défigement, c'est sans doute par le défigement qu'un 
locuteur peut au mieux manifester sa liberté. Dans la mesure où le lexique est de la doxa 
figée, le défigement des locutions aura un effet quelque peu subversif. Comme le paradoxe, 
il paraît contester les normes qui ont présidé au figement. Ou encore, et corrélativement, il a 
un effet ludique, et passe pour un jeu de mots. (1997, p. 309-310)  

Notre analyse a montré que le défigement des énoncés stéréotypés se réalise généralement 
au moyen d’une altération aux niveaux lexical, sémantique et syntagmatique. Le choix de 
l’opération n'est pas dénué de sens, la transformation visant notamment un effet pragmatique, 
l’artiste adoptant des stratégies allusives basées sur l’implicite afin de contester et de réfuter. 

  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_art
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Nous avons également souligné que, contrairement à beaucoup de cas de détournement, le 
défigement dans les écrits muraux étant une importante source de jeux de mots, n’a pas seulement 
une visée ludique ou satirique dont le résultat contribue à traduire l’actualité, mais il s'agit aussi 
d’un espace d’expression de la conscience linguistique des artistes. D’autre part, cette déformation 
a une fonction poétique qui véhicule des émotions en jouant avec les sonorités et une fonction 
d’unification du locuteur et du destinataire. 

 
Somme toute, le défigement des locutions stéréotypées, qui, en tant qu’une altération du 

signifié et du signifiant, traduit un acte de création, d’une part, et représente un soulèvement non 
seulement contre la société mais aussi contre le stéréotype, d’autre part, n’est pas un art trivial 
mais il communique divers messages, et mérite, par la suite, une certaine légitimation. 
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	Os principais argumentos alegados foram: a democratização do acesso à própria seleção, pois a descentralização favorece as instituições localizadas nos grandes centros urbanos e os candidatos com maior poder aquisitivo para tentar diferentes opções, ...
	Também se constatou, através de pesquisa, que a maior parte dos estudantes prestava o Enem a fim de agregar pontos ao exame vestibular312F , logo ele já era associado pelo seu público ao processo de seleção para o ensino superior (BRASIL, 2009). Outr...
	Um exame nacional unificado, desenvolvido com base numa concepção de prova focada em habilidades e conteúdos mais relevantes, passaria a ser importante instrumento de política educacional, na medida em que sinalizaria concretamente para o ensino médio...
	A cada edição, o Enem recebe mais adesões de universidades e faculdades públicas e particulares313F , que o adotam como forma complementar ou substitutiva do exame vestibular próprio da instituição. Recentemente, o desempenho no exame também passou a...
	O Enem abre um amplo leque de possibilidades para os egressos da Educação Básica. Dada a sua importância ímpar no universo escolar, acreditamos que ele tem efeitos retroativos nos currículos e nas práticas de sala de aula. Ocorre uma inversão pedagóg...
	Em relação ao antigo vestibular, o Enem constitui um avanço por se pautar no princípio da contextualização e definir sua matriz com base em competências e habilidades esperadas ao término da escolaridade básica. A prova da área de Linguagens, Códigos...
	H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. (MEC/INEP, 2012, p.4)
	O documento revela uma concepção de língua de teor sociocognitivo, ao postulá-la como forma de compreender, organizar e significar o mundo e a si mesmo. Nesse âmbito, as variedades linguísticas configuram-se como indicadores das diversas formas de nom...
	A última habilidade (H27) torna equivalente a norma padrão à norma culta, na medida em que toma aquela por uma norma objetiva, concreta, efetivamente utilizada pelos falantes em diferentes gêneros e contextos comunicativos. Entendem-se, em geral, por ...
	A padronização consiste na depuração do falar do grupo socioeconômico dominante, que, eliminada de suas “imperfeições”, é descrita e sistematizada em codificadores, como dicionários e gramáticas. Esse falar, na verdade, é representado pela escrita lit...
	Barbosa (2007, p.50) salienta que “a gramática tradicional escolar não tem a pretensão de cobrir todos os casos existentes na escrita literária, muito menos todos os encontrados na fala considerada culta no ideário social”. Por isso, a norma que ela v...
	O conceito implícito de norma padrão mobilizado pelo Enem é de que ela é um conjunto de hábitos linguísticos destituída de juízo de valor. A habilidade descrita associa-a a “usos” e “situações de comunicação”, ignorando o peso hierárquico e a dominânc...
	A confusão entre norma padrão e norma culta fica evidente quando o documento usa esta denominação para descrever os objetos de conhecimento associados à matriz de referência:
	Na próxima seção, veremos como tais conceitos são explorados ao longo das questões das provas do Novo Enem.
	2.0 O lugar da variação linguística nas provas do Enem
	Os tópicos relacionados à variação linguística são abordados em todas as edições do Novo Enem318F , em conformidade com o que é indicado na matriz curricular do exame. Consideramos todas as questões cujo enunciado e/ou cujas alternativas mobilizassem...
	Apesar do significativo índice de questões, a distribuição por conteúdo ou fenômeno variacionista não é feita de forma equitativa entre as habilidades referidas na matriz curricular do exame. O exame privilegia as habilidades de “relacionar as varied...
	Um aspecto positivo de destaque nas provas é a discussão sobre problemáticas linguísticas contemporâneas, tal qual a preservação e valorização das línguas minoritárias, principalmente as línguas indígenas em risco de extinção, a formação do português...
	As questões sobre variação seguem a tendência do Enem de avaliar diversos saberes de forma integrada e contextualizada. Assim é que a maioria das questões demanda a compreensão de textos que tematizam aspectos relacionados à variação linguística. Tamb...
	No que se refere aos níveis da variação explorados na prova, nota-se que parte das questões exploram seus aspectos conceituais, históricos e sociopolíticos de forma mais abrangente.  Ao longo das edições, ora tais aspectos linguísticos são tematizado...
	Tabela 4. Níveis linguísticos da variação abordados por prova.
	Investigamos o tratamento dado aos conteúdos variacionistas, conforme classificação na tabela 2, e as concepções mobilizadas nos enunciados e nas alternativas das questões, a partir de alguns exemplos representativos da perspectiva geral do exame. A a...
	2.1 Variação estilística e diafásica: entre o funcionamento e o mero reconhecimento do registro linguístico
	Em suas edições, o Enem tem proposto algumas questões que propõem a compreensão e análise do funcionamento das variedades de caráter situacional nos textos, inclusive problematizando os efeitos gerados pela mudança brusca de registro linguístico ou p...
	1) Enem 2009 – QUESTÃO 92
	(MEC/INEP, 2009, p.2)
	A questão mobiliza os saberes sobre a variação de caráter situacional, já que tange sobre o deslocamento no grau de formalidade e de sintonia em razão do reconhecimento de uma relação de proximidade entre os interlocutores. O estilo e registro linguís...
	A prova considera a natureza do corpus, um texto oral apresentado em meio escrito, e mobiliza os elementos do horizonte extraverbal que determinam o enunciado em seu interior, de acordo com Volochínov ({1930}2013): o auditório e a situação. Também Bak...
	Essa abordagem discursiva da variação é, contudo, abandonada em outros momentos pelo exame e pode ser exemplificada pela questão abaixo, cujo enunciado interroga sobre os efeitos provocados pelas escolhas linguísticas.
	2) Enem 2013 – QUESTÃO 106
	(MEC/INEP, 2013, p.9)
	A questão reduz o estilo do texto ao registro de linguagem usado por considerar como correta apenas a alternativa “d”. Salvo a opção “a”, as demais contemplam elementos e acentos valorativos inscritos na canção. As expressões metafóricas “céu”, “levan...
	A depender do contexto em que a letra da música seja veiculada e do interlocutor a quem se dirija, pode se sobressair uma ou outra dessas escolhas linguísticas elencadas nas alternativas “b” a “e”. Nossa opinião é corroborada pelo ponto de vista do pr...
	As questões acima articulam leitura e análise linguística para explorar a variação diafásica, apresentando nível mediano de dificuldade. Porém, a maior parte delas possui nível fácil de complexidade, pois apenas solicita o reconhecimento do estilo e g...
	2.2 Norma e variação: o reconhecimento do português brasileiro e das línguas minoritárias
	(MEC/INEP, 2009, p.13)
	As contribuições e o estado atual das línguas ameríndias, e, com menor relevo, das línguas africanas, no Brasil também são problematizados pelo Enem. Exemplo representativo é a questão abaixo que mobiliza a produção de inferência local pelo candidato ...
	(MEC/INEP, 2015a, p.16)
	Com base nessas questões, podemos afirmar que o Enem colabora com a desmistificação da suposta uniformidade linguística brasileira e reconhece a heterogeneidade do cenário linguístico nacional, embora nem sempre trate esta de forma adequada, como vere...
	2.3 Português popular: variação geográfica ou sociocultural?
	O Brasil é um país bastante estratificado em termos econômicos, culturais, sociais e linguísticos. A diversidade de falares, contudo, não impede a comunicação entre pessoas de diferentes regiões e estratos sociais. É o que Calvet (2002, p.61) denomina...
	Quanto à variação diatópica, o Enem privilegia as variedades regionais nordestinas, analisando a linguagem usada ou tematizada por escritores da região. De um lado, essa estratégia pode contribuir com a valorização da cultura e dos falares nordestino...
	(MEC/INEP, 2015a, p.10)
	O enunciado da questão acima toma a linguagem usada na letra de música por uma variante de um padrão cristalizado, uma derivação de um sistema de normas instituídas, ao afirmar que “as marcas da variedade regional (...) alteram a pronúncia, a morfolo...
	Os fenômenos fonológicos e morfossintáticos destacados nas alternativas pertencem ao chamado português não padrão ou “português brasileiro popular”, no termos de Castilho (2010), que é falado pela maior parte da população das classes sociais menos fa...
	São eles: rotacismo (“vorta”, “tarvez”, “sorto” e “frô”), desnasalização das vogais nasais postônicas ou monotongação do ditongo nasal final (“furaro”), eliminação do plural redundante ou simplificação da concordância nominal expressa pelo determinan...
	Já outras questões que tomam por objeto obras da cultura popular contextualizam os falares usados como parte do repertório linguístico nacional, sem associá-los a uma determinada região, como se verifica no enunciado da questão abaixo e na formulação...
	6) Enem 2015.2 – QUESTÃO 115
	(MEC/INEP, 2015b, p.13)
	A questão seguinte, sobre o poema “Ai se sêsse”, de Zé da Luz, reconhece que as formas linguísticas apresentadas pertencem ao “português não padrão” e são constitutivas da identidade popular, sem relacioná-las à região nordestina de onde a obra é ori...
	Embora apareçam em número maior que a variação diatópica, as variações diastráticas ou socioculturais estão menos representadas no exame. A maior parte das questões está concentrada na última edição do Enem, cuja abordagem as relaciona a outros tipos...
	3.4 Variação diamésica e diacrônica: equívocos e acertos
	Dadas as dificuldades técnicas de se realizar uma avaliação das capacidades vinculadas à oralidade em um exame escrito, é louvável que o Enem contemple a língua falada em suas provas, tomando por objeto das questões não só textos que falam sobre essa...
	7) Enem 2012 – Questão 135
	(MEC/INEP, 2012, p.18)
	A questão acima colabora com uma visão deturpada da língua falada ao associá-la à informalidade, uma vez que a alternativa “a” é considerada correta. O tom de informalidade é característico do gênero relato pessoal, seja realizado na forma escrita, se...
	Já as outras questões que abordam a variação diamésica ou de modo revelam uma visão da oralidade diferente da apresentada nas questões acima. Alicerçada em saberes da análise da conversação e das correntes linguísticas mais atuais (ILARI, BASSO, 2006;...
	A questão 106 da prova 2015.1, por sua vez, interroga sobre a importância da oralidade em sociedades ágrafas, no caso, as comunidades indígenas. Trata-se de uma questão de leitura que leva o aluno a reconhecer no texto uma das funções da língua falada...
	8) enem 2015.1 – questão 106
	(MEC/INEP, 2015a, p.9)
	Como foi dito, parte das questões que aborda a variação linguística o faz a partir da leitura e compreensão textual. A escolha de textos como o transcrito acima, na questão 106 do Enem 2015.1, e a seguir corrobora para que o aluno amplie seus conheci...
	Ao explorar uma variedade histórica, na questão 130, em sua edição 2012, o Enem mobiliza o entendimento de que a língua é dinâmica e mutável, de que ela sofre tanto as forças da conservação, como da inovação. A criação de qualquer elemento lexical ou ...
	Usos do português brasileiro, condenados por gramáticos tradicionais ainda hoje, são explicados com base na história da própria língua. Várias construções do português brasileiro têm sua origem em formas arcaicas do português europeu, que, para cá tra...
	A questão apresenta o estudo diacrônico empreendido pela professora Dina Callou acerca das construções existenciais com os verbos ter e haver. A troca deste por aquele verbo, ainda não reconhecida hoje pelas gramáticas tradicionais, já ocorria em text...
	9) Enem 2012 – QUESTÃO 130
	(MEC/INEP, 2012, p.17)
	A variação diacrônica, tal qual a diamésica, é raramente explorada ao longo das edições do Novo Enem, não se configurando como um conteúdo significativo desse exame. Ambas não estão explicitamente contempladas nas habilidades e competências que versam...
	4.0 Considerações finais
	O estudo realizado permite-nos asseverar que o Enem, ao tratar da variação linguística, considera a heterogeneidade de falares e toma como referência, predominantemente, o português brasileiro. No entanto, em certas ocasiões, o tratamento dado às var...
	REFERÊNCIAS
	BAKHTIN, M. [1979] Os gêneros do discurso. In: _____. Estética da criação verbal. 6. ed. Tradução de Paulo  Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p.393-410.
	BARBOSA, A.G. Saberes gramaticais na escola. In: VIEIRA, Silvia Rodrigues; BRANDÃO, Silvia Figueiredo (org.) Ensino de gramática: descrição e uso. São Paulo: Contexto, 2007. p.31-54.
	BRASIL. Ministério da Educação. Proposta à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Brasília, 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=768-proposta-novovesti...
	______. Base Nacional Curricular Comum: proposta preliminar (segunda edição revista). Brasília: Ministério da Educação/ Consed/Undime, 2016.
	______. Orientações Curriculares Nacionais: linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006, vol 1.
	POSSENTI, S. Gramática e política. [1983] In.: GERALDI, João Wanderley. (org.) O texto na sala de aula. 3. ed. São Paulo: Ática, 2004.
	VOLOCHÍNOV, V.N. A construção da enunciação (1930). In: _____. A construção da enunciação e outros ensaios. São Carlos: Pedro e João Editores, 2013. p.71-100.
	Atlas semântico-lexical de Icatu: um estudo do português falado no Maranhão
	Thaiane Alves Mendonça323F
	José de Ribamar Mendes Bezerra324F

	A variação na terminologia do babaçu do Maranhão
	Theciana Silva Silveira326F
	Conceição de Maria de Araújo Ramos327F

	REFERÊNCIAS
	Variedades em contato na fronteira entre Brasil e Paraguai
	Valeska Gracioso Carlos333F

	Quem quer bala? A divisão dialetal de nascentes revisitada a partir de dados do projeto ALiB
	Vanessa Yida334F

	A expressão do modo subjuntivo no português falado no Maranhão: o caso das orações com função de advérbio
	Wendel Silva dos Santos338F

	Défigement des locutions stéréotypées et le street art
	Yomna M. Safwat351F

	Introduction
	Types de défigement
	Le défigement au niveau du lexique
	Défigement au niveau sémantique
	Défigement au niveau syntagmatique

	Les fonctions linguistiques du défigement
	La fonction métalinguistique
	La fonction poétique
	La fonction ludique
	La fonction de l´unification

	Conclusion
	Références

