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RESUMO 

 
MOURA, Márcia Valéria Oliveira. Fluxo e refluxo: interpretação paralela de fenômenos de mudanças 

linguísticas do Latim em direção ao Português e no atual estágio da Língua Portuguesa no Brasil, 2019, 

128 p. Dissertação (Mestrado). Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens. Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Vitória da Conquista-BA, 2019. 

 

Fenômenos linguísticos que ocorreram no contínuo processo de transformação do Latim em 

direção à língua portuguesa seguem incidindo no português brasileiro atual. Nosso trabalho se 

justifica por realizar algumas interpretações da trajetória histórica de algumas formas 

linguísticas, a exemplo do surgimento do “artigo” como classe de palavra. Temos como 

objetivo geral o de autenticar, baseados no Funcionalismo linguístico, que o falante molda a 

língua de acordo com suas necessidades comunicativas. Os objetivos específicos consistem em 

(1) Demonstrar que alguns fenômenos linguísticos ocorridos na transformação do Latim no 

Português se repetem, guardando devidas proporções, no português brasileiro contemporâneo, 

o que revela estar toda língua sujeita a um contínuo processo de mudança; (2) Indicar que 

algumas formas linguísticas em desacordo com a Gramática Normativa, em dado momento, 

podem, com o passar do tempo, se tornar formas consagradas na língua em um momento 

posterior; (3) Atestar que muitos desses fenômenos atuais não devem ser considerados “erro” 

de linguagem, mas que fazem parte de um processo natural e histórico da língua. (4) Abordar a 

língua sem aspectos de unicidade, demonstrando que existem diferentes variedades do 

Português. Nosso fundamento teórico está calcado na Sociolinguística, na perspectiva de 

Alkmim (2012); Bagno (2007); Zilles e Faraco (2015) e Lucchesi (2002). Fazemos uma 

recapitulação dos principais postulados da teoria funcionalista baseados no estudo de Neves 

(1997) e Pezatti (2004). Em seguida, traçamos um breve levantamento dos fatores externos da 

difusão do latim, amparados por Faria (1955); Teyssier (1984); Marquilhas (1992) e Castro 

(1991). Nosso método de pesquisa é de natureza qualitativa, de cunho bibliográfico-documental 

e exploratório. Nosso procedimento metodológico consiste basicamente na exploração de 

material bibliográfico sobre a constituição histórica da língua portuguesa. Para tanto, nos 

baseamos no aporte teórico da Linguística Histórica, a partir de Williams (1975), Coutinho 

(1979), Carvalho e Nascimento (1987), Basso e Gonçalves (2014). O levantamento de 

fenômenos linguísticos interpretados foi feito em livros, em letras de música e poema, em 

jornais e revistas, em informes e propagandas publicitárias e também em ambiente virtual. 

Esperamos que o resultado deste trabalho possa ser útil, principalmente, a estudantes de letras 

e, eventualmente, a docentes de língua portuguesa no seu cotidiano da sala de aula, assim como 

a pessoas interessadas no assunto. 

 

Palavras-chave: Operações de mudança linguística. Necessidades comunicativas. Ensino de 

língua portuguesa.  

 

  



ABSTRACT 

 
MOURA, Márcia Valéria Oliveira. Flow and reflux: parallel interpretation of the phenomena of 

linguistic changes from Latin into Portuguese Language and the current stage of the Portuguese 

Language in Brazil, 2019, 128 p. Thesis (Master Degree). Mestrado em Letras: Cultura, Educação e 

Linguagens. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Vitória da Conquista-BA, 2019. 

 

Linguistic phenomena that occurred in the continuous process of transformation from Latin into 

Portuguese Language follow happening on contemporary Portuguese Language. Our work is 

justified to hold some interpretations of the historical trajectory of some linguistic forms, like 

the emergence of the "article" as a word class. We have as general objective to authenticate, 

based on linguistic Functionalism, that the speaker shapes the language according to his 

communicative needs. The specific objectives consist in (1) Demonstrating that some linguistic 

phenomena occurring in the transformation of Latin into Portuguese Language are repeated, 

keeping due proportions, in contemporary Brazilian Portuguese Language, which reveals that 

every language is subject to a continuous process of change; (2) Indicating that some linguistic 

forms in disagreement with the Normative Grammar, in a given moment, can, over time, 

become consecrated forms in the language later; (3) Attesting that many of these current 

phenomena should not be considered a "mistake" of language, but are part of a natural and 

historical process of language. (4) Approaching the language without aspects of uniqueness, 

demonstrating that there are different varieties of Portuguese Language. Our theoretical 

framework is based on Sociolinguistics, from the perspective of Alkmim (2012); Bagno (2007); 

Zilles and Faraco (2015) and Lucchesi (2002). We make a recapitulation of the main postulates 

of the Functionalist theory based on the study of Neves (1997) and Pezatti (2004). After, we 

draw a brief survey of the external factors of the Latin diffusion, supported by Faria (1955); 

Teyssier (1984); Marquilhas (1992) and Castro (1991). Our method of research is qualitative in 

nature, with a bibliographical-documentary intent and exploratory aspect. Our methodological 

procedure basically consists in the exploration of bibliographical material about the historical 

constitution of the Portuguese language; For that, we base ourselves on the theoretical 

contribution of Historical Linguistics, starting with Williams (1975), Coutinho (1979), 

Carvalho and Nascimento (1987), Basso and Gonçalves (2014).The survey of interpreted 

linguistic phenomena was done in books, in lyrics and poem, in newspapers and magazines, in 

reports and publicity advertisements and even in virtual environment. We hope that the result 

of this work may be useful, especially for students of Languages and, eventually, Portuguese 

Language teachers in their daily classroom, as well as people interested in the subject. 

 

Keywords: Linguistic change operations. Communicative needs. Portuguese language 

teaching. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O ensino de língua portuguesa, nos diversos níveis, notadamente no ensino 

fundamental e médio, não deve ser restrito à exposição de regras gramaticais, pois esta matéria, 

por si só, não contempla a abordagem da língua em suas diversas variedades, principalmente, 

aquelas que, normalmente, as pessoas menos alijadas de direitos utilizam nas suas comunidades 

de fala. A reflexão que fazemos sobre a dinâmica da língua e os esclarecimentos acerca da 

vitalidade das formas variantes não objetivam o desmerecimento da norma padrão. Ao 

contrário, reconhecemos a importância da difusão das variantes da língua portuguesa, incluindo 

aquelas reconhecidas pela norma padrão, para que o falante possa escolher e lançar mão da que 

mais lhe convier, nas diferentes situações do seu cotidiano. 

A língua é um construto social, por isso, é suscetível às mudanças que ocorrem ao 

longo do tempo, na sociedade que a utiliza como instrumento de interação (BAGNO, 2007). 

Como acontece com outras instituições sociais, a língua vai sendo ajustada às necessidades dos 

falantes. Desse modo, muitos fenômenos linguísticos do presente podem ser explicados com 

base na trajetória histórica da língua. 

Temos como objetivo geral o de autenticar, baseados no Funcionalismo Linguístico, 

que o falante molda a língua de acordo com suas necessidades comunicativas. Desse objetivo 

geral, subjazem os específicos, que consistem em: (1) demonstrar que alguns fenômenos 

linguísticos ocorridos na transformação do latim no português se repetem, guardando as devidas 

proporções, no português brasileiro contemporâneo, o que revela estar toda língua sujeita a um 

contínuo processo de mudança; (2) indicar que algumas formas linguísticas em desacordo com 

a gramática normativa, em dado momento, podem, com o passar do tempo, se tornar formas 

consagradas na língua em um momento posterior; (3) atestar que muitos desses fenômenos 

atuais não devem ser considerados um “erro” de linguagem, mas que fazem parte de um 

processo natural e histórico da língua; e, por fim, (4) abordar a língua sem aspectos de 

unicidade, demonstrando que existem diferentes variedades do português. 

Este texto está organizado da seguinte forma: na primeira seção, trazemos uma breve 

fundamentação teórica, dividida em três subseções. A primeira delas, baseada no capítulo V da 

obra “Curso de Linguística Geral”, (1995, [1916]), em que Saussure propõe a divisão dos 

elementos externos e internos da língua (segmentação que nos inspirou na forma de 

apresentação do nosso estudo: enquanto a segunda seção trata da linguística externa, a quarta 

seção aborda a linguística interna, por meio da interpretação paralela entre alguns fenômenos 

de mudanças linguísticas); embora citemos uma obra de Saussure, queremos deixar claro que 



15 

este trabalho não apresenta um viés estruturalista, pois lançamos mão desse expediente apenas 

para indicar que elementos externos podem afetar o funcionamento da língua. A segunda 

subseção apresenta um breve histórico sobre a Sociolinguística, a partir da visão de Alkmim 

(2012), que dá conta de explicar a relação entremeada entre língua e sociedade. Dando 

prosseguimento ainda no campo sociolinguístico, fazemos um adentro sobre variação e 

mudança linguística, tendo Bagno (2007) e Zilles & Faraco (2015), como principais aportes 

teóricos. Ademais, buscamos a distinção entre os termos “normal” e “normativo”, a partir da 

contribuição teórica de Lucchesi (2002). Na terceira subseção, fazemos uma recapitulação dos 

principais postulados do Funcionalismo Linguístico, a partir dos estudos de Neves (1997) e 

Pezatti (2004). Comungamos do pressuposto funcionalista de que o falante molda a língua de 

acordo com suas necessidades linguísticas, direção que norteia o nosso trabalho.  

Na segunda seção, traçamos um breve levantamento dos fatores externos da difusão 

do latim. Inspirados na divisão entre Linguística interna e Linguística externa proposta por 

Saussure (1995 [1916]), fazemos um breve levantamento dos fatores externos que contribuíram 

para a disseminação do latim. A primeira subseção, baseada no texto de Faria (1955), trata da 

expansão do latim em um vasto território pelo qual se estendeu o Império Romano. A segunda 

subseção, trata da difusão do latim especificamente na Península Ibérica, a partir da colaboração 

teórica de Teyssier (1984). Por fim, apontamos algumas implicações dessa trajetória na 

mudança do latim em direção ao português, para tanto, nos assentando em Marquilhas (1992) 

e Castro (1991). 

Na terceira seção, discorremos minuciosamente sobre a metodologia utilizada para a 

elaboração deste trabalho, que é pautado no método de pesquisa de natureza qualitativa, de 

cunho bibliográfico-documental e exploratório. Nosso procedimento metodológico consiste 

basicamente na exploração de material bibliográfico sobre a constituição histórica da língua 

portuguesa. O levantamento de fenômenos linguísticos atuais interpretados foi feito em livros 

com estudos emergentes, em textos de domínio público, letras de música e poema, em jornais 

e revistas, em informes e propagandas publicitárias, assim como, em ambiente virtual. Nessas 

fontes, que disponibilizamos na íntegra, na seção “Anexos”, selecionamos trechos em que estão 

contidos fenômenos explorados na nossa análise. 

Na quarta seção, encontra-se a parte prática desse estudo. Pretendemos apresentar uma 

interpretação dos seguintes fenômenos linguísticos, ocorridos no contínuo processo de 

transformação do latim, na língua portuguesa. Para tanto, dividimos essa seção em quatro 

subseções, conforme a descrição de cada um dos quatro fenômenos linguísticos, a saber: (i) a 

fixação da ordem dos constituintes na oração; (ii) o surgimento do “artigo” enquanto classe de 
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palavras; (iii) a emergência do tempo verbal “futuro do presente”; (iv) alguns fenômenos de 

mudança fonética. Para isso, nos baseamos no aporte teórico da Linguística Histórica, a partir 

de Williams (1975), Coutinho (1979), Carvalho e Nascimento (1987), Basso e Gonçalves 

(2014). 

Dentro de cada subseção, buscamos dar conta de explicar o fenômeno, ainda no latim 

ou no português, em momentos anteriores, interpretando a maneira como ele se processou. Em 

seguida, fazemos uma correlação com um fenômeno próximo/similar no português hodierno, 

são eles respectivamente: (i) a atual tendência à topicalização no português brasileiro; (ii) a 

utilização do artigo como um determinante não obrigatório no português atual; (iii) o analitismo 

do tempo verbal de futuro: a proeminência do gerundismo; (iv) exemplos de fenômenos 

fonéticos registrados em memes, letra de música, poema, informes publicitários. 

Finalizamos lembrando que nosso escopo consiste não somente em elencar esses fatos, 

mas em apresentarmos uma interpretação de como eles se processaram, e sobretudo, o de 

realizarmos uma apreciação paralela entre os fenômenos que ocorreram ao longo da história da 

língua portuguesa, desde o latim até o português atual, pretendendo, assim, comprovar que 

processos de transformação são característicos a/em qualquer língua. 

Encerramos o texto com as considerações finais, seguidas das referências e da 

apresentação dos anexos.  

Esperamos que o resultado deste trabalho possa ser útil principalmente a estudantes de 

Letras e, eventualmente, a docentes de Língua Portuguesa no seu cotidiano da sala de aula, 

assim como, às demais pessoas interessadas no assunto. 
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1 BREVE FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Para contextualizar fenômenos de variação e mudança no percurso histórico da língua 

portuguesa, se faz necessário examinar condições de formação do português, desde o latim, 

passando pela dialetação na sua fase românica até atingir um estágio em que pôde ser 

considerado como língua, até mesmo no que tange às modificações sofridas rumo à 

configuração que observamos hoje. 

Para isso, nosso referencial teórico está pautado em algumas correntes linguísticas. 

Inicialmente, trazemos a Sociolinguística, a partir das colaborações de Alkmim (2012); Bagno 

(2007); Zilles e Faraco (2015) e Lucchesi (2002), para tratar das relações entre língua e 

sociedade; no que concerne à variação linguística, à noção de “certo” e “errado”, com relação 

ao uso da língua, tão arraigada no nosso cotidiano, além dos estudos que tratam da diferenciação 

dos termos “norma culta” e “norma padrão”, os quais são comumente considerados sinônimos 

tanto por livros didáticos quanto por professores de linguagens. Em seguida, apresentamos os 

pressupostos do Funcionalismo Linguístico – principal aporte teórico deste estudo –, assentados 

por Neves (1997) e Pezatti (2004), que certificam que o falante molda a língua em função das 

suas necessidades comunicativas, o que revela, conforme Neves (1997), a comprovação do 

modo como os usuários da língua se comunicam eficientemente. Por último, na quarta seção 

deste trabalho, utilizamos contribuições da Linguística Histórica para fazermos uma análise dos 

fenômenos linguísticos, ocorridos no contínuo processo de transformação do latim, na língua 

portuguesa. Para tanto, tomamos como base Williams (1975), Coutinho (1979), Carvalho e 

Nascimento (1987), Basso e Gonçalves (2014), autores que se ocuparam e se ocupam com o 

levantamento histórico do português. 

A primeira subseção trata-se da separação dos elementos externos e internos da língua, 

recomendada por Saussure (1995 [1916]), que nos norteou na forma como este trabalho foi 

construído: na seção dois, tratamos de fatores da linguística externa e, na seção quatro, 

apresentamos aspectos da linguística interna. 

 

1.1 Elementos externos e elementos internos da língua 

 

De antemão, reforçamos que este trabalho não apresenta cunho estruturalista. A 

intenção dessa subseção é demonstrar que a língua, levada a diferentes localidades e falada por 

povos nativos de línguas diferentes, está passível de sofrer modificações. Sendo assim, nosso 

intuito, ao inserir esse referencial na base teórica do nosso estudo, é o de demonstrar esse 
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mecanismo. Reiteramos que as informações contidas nessa subseção têm por finalidade levar o 

leitor a uma melhor compreensão da seção 2 deste estudo, cujo título é “Breve levantamento de 

fatores externos da difusão do latim”, bem como, da seção 4: “Interpretação paralela entre 

algumas mudanças experimentadas pelo latim em direção à língua portuguesa e no português 

atual”, que, respectivamente, tratam dos elementos externos e dos elementos internos da língua. 

Saussure (1995 [1916]) define a língua a partir de seu sistema, ou seja, para ele, a 

língua está relacionada à linguística interna. Ao mesmo tempo, ele admite a importância da 

linguística externa e cita alguns exemplos da relevância desta para o estudo da linguagem. O 

autor concebe que, para a abordagem de cada uma dessas faces, se faz necessário lançar mão 

de um método distinto. Em função disso, precisamos estudar os elementos externos e internos 

separadamente. Por estarmos em consonância com esta perspectiva de Saussure, neste trabalho, 

separamos as seções: os fatores externos que influenciaram a difusão do latim; e os fenômenos 

linguísticos de mudança experimentados por ele em direção ao português. 

Ao definir a língua, Saussure supõe que se subtraia dela tudo que lhe seja estranho ao 

seu organismo, ao seu sistema. Ao mesmo tempo, o autor considera que a chamada linguística 

externa se ocupa de coisas importantes que não podem deixar de ser abordadas no estudo da 

linguagem. Elas incluem todas as relações recíprocas que podem existir entre a história de uma 

língua e de uma civilização. Sendo assim, “os costumes duma nação têm repercussão na língua 

e, por outro lado, é em grande parte a língua que constitui a nação” (SAUSSURE, 1995 [1916] 

p. 29). Com efeito, identificamos que o latim foi submetido a constantes mudanças ao longo do 

seu percurso histórico e foi sendo ajustado em função dos contatos com outras línguas tanto de 

substratos1, como de superstratos2 dos vários povos que dele fizeram uso.  

Saussure ressalta que língua e história política se relacionam intrinsecamente, o autor 

cita grandes acontecimentos históricos que tiveram enorme importância no tocante a fatos 

linguísticos. Dentre eles, destacam-se o conjunto de conquistas romanas e a colonização de 

diversos povos, fatores que transportaram o idioma para meios diferentes, o que causou 

transformações nele. Nada melhor para ilustrar a influência da linguística externa do que a 

expansão do império romano, visto que, por vários séculos, batalhas foram travadas, territórios 

invadidos e povos conquistados. Paralelamente à conquista territorial, ia se realizando a 

conquista linguística, impondo, aos povos vencidos, a língua de Roma. Isso acontecia por meio 

                                                           
1 Dubois et al (2004, p. 573) designa substrato como toda língua falada que, numa região determinada, por várias 

razões, foi substituída por outra língua, cumprindo tomar em consideração a influência que a língua anterior 

pode ter sobre a língua que a sucedeu. 
2 Dubois et al (2004, p. 576) define superstrato como toda língua que é introduzida largamente na área de outra 

língua, mas sem substituí-la, podendo desaparecer finalmente e deixar alguns traços. 
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de fatores de civilização, como: a abertura de escola, a construção de estradas e de templos, a 

organização do comércio, entre outros (CARVALHO e NASCIMENTO, 1987, p. 20). 

Não teria como, em cada uma dessas conquistas, as línguas envolvidas nesse processo 

permanecerem dissociadas. A convivência de várias línguas, a imposição da língua do vencedor 

e, em alguns casos, a influência da língua do povo vencido, foram fatores que acarretaram 

transformações no idioma em pauta. O latim, que nasceu na região central da Itália, não 

permaneceu o mesmo, pois, a partir do instante em que uma língua foi transportada para outros 

lugares, fatalmente passou por transformações e foi sendo modificada a partir do contato com 

outros povos e outras línguas, como pondera Saussure. 

O autor menciona, ainda, as relações da língua com instituições, como: as igrejas 

cristãs, a escola etc., isso porque essas relações estão ligadas ao desenvolvimento literário de 

uma língua, fato inseparável da sua história política. Para o autor, o linguista deve examinar as 

relações recíprocas entre a língua literária e a língua corrente, pois “[...] toda língua literária, 

produto da cultura, acaba por separar sua esfera de existência da esfera natural, a da língua 

falada.” (SAUSSURE, 1995, p. 30). 

Saussure aponta que a linguística externa se relaciona com a extensão geográfica e o 

fracionamento dialetal. Destarte, é nesse ponto que a distinção entre a linguística externa e a 

interna parece mais paradoxal, uma vez que o fenômeno geográfico está associado à existência 

de qualquer língua; contudo, na realidade, ele não afeta o organismo interno do idioma. 

(SAUSSURE, 1995, p. 30). 

No ponto de vista de Saussure, não é impossível separar os aportes da linguística 

externa das questões da linguística interna em relação ao estudo da língua propriamente dita. 

Na concepção do autor, o estudo dos fenômenos linguísticos externos é muito frutuoso, mas, 

sem ele, é possível conhecer o organismo linguístico interno. Não é indispensável conhecer as 

circunstâncias em meio às quais se desenvolveu uma língua, porém isso não nos impede que a 

estudemos interiormente e nos demos conta das transformações que sofreu. (SAUSSURE, 

1995, p. 31). 

Como já indicamos, a linguística interna e a externa apresentam, segundo o linguista, 

métodos distintos. A primeira não admite uma disposição qualquer, uma vez que a língua é um 

sistema que conhece somente sua ordem própria, enquanto que a segunda não precisa se 

preocupar com o sistema, por exemplo: cada teórico agrupará como lhe agradar os fatos 

relativos à expansão duma língua fora de seu território. Por outro lado, à linguística interna 

interessa tudo quanto diz respeito ao sistema e às regras. Quer dizer, “Tudo quanto provoca 

mudança do sistema em qualquer grau é interno” (SAUSSURE, 1995, p. 32). 
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A teoria de Saussure nos aponta uma separação entre linguística externa e interna e 

que ambas apresentam métodos distintos. Citamos o autor para nos respaldarmos na forma 

como apresentamos a configuração do nosso estudo. Embora sustentados em um de seus 

pressupostos, reiteramos que este estudo não apresenta viés estruturalista.  

Apoiamo-nos em Castro (1991), que avalia que não é só a evolução do latim que 

contribuiu para a formação de um novo sistema linguístico, que se tornaria, em um dos casos, 

o galego-português. Somaram-se a ela outros elementos, cuja influência não é fácil considerar: 

 

[...] as línguas faladas no NW [noroeste] antes da chegada dos romanos, que 

desapareceram “quase” completamente sob o latim; e as línguas faladas por 

povos que, entre a queda do Império Romano (séc. V) e o aparecimento dos 

estados cristãos (séc. X), passaram ou se instalaram nesta região da Península 

[Ibérica]. A combinação entre a evolução interna do sistema linguístico latino 

(que se pode descrever em termos estruturalistas) e as influências dessas 

outras línguas não-latinas, e ainda as influências directas de outros factos 

históricos, geográficos, culturais, etc., permite compreender (a) porque se 

desenvolveu uma língua particular no NW da Península e (b) porque tem 

determinadas características, e não outras. (CASTRO,1991, p. 67) 

 

Temos o intuito, assentados em Castro (1991) e em outros autores, de traçar o percurso 

desde o latim até o português. Junta-se este ponto a um problema mais vasto, que é a 

“diferenciação do latim” nas numerosas línguas suas descendentes. O autor propõe abordar esse 

problema de dois pontos de vista, que permitem observações pacificamente associáveis: 

  

(a) a história interna do latim, ou seja, a evolução de uma estrutura gramatical 

e lexical que conduziu à diferenciação em sistemas separados regionalmente; 

(b) a sua história externa, ou seja, a contribuição que factores externos ao 

sistema linguístico latino deram a essa evolução e diferenciação. (CASTRO, 

1991, p. 67-68) 

 

Esperamos ter deixado claro, amparados por Saussure (1995) e Castro (1991), que 

nosso estudo se propõe a seguir essa distinção. Dividimos o nosso estudo em elementos 

externos e internos; os primeiros apontam os fatores externos que influenciaram a difusão do 

latim, transformando-o ao longo do tempo e do espaço em direção às línguas românicas, em 

especial, ao português. Com relação aos elementos internos, apresentamos a interpretação de 

alguns fenômenos linguísticos do português brasileiro atual, paralelamente a outros similares, 

ocorridos na trajetória de mudança do latim, rumo ao português e na própria língua lusitana em 

momentos anteriores. 
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Dando continuidade ao nosso fundamento teórico, visitaremos os pressupostos da 

corrente Sociolinguística, começando por Alkmin (2012).  

 

1.2 Breve histórico sobre a Sociolinguística 

 

Nesta seção, nos propomos a apresentar um histórico sobre a Sociolinguística, na 

perspectiva de Alkmim (2012), como um relevante aporte teórico para respaldar esse estudo. 

Para Alkmim (2012, p. 23), linguagem e sociedade estão entremeadas de modo 

inquestionável, e não há dúvida da existência dessa relação. Fazendo clara referência aos 

estudos labovianos, a autora questiona se não seria redundante o termo Sociolinguística, quando 

ressalta: “Por que existe uma área, dentro da Linguística, para tratar, especificamente, das 

relações entre linguagem e sociedade? A linguagem não seria, essencialmente, um fenômeno 

de natureza social?” (ALKMIM, 2012, p. 23). Por mais óbvias que pareçam as respostas, não 

podem ser consideradas simples de se responder. Assim, para a autora, é preciso considerar 

questões de natureza histórica, a exemplo do contexto social dos estudiosos do fenômeno 

linguístico, como homens de seu tempo, que adotavam posturas teóricas em conformidade com 

o fazer científico da tradição cultural em que estavam inseridos. Este propósito, entretanto, diz 

respeito ao escopo da história das ideias e não da Sociolinguística, motivo pelo qual, não nos 

aprofundaremos.   

A título de ilustração, a autora cita o linguista alemão Schleicher, que, ainda no século 

XIX, tinha ambição de elevar o estudo da linguagem ao status de uma ciência rigorosa. Para 

tanto, ele propôs colocar a Linguística no campo das ciências naturais, dissociando-a da tradição 

filológica e, consequentemente, da ciência humana. “A orientação biologizante que Schleicher 

imprimiu à Linguística da sua época afastou, evidentemente, toda consideração de ordem social 

e cultural no trato do fenômeno linguístico” (ALKMIM, 2012, p. 25). 

Embora reconhecida a relação entre língua e sociedade, nem sempre ela foi assumida 

como determinante, pois é possível privilegiar um outro enfoque. Nesse sentido, para a autora, 

a Linguística do início do século XX “[...] se encarrega de excluir toda consideração de natureza 

social, histórica e cultural na observação, descrição, análise e interpretação do fenômeno 

linguístico” (ALKMIM, 2012, p. 25). A estudiosa se refere ao Estruturalismo, iniciado por 

Saussure em seu “Curso de linguística geral”, publicado em 1916. A partir dessa obra, o autor 

expõe a dicotomia entre língua e fala. Enquanto que a língua é o objeto central da Linguística, 

a fala é analisada pela Estilística ou, até mesmo pela, linguística externa. Na concepção 
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saussuriana, a Linguística descreve o sistema formal, a abordagem imanente da língua, 

afastando tudo o que seja estranho ao organismo, ao seu sistema.  

Saussure enxerga a língua como um fato social, o que é considerado interessante na 

visão de Alkmim (2012), no sentido de que é um sistema convencional adquirido pelos 

indivíduos no convívio social. Destarte, a autora aponta que Saussure privilegia o caráter formal 

e estrutural do fenômeno linguístico, embora ele reconheça a importância de considerações de 

natureza etnológica, histórica e política. Dessa forma, ela confirma que Saussure estabelece a 

distinção entre uma linguística interna e uma externa. Essa dicotomia dividirá o campo dos 

estudos linguísticos contemporâneos, como demonstramos na seção anterior sobre os elementos 

internos e externos da língua. Assim, orientações formais se opõem a orientações funcionais, 

entre essas últimas se encontra a Sociolinguística. 

Vários autores são citados por Alkmim (2012), cujas obras são referências obrigatórias 

quando se trata de se pensar a questão do social no campo dos estudos linguísticos. Dentre eles, 

estão: Meillet (1928), Bakthin (1929), Cohen (1956), Jakobson (1960) e Benveniste (1963, 

1968). Podemos observar, por conseguinte, que a relação entre língua e sociedade é real e, ao 

mesmo tempo, complexa. Isso porque “Não há consenso sobre o modo de tratar e de explicitar 

a questão da relação entre linguagem e sociedade [...] o fato é que essa consideração constitui 

um dos grandes ‘divisores de águas’ no campo da reflexão da Linguística contemporânea” 

(ALKMIM, 2012, p. 30). 

Segundo a autora, o termo Sociolinguística, como área da Linguística, fixou-se em 

1964, em um congresso nos Estados Unidos, organizado por Bright, na Universidade da 

Califórnia em Los Angeles (UCLA), que apresenta, como objeto de estudo da área, a 

diversidade linguística. A Sociolinguística se constitui e floresce quando o formalismo, 

representado pela gramática de Chomsky, ganha ampla repercussão. Ela deixa claro que a 

oposição entre uma abordagem imanente da língua versus a consideração do contexto social é 

colocada com grande vitalidade no campo dos estudos linguísticos. O estabelecimento da 

Sociolinguística se fez a partir da atividade de vários estudiosos e pesquisadores que deram 

continuidade à tradição da chamada Antropologia Linguística, inaugurada no início do século 

XX por Boas (1911) e seus discípulos Sapir (1921) e Whorf (1941). Nesse aspecto, linguagem, 

cultura e sociedade são consideradas fenômenos inseparáveis – o que existe, de novo, é a 

definição de uma área explicitamente voltada para o tratamento linguístico no contexto social, 

no interior da Linguística. Assim sendo, a Sociolinguística nasce marcada por uma origem 

interdisciplinar. A autora destaca dois principais pesquisadores que deram importantes 

contribuições nessa nova área: Hymes (1962, 1972) e Labov (1963, 1964). 
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Alkmim (2012, p. 33) reitera, portanto, que “[...] o objeto da Sociolinguística é o 

estudo da língua falada, observada, descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em 

situações reais de uso”. Ao estudar qualquer comunidade linguística, a autora aponta que é 

possível constatar a existência de diversidade ou de variação. Toda comunidade se caracteriza 

pelo emprego de diferentes modos de falar, que a Sociolinguística nomeia como variedades 

linguísticas. Assim, um conjunto de variedades linguísticas, utilizado por uma comunidade, é 

chamado de repertório verbal. Ainda, conforme Alkmim (2012), esse mesmo repertório se 

constitui de variedades linguísticas distintas, uma vez que as pessoas falam de um modo 

diferente, a depender de sua origem regional, de sua classe social, de suas ocupações, de sua 

escolaridade e, também, da situação em que se encontram.  

A autora aponta que nenhuma língua se mostra como uma entidade homogênea: 

 

Língua e variação são inseparáveis: a Sociolinguística encara a diversidade 

linguística não como um problema, mas como uma qualidade constitutiva do 

fenômeno linguístico. Nesse sentido, qualquer tentativa de buscar apreender 

apenas o invariável [...] significa uma redução na compreensão do fenômeno 

linguístico. O aspecto formal e estruturado do fenômeno linguístico é apenas 

parte do fenômeno total. (ALKMIM, 2012, p. 35) 

 

 Com relação à variação linguística, Alkmim (2012) mostra que todas as línguas do 

mundo são sempre continuações históricas, as gerações sucessivas de indivíduos legam a seus 

descendentes o domínio de uma língua particular. Logo, as mudanças relacionadas ao tempo 

são parte da história das línguas. Enquanto isso, “[...] no plano sincrônico, as variações 

observadas na língua são relacionadas a fatores diversos: dentro de uma mesma comunidade de 

fala, pessoas de origem geográfica, de idade, de sexo diferentes falam distintamente” 

(ALKMIM, 2012, p. 36). A partir dessa perspectiva, a autora coloca que podemos descrever as 

variedades linguísticas a partir da variação geográfica (ou diatópica) e a variação social (ou 

diastrática).  

Enquanto a variação geográfica ou diatópica está associada às diferenças linguísticas 

disseminadas no espaço físico, visíveis entre falantes de origens geográficas diversas, por outro 

lado, a variação social ou diastrática “[...] relaciona-se a um conjunto de fatores que têm a ver 

com a identidade dos falantes e também com a organização sociocultural da comunidade de 

fala” (ALKMIM, 2012, p. 37). Assim, ela aponta os seguintes fatores relacionados às variações 

de natureza social: classe social; idade; sexo; situação ou contexto social.   

Os indicadores de variação linguística são diversos, e a autora chama a atenção de que 

eles se encontram justapostos na realidade das relações sociais. Por exemplo: no ato de 
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interação verbal, um falante utilizará a variedade linguística da sua região de origem, classe 

social, idade, escolaridade, sexo etc.  

Conforme Alkmim (2012, p. 41), em qualquer comunidade de fala, podemos observar 

a coexistência de um conjunto de variedades linguísticas, e ela se dá no contexto das relações 

sociais determinadas pela estrutura sociopolítica de cada comunidade. Na realidade da vida 

social, as variedades linguísticas em uso, refletem a hierarquia dos grupos sociais. A autora 

constata que existem variedades de prestígio e variedades não prestigiadas nas sociedades em 

geral. E dentro da variedade prestigiada, ainda há a variedade padrão que, em sociedades 

ocidentais, como a brasileira, é a variedade linguística mais valorizada socialmente. É o que 

vamos constatar na seção quatro deste trabalho, mais especificamente, na análise da subseção 

4.4.2 “Exemplos de fenômenos fonéticos registrados em memes, letras de música, poema, 

informes publicitários”, na página 100. 

A variedade padrão de uma comunidade é apresentada com relação de sinonímia com 

a chamada norma ou língua culta, na visão de Alkmim (2012). Em uma subseção posterior, 

veremos que esses termos, embora comumente confundidos, não são expressões consideradas 

equivalentes para alguns autores, como Lucchesi (2002). No entanto, a autora lembra que a 

variedade padrão não é a língua por excelência nem a língua original. Para ela (2012, p. 42), 

“[...] variedade padrão é o resultado de uma atitude social ante a língua, que se traduz, de um 

lado, pela seleção de um dos modos de falar entre os vários existentes na comunidade e, de 

outro, pelo estabelecimento de um conjunto de normas que definem o modo ‘correto’ de falar”. 

A autora coloca que é convencional, o melhor modo de falar, corresponder aos usos linguísticos 

dos grupos socialmente dominantes, uma vez que, historicamente, a variedade padrão coincide 

com a variedade falada pelas pessoas de classes sociais altas, de determinadas regiões 

geográficas. 

Inspirada em Fishman (1970), Alkmim (2012. p. 42) defende que “[...] a definição de 

uma variedade padrão representa o ideal da homogeneidade em meio à realidade concreta da 

variação linguística – algo que, por estar acima do corpo social, representa o conjunto de suas 

diversidades e contradições”. 

A autora reitera que cada época determina o que considera como forma padrão. Assim, 

o que é variedade padrão em uma época pode deixar de sê-lo, e o que não é considerado padrão 

pode passar a ser. O que ela menciona nesse excerto reporta-se ao segundo objetivo específico 

deste trabalho. Como exemplo, as formas “ingrês”, “pruma”, “frecha” são encontradas na obra 

Os Lusíadas (1572) de Camões, então, acatadas como forma padrão, no entanto, hoje são 

desabonadas pela variedade padrão. Essas últimas formas apresentam o fenômeno denominado 
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rotacismo3, assim como nas formas atuais “bicicreta”, “chicrete” e “prástico”, que não são 

aceitas pela variedade padrão e, ainda, são motivo de escárnio para quem as utiliza.  

A avaliação social das variedades linguísticas é um fato observável em qualquer 

comunidade de fala, ressalta Alkmim (2012), levando à depreciação de algumas línguas como 

“simples”, inferiores”, “primitivas”, todavia “[...] para a linguística, esse tipo de comentário 

carece de qualquer fundamento científico. Toda língua é adequada à comunidade que a utiliza, 

é um sistema completo que permite a um povo exprimir o mundo físico e simbólico em que 

vive” (ALKMIM, 2012, p. 43). A autora reitera que não existem “sistemas gramaticais 

imperfeitos” e nem língua pobre em léxico. Assim como não existem línguas “inferiores”, não 

há variedades linguísticas “inferiores”. As línguas não são homogêneas, e a variação observável 

em todas elas é produto da sua história e do seu presente.  Para Alkmim (2012), as atitudes 

sociais perante à língua não se baseiam em critérios linguísticos, sendo, na verdade, julgamentos 

de natureza política e social. Segundo ela, o que está em julgamento não é a fala, mas o falante, 

em função de sua posição na estrutura social.  

A autora justifica que “[...] as diferenças linguísticas, observáveis nas comunidades 

em geral, são vistas como um dado inerente ao fenômeno linguístico” (ALKMIM, 2012, p. 44). 

Infelizmente, a não aceitação da diferença é responsável por numerosos preconceitos, entre eles, 

o preconceito linguístico. A sociedade reage de maneira consensual quando se trata de questões 

linguísticas. Dessa forma, a autora enfatiza, e nós reiteramos em seções futuras, que a 

intolerância linguística é um dos comportamentos sociais mais facilmente observáveis, seja na 

mídia, nas relações sociais cotidianas ou nos espaços institucionais. Ela aponta que a rejeição a 

certas variedades linguísticas é compartilhada sem maiores conflitos pelos não especialistas em 

linguagem; mas, também, e, infelizmente, pelos “especialistas”, acrescentamos.  

De acordo com Alkmim (2012, p. 44-45), existe sempre um conjunto de variedades 

linguísticas em circulação no meio social. As pessoas aprendem a variedade a qual são expostas, 

e não há nada de errado com essas variedades, já que os grupos sociais dão continuidade à 

herança linguística recebida. As pessoas que estão posicionadas abaixo na escala social não 

adquirem a língua de forma imperfeita, não corrompem a língua “comum”. A homogeneidade 

linguística é inatingível, e isso pode ter consequências sérias na vida social.  

A autora salienta que achar que a diferença linguística é uma mazela que precisa ser 

erradicada justifica a prática de exclusão e do entrave ao acesso a bens culturais. Reiteramos 

que diversidade linguística é fato na nossa sociedade e deve ser compreendida por meio da 

                                                           
3 Vide explicação de Bagno (2007) sobre rotacismo na página 29 deste estudo. 
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análise de seus fenômenos. O que percebemos é que as diferenças linguísticas são tratadas, 

ainda, de forma preconceituosa, sempre com a intenção de menosprezar a língua do outro, 

considerando-a deturpada e corrompida, como se fosse possível homogeneizar a língua nas 

interações sociais.  

Na quarta seção deste trabalho, referente à análise dos fenômenos linguísticos, 

apresentaremos exemplos de memes que circulam nas redes sociais que trazem amostras de 

pronúncias que ridicularizam expressões próprias de formas variantes da língua. A partir do 

momento em que as mensagens virtuais trazem exemplos de formas variantes da língua, com a 

intenção de zombar da língua alheia, elas se tornam um símbolo de opressão social, por 

desrespeitarem a forma linguística com a qual se expressam pessoas de determinada classe 

social. 

A proposta de Alkmin (2012) aos usuários das variedades não-padrão é adotar a 

variedade socialmente aceitável, pelo menos, em algumas circunstâncias, como em situação de 

fala pública ou durante uma entrevista de emprego. Do ponto de vista da autora, a motivação 

para aprender um outro modo de falar é social e pode ser produzido pela escola ou pela 

experiência social. A decisão de falar de um modo diferente daquele que se aprendeu não se 

efetiva facilmente. Como supõe a autora, existe um longo caminho a se percorrer quanto mais 

distante se encontrar o falante dos padrões linguísticos e culturais legitimados.   

Depois desse breve histórico sobre a Sociolinguística, partimos para a próxima 

subseção que trará alguns pressupostos sobre variação e mudança linguística, na perspectiva de 

Bagno (2007) e Zilles e Faraco (2015). 

 

1.2.1 Algumas palavras sobre variação e mudança linguística 

 

A língua consiste em uma atividade prática de interação social e, como as demais 

instituições humanas, é suscetível de experimentar mudanças com o passar do tempo. Para 

Bagno (2007, p. 36), a língua “[...] é intrinsecamente heterogênea, múltipla, variável, instável 

e está sempre em desconstrução e reconstrução”. Vale dizer que a língua não tem vida própria; 

são os falantes que a “manipulam”, ajustando-a e adequando-a às suas necessidades de interação 

com seus semelhantes. 

A variação linguística, segundo Zilles e Faraco (2015, p. 7), embora razoavelmente 

estudada pela Sociolinguística e pela Dialetologia, ainda é muito rechaçada pela sociedade. O 

senso comum não percebe a língua como um fenômeno heterogêneo, passível de variação e de 
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mudanças. Como resultado disso, vemos a variante diatópica sendo desmerecida, a variante 

diastrática sendo demonizada, e o surgimento de novas formas sendo encarado como sinal de 

depreciação da língua. Os autores advertem que muitas pessoas acreditam que o saber 

sociolinguístico deve ficar restrito ao ambiente universitário e que a variação linguística não 

deve ser matéria de debate na escola, no curso médio, muito menos, no ensino fundamental. 

Para Zilles e Faraco (2015, p. 8), “[...] a língua continua sendo forte elemento de 

discriminação social, seja no próprio contexto escolar, seja em outros contextos sociais, como 

no acesso ao emprego e aos serviços públicos em geral”. Assim, é um grande equívoco a 

afirmação de que a variação linguística não deva ser discutida na educação básica. Para os 

autores, é importante saber como desenvolver uma pedagogia para esse fim, em um sistema 

escolar de uma sociedade, onde as pessoas de grupos sociais de maior poder aquisitivo têm 

pleno acesso à instrução escolar e, ainda, discriminam, pela língua, as pessoas dos grupos que 

recebem as menores parcelas da renda nacional e que, consequentemente, não contam com 

muitos recursos para esse acesso. (ZILLES; FARACO, 2015, p.8). 

No ponto de vista de Rajagopalan (2003, p. 127), “[...] não há como sair da linguagem 

para contemplá-la como se nada tivesse a ver com ela, a fala é carregada de conotações político-

ideológicas, em par com interesses pessoais”. Compreendemos que não existe, na linguagem, 

uma noção de neutralidade; é impossível retirá-la isenta do seio da prática social, pois nela se 

fazem valer reivindicações ideológicas e políticas. A língua torna-se um objeto irreal, quando 

é analisada de forma isolada, desvinculada das condições sociais, dentro das quais ela é usada.  

No que tange à realidade sociolinguística brasileira, Faraco (2015) assinala que:  

 

[...] todos os falantes (sem exceção) vivem num ambiente sociolinguístico 

heterogêneo. Em casa ou na rua, ouvem pessoas de diferentes faixas etárias, 

desde idosos até adolescentes e crianças [...]; ouvem rádio e televisão [...]; 

frequentam a igreja, a escola, o posto de saúde, o local de trabalho, o sindicato, 

clubes sociais ou esportivos e assim por diante. Em cada um desses contextos, 

ouvem as mais diferentes variedades da língua. (FARACO, 2015, p. 28) 

 

Sendo assim, não podemos desconsiderar nem desmerecer a variedade utilizada por 

nossos alunos, a mesma utilizada pela comunidade em que eles estão inseridos. A variedade 

que é comum a seus familiares, vizinhos e amigos, com quem passam a maior parte do tempo, 

em detrimento do curto período em que são expostos à variedade padrão, na sala de aula, 

momento em que são apresentados a uma linguagem que é considerada, por muitos deles, como 

um idioma estrangeiro. 



28 

Como afirmamos anteriormente, se todas as instituições humanas sofrem mudança, 

por que a língua não sofreria? Por que só a língua ficaria parada no tempo e no espaço? Partindo 

desses questionamentos e seguindo o pensamento de Bagno (2007), ponderamos que é mais 

prudente aceitar as mudanças, compreender seus mecanismos e aprender a lidar com essa 

realidade. 

Em consonância esse autor, se compararmos textos escritos ao longo do tempo, fica 

perceptível que a língua utilizada hoje, obviamente, não é a mesma utilizada por Pero Vaz de 

Caminha, nos idos de 1500 e, muito menos, a registrada por um escritor brasileiro no século 

XVIII. Vale ressaltar que estamos falando de registros escritos, mas podemos imaginar o que 

acontece na oralidade, em que as mudanças ocorrem com maior velocidade. A título de 

ilustração, a escrita diária no aplicativo Whatsapp mostra que nós, os falantes reais da língua, 

vamos alterando as regras de funcionamento da língua vernácula, tornando-a mais adequada a 

nossa exigência de processamento mental, de comunicação e de interação. É comum que 

escrevamos “vc” no lugar de “você”, “tbm” ou “tmbm” por “também”, “miga” substituindo 

“amiga”, entre outras palavras que nossa criatividade ou necessidade exigirem. A língua, alerta 

Bagno (2007), passa por processos de mudança, de obsolescência, de reinvenção, de evolução.  

Infelizmente, adverte, as pessoas, mesmo dentro de contextos escolares, ainda 

enxergam a mudança como um problema, sinal de ruína, de decadência, de corrupção da língua. 

Neste contexto, não faltam culpados que contribuam para o “delito” da mudança linguística: os 

jovens com suas gírias, o despreparo dos professores, a mistura de raças, até as babás já 

participaram desse julgamento. Não obstante, a verdade seja a de que são os falantes, em 

sociedade, que mudam a língua, sem a menor das intenções. Entendemos que ninguém sai de 

casa formulando o pensamento de que decidiu mudar a língua naquele exato momento. São os 

falantes que, sem perceber ou sem a menor preocupação, realizam as mudanças, pois, conforme 

Bagno (2007, p. 166), “[...] os falantes mudam a língua o tempo todo”, quer aceitemos tais 

mudanças ou não. 

Podemos acrescentar que não é porque ocorrem mudanças na língua que ela seja 

desorganizada e desordenada. Como diz o linguista (2007, p.73), “[...] todas as formas de 

expressão verbal têm organização gramatical, seguem regras e têm uma lógica linguística 

perfeitamente demonstrável, ou seja, nada na língua é por acaso”. Para ilustrar essas mudanças, 

citemos pronúncias utilizadas por falantes socialmente desprestigiados, como “broco”, 

“ingrês”, “chicrete” e “pranta”. O falante urbano e escolarizado irá considerá-las feias e erradas. 

Contudo, um exame do desenvolvimento histórico da língua nos mostra que a alternação entre 

o “l” e “r”, nos encontros consonantais, ocorreu na história da língua portuguesa. Muitas 



29 

palavras que hoje são grafadas com “r”, apresentavam um “l” na origem, como podemos 

observar no quadro a seguir: 

 

Quadro 1: A transformação do “l” em “r” nos encontros consonantais 

LATIM clavu- duplu- flaccu- obligare placere- 

PORTUGUÊS cravo dobro fraco obrigar prazer 
Fonte: Adaptado de Bagno (2007, p. 73) 

 

Bagno (2007) aponta que muitas palavras hoje grafadas com “l” estão documentadas 

com “r” em textos escritos no português medieval e, também, no período renascentista. A 

exemplo da obra Os Lusíadas (1572), de Camões, como atestam os seguintes versos: 

 

Quadro 2: Versos da obra “Os Lusíadas” de Camões 

“Doenças, frechas, e trovões ardentes” (X, 46) 

“Era este ingrês potente” (VI, 47) 

“Nas Ilhas de Maldiva nasce a pranta” (X, 136) 

“Pruma no gorro, um pouco declinada” (III, 98) 
Fonte: Adaptado de Bagno (2007, p. 217) 

 

Assim, o suposto “erro”, nas palavras anteriormente evidenciadas, é perfeitamente 

explicável. Trata-se do fenômeno fonético, denominado “rotacismo”, que é a tendência em 

transformar em “r” o “l” dos encontros consonantais. 

Podemos questionar sobre a explicação desse fenômeno. O autor (2017, p. 218) 

apresenta um esclarecimento científico: “[...] os sons comumente representados pelas letras L 

e R são aparentados, isto é, são produzidos pelo nosso aparelho fonador de modo semelhante e 

em pontos próximos dentro da boca, daí a facilidade da troca de um pelo outro”. Sendo assim, 

os falantes que utilizam o rotacismo estão levando adiante uma tendência que acontece no 

português, como em outras línguas. Posto isso, o autor arremata afirmando que, se houver 

explicação para o fenômeno linguístico, insistir em tratá-lo como “erro” é negar a explicação 

científica e da busca de ponderações racionais para o fenômeno, e, então, sobra-se espaço para 

o preconceito. 

Bagno (2007), então, aponta que outra questão a ser discutida é que a grande maioria 

da população desconhece a história da língua e, consequentemente, ignora os processos de 

transformação que afetaram o português ao longo do tempo. Entendemos, contudo, que o 

usuário da língua não é obrigado a conhecer a história do seu idioma, mas os professores de 

língua portuguesa e outros profissionais que lidam com o uso da língua no seu dia a dia precisam 

ter esse conhecimento. 
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Após esse breve relato sobre variação e mudança linguística, na próxima subseção, 

vamos nos ater ao termo “norma” e aos diferentes sentidos que dele subjazem os adjetivos 

“normal” e “normativo”. 

 

1.2.2 Norma: normal ou normativo? 

 

Tendo como princípio a inconsistência a partir do termo norma, nos assentamos nos 

estudos sociolinguísticos de Lucchesi (2002) para esclarecermos a polarização da realidade 

linguística brasileira, a partir de dois sistemas igualmente heterogêneos e variáveis: a norma 

culta (amiúde tratada como sinônimo da norma padrão) e a norma vernácula ou popular.  

Lucchesi (2002, p. 63) apresenta uma reflexão sobre a heterogeneidade da língua e 

sobre o conceito de norma: “À heterogeneidade real do comportamento linguístico dos 

indivíduos contrapõe-se a homogeneidade artificial do padrão normativo ideal”. 

O autor destaca que há uma polarização dos padrões de comportamento linguístico que 

caracteriza a realidade da língua portuguesa no Brasil, em contraste com as motivações 

ideológicas que subjazem da manutenção de um padrão linguístico ideal e anacrônico. Assim, 

o autor define a realidade linguística brasileira como heterogênea e polarizada, inserida em dois 

sistemas igualmente heterogêneos e variáveis: a norma culta e a norma vernácula ou popular. 

Com esse ponto de vista, Lucchesi (2002, p. 64) esclarece que, do substantivo norma, 

subjazem dois adjetivos: normal e normativo. Enquanto o primeiro lembra o que é habitual, 

costumeiro, tradicional dentro de uma comunidade, o segundo remete a um sistema ideal de 

valores que, geralmente, é imposto dentro de uma comunidade. 

Lucchesi (2002, p. 64-65), fazendo referência a Cunha (1985) que, por sua vez, se 

baseou em Coseriu (1979 [1952]), apresenta uma distinção de norma objetiva e norma 

subjetiva, esclarecendo que, enquanto a primeira se refere a padrões observáveis na atividade 

linguística de um grupo determinado, a segunda se refere a um sistema de valores que norteia 

o julgamento subjetivo de desempenho linguístico dos falantes dentro de uma comunidade. Essa 

mesma distinção já aparece em Rey (1972) e é retomada por Castilho (1978). 

Como exemplo, dentro da realidade linguística brasileira, Lucchesi se reporta ao 

estudo de Lucchesi e Lobo (1988), que apresenta a distinção entre norma-padrão e norma culta. 

Enquanto a norma-padrão reúne as formas prescritas pelas gramáticas normativas, a norma 

culta contém as formas efetivamente depreendidas da fala dos segmentos plenamente 

escolarizados, ou seja, dos falantes com curso superior completo. O autor ressalta que essas 
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expressões são comumente tratadas como sinônimos, o que reflete na maneira ideológica de 

atuar das atitudes prescritivas. 

A distinção entre a norma padrão e a culta revela uma questão instigante, não apenas 

do ponto de vista teórico, mas, também, em seu aspecto político: “[...] por que falantes que 

foram expostos por mais de quinze anos a um determinado padrão normativo não refletem esse 

padrão no seu comportamento linguístico usual?” (LUCCHESI, 2002, p. 65). O autor, portanto, 

aponta que essa questão nos remete 

 

[...] à complexa relação entre atitude normativa e comportamento normal, ou 

seja, entre o sistema ou os sistemas de valores que presidem os julgamentos 

dos atos linguísticos dentro de uma comunidade de fala, e os padrões de 

comportamento linguístico observáveis dentro dessa mesma comunidade. 

(LUCCHESI, 2002, p. 65) 

 

Embora a distinção entre uma norma objetiva, observável, e uma norma subjetiva, 

imposta, possa ser útil, sucede que essa distinção não é tão clara assim. O que ocorre de fato é 

que “[...] existe uma inter-relação entre o que é habitual e o que é imposto de forma clara ou 

subliminar” (LUCCHESI, 2002, p. 66). O próprio Coseriu (1979 [1952], p. 69 apud 

LUCCHESI, 2002, p. 66) adverte não tratar “[...] da norma no sentido corrente, estabelecida ou 

imposta conforme critérios de correção e de valoração subjetiva do expressado, mas sim da 

norma objetivamente comprovável numa língua” e que o seu conceito de norma está ligado ao 

“como se diz” e não ao “como se deve dizer”. No entanto, Coseriu se contradiz em algumas 

vezes ao dizer que a norma “se impõe ao falante” e que “a norma é, com efeito, um sistema de 

realizações obrigadas, de imposições sociais e culturais.” (COSERIU, 1979 [1952], apud 

LUCCHESI, 2002, p. 66). 

O autor aponta que norma é “[...] esse conjunto de valores subjetivos profundamente 

determinado por fatores sociais, culturais e ideológicos” e que está intensamente relacionado 

“[...] às tendências e aos padrões de comportamento linguístico que se observam numa 

comunidade”, o que também é considerado norma. O estudo dessa relação é decisivo para “[...] 

o entendimento da variação e das mudanças que caracterizam o sistema linguístico de dada 

comunidade de fala” (LUCCHESI, 2002, p. 66). 

Na visão de Lucchesi (2002, p. 66), “[...] a sociolinguística tem por objeto de estudo 

os padrões de comportamento linguístico observáveis dentro de uma comunidade de fala e os 

formaliza analiticamente através de um sistema heterogêneo, constituído por unidades e regras 

variáveis”. Assim, a questão central da mudança linguística segue dois princípios teóricos: 

primeiramente, o sistema linguístico que serve a uma comunidade heterogênea e plural também 
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é heterogêneo e plural para exercer inteiramente suas funções; e, segundo: “[...] os processos 

de mudança que se verificam em uma comunidade de fala se atualizam na variação observada 

em cada momento nos padrões de comportamento linguístico observados nessa comunidade” 

(LUCCHESI, 2002, p. 67), sendo que, se a mudança provoca variação, a variação não provoca, 

necessariamente, mudança em curso.  

A variação linguística, para Lucchesi (2002), pode ser dividida em variação social e 

variação estilística. A primeira se refere à diferença na fala dos diversos segmentos sociais: 

classe alta, classe média, classe baixa. A segunda diz respeito à variação observada na fala do 

indivíduo, a depender da situação em que se encontra: a fala espontânea, a fala formal, a leitura 

de um texto.  

Dentro de uma comunidade, Labov (1966) destaca que a avaliação social das variantes 

é mais uniforme do que as suas frequências de uso, tanto que ele “[...] propõe uma definição de 

comunidade de fala como um conjunto de falantes que compartilham o mesmo sistema de 

valores sobre a língua, e não como pessoas que falam do mesmo modo”.  (LABOV, 1966 apud 

LUCCHESI, 2002, p. 67). 

Com relação ao problema da avaliação, conforme Lucchesi (2002), podem ser 

apontados dois processos: “[...] temos de um lado, um padrão institucionalizado, que define as 

formas de prestígio e é imposto dentro da comunidade de cima para baixo no plano social”. De 

outro lado, como movimento de baixo para cima, “[...] há um processo de disseminação de 

determinada variante dentro de um ou mais de um grupo social”. Ao se difundir, essa variante 

obtém um significado social, e os falantes tendem a utilizá-la para assegurarem “[...] a sua 

identidade cultural” (LUCCHESI, 2002, p. 68). 

Não obstante Labov (1974) destacar a uniformidade dos sistemas de valores dentro de 

uma comunidade de fala, ele admite a existência de sistemas de valores conflitantes dentro de 

uma mesma comunidade ou, ainda, a possibilidade de divergência entre sistemas de valores na 

comunidade, o que pode se refletir, por exemplo, “[...] no índice de aproveitamento escolar dos 

estudantes de certos grupos sociais, cujo sistema de valores linguísticos está em flagrante 

conflito com o sistema do professor” (LABOV, 1974, apud LUCCHESI, 2002, p. 68). 

Essa diferença de sistema de valores dentro de uma mesma comunidade de fala levanta 

um problema para a teoria sociolinguística. A solução para esse problema, segundo Lucchesi 

(2004), pode ser encontrada no conceito de norma linguística, que é um conceito do 

estruturalismo e não da sociolinguística.  

No âmbito do estruturalismo, Lucchesi apresenta Coseriu (1979 [1952]) para teorizar 

sobre o conceito de norma, a partir da mais célebre dicotomia de Saussure, a que contrapõe 
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língua e fala. Com relação à fala, é evidente que Saussure a identifica à atividade linguística 

concreta. No que diz respeito ao outro lado da oposição, ou seja, no conceito saussuriano de 

língua, Coseriu (1979 [1952]) reconhece nele três sentidos diferentes. Atualizando essa 

interpretação, Lucchesi assim os define:  

 

(i) algo semelhante à competência linguística chomskiana, ou seja, o 

conhecimento linguístico que permite ao indivíduo falar uma língua; (ii) um 

desdobramento da visão sustentada por Whitney de língua como instituição 

social: um conjunto de padrões sociais objetivos, que, enquanto agregados, se 

opõem ao desempenho individual do falante; (iii) um conceito funcional de 

língua: um conjunto de oposições e estruturas que garantiriam o 

funcionamento da língua como um código. (LUCCHESI, 1998b apud 

LUCCHESI, 2002, p. 69) 

 

A partir do terceiro conceito é que Coseriu (1979 [1952]) infere o caráter essencial da 

oposição saussuriana entre língua e fala: o que é sistemático (forma) e o que é assistemático 

(substância). Na verdade, a oposição se dá entre concreto e abstrato, uma vez que “[...] se a 

língua como sistema funcional resulta de um processo de formalização analítica, isto é, de um 

processo de abstração, ela se comprova concretamente na fala, ou seja, a forma se comprova na 

substância em que existe”. (COSERIU, 1979 [1952] apud LUCCHESI, 2002, p. 70).  

Em vista disso, Coseriu discorda da concepção saussuriana da “[...] identificação entre 

sistemático e social e entre assistemático e individual”. Ele rejeita o caráter rígido da distinção 

que Saussure faz entre individual e social, pois o ato linguístico é, concomitantemente, social e 

individual, de forma que “[...] o elemento social será comprovado no próprio falar individual, 

abandonando-se toda a oposição fictícia entre indivíduo-social e uma sociedade extra 

individual” (COSERIU, 1979 [1952] apud LUCCHESI, 2002, p. 70).  

No entanto, o autor defende a concepção estruturalista de que “[...] o sistema funcional 

é unitário, invariável e independente de qualquer determinação social”, desvinculando o sistema 

funcional de qualquer realidade social, o que fará por meio dos seus conceitos de sistema 

funcional (sistema) e sistema normal (norma). A partir do eixo concreto-abstrato, determinado 

pelo teórico, pode-se depreender que: 

 

[...] na atividade linguística concreta estruturas e oposições funcionais são 

essenciais para o funcionamento da língua (...). Essas unidades invariáveis, 

em seu conjunto, e as relações que se estabelecem entre elas constituem, no 

plano mais alto de abstração, o sistema funcional, ou simplesmente o sistema. 

Assim, a essas unidades constantes e invariáveis do sistema corresponderia o 

conjunto potencialmente infinito de realizações verificadas na fala. 

(COSERIU 1979 [1952] apud LUCCHESI, p. 71) 
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Coseriu (1979 [1952]) enfatiza que, além das muitas realizações aleatórias que são 

características da fala, existem, também, certas variantes que, não tendo valor funcional, são 

frequentes dentro da comunidade de fala, o que ele nomeia de “variantes normais”. Para cuidar 

desse fenômeno, o autor propõe um nível médio de abstração entre a fala e o sistema, que seria 

ocupado pelo que ele chama de sistema normal, ou simplesmente norma. A vigência das 

variantes normais estaria associada a fatores, como: grupo social, região, idade, sexo etc., e suas 

frequências seriam estudadas estatisticamente. (COSERIU, 1979 [1952] apud LUCCHESI, 

2002, p. 71).  

Lucchesi (2002, p. 72) reconhece que o principal interesse da formulação coseriana é 

retirar da língua ou sistema, que é o objeto mais importante da análise linguística – qualquer 

princípio social, para que o sistema linguístico pudesse ser estudado apenas a partir de suas 

relações internas, com base em sua lógica funcional. A pretensão coseriana seria de estudar 

apenas o sistema que se posicionasse acima de todas as normas sociais da língua.  

No entanto, essa aspiração, conforme Lucchesi (2002), confronta com alguns 

problemas teóricos. O primeiro deles é o de que não existe sustentação dessa concepção de 

sistema funcional. Não há um sistema funcional distinto do sistema normal. Para ele, seria 

necessário que “[...] a variação normal não atingisse as unidades essenciais do sistema 

funcional”, mas não é isso o que acontece. O texto de exemplo utilizado por Coseriu, os 

“Princípios de Fonologia”, de Trubetzkoy, para elucidar as variantes normais, apresenta 

também “[...] exemplos em que a variação normal atinge as unidades funcionais do sistema 

linguístico”. (LUCCHESI, 2002, p.72). 

Fica óbvio, na compreensão do autor, que a variação normal atinge o plano do sistema 

linguístico, nos levando “[...] à relação entre variação sistemática e mudança linguística, que 

(...) é crucial para a superação da concepção estruturalista de língua como um sistema 

homogêneo e invariável” (LUCCHESI, 1998b apud LUCCHESI, 2002, p. 73). Foi assim, então, 

que o modelo da sociolinguística ergueu, com o início dessa relação entre variação funcional e 

mudança da língua, um novo entendimento do objeto de estudo da linguística. 

Para Lucchesi (2002), todos os estruturalistas e funcionalistas que se dedicaram à 

pesquisa diacrônica buscaram provar o princípio de que “[...] os processos de mudança fossem 

condicionados apenas ou fundamentalmente por fatores funcionais inerentes ao sistema 

linguístico”. No entanto, Lass (1980) e Labov (1982 e 1987) constataram que “[...] os fatores 

funcionais não podem por si só dar conta dos processos de mudança, pois em muitos casos sua 

ação é suplantada pela ação dos aspectos sociais”.  (LUCCHESI, 2002, p. 73-74).  
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O modelo sociolinguístico, segundo Lucchesi (2002, p. 74), procurou uma explicação 

para o problema da mudança e buscou designar um novo conceito do objeto de estudo da 

linguística. Estudos sociolinguísticos demonstram que: 

 

[...] (i) A mudança linguística não deve ser identificada como deriva aleatória 

procedente da variação inerente na fala. (...) (ii) A associação entre estrutura 

e homogeneidade é uma ilusão. (...) (iii) Nem toda variabilidade e 

heterogeneidade na estrutura linguística implica mudança; mas toda mudança 

implica variabilidade e heterogeneidade. (iv) A generalização da mudança 

linguística através da estrutura linguística não é uniforme nem instantânea. 

(...) (v) As gramáticas em que ocorre a mudança linguística são gramáticas da 

comunidade de fala. (...) (vi) A mudança linguística é transmitida dentro da 

comunidade como um todo. (...) (vii) Fatores linguísticos e sociais estão 

intimamente inter-relacionados no desenvolvimento da mudança linguística. 

(WEINREICH, LABOV e HERZOG, 2006, p. 125-126).  

 

Assinalamos, por conseguinte, que as assertivas descritas sobre a natureza da mudança 

linguística podem ser tomadas como fundamentais para o pensamento sociolinguístico. 

Nas palavras de Lucchesi, “[...] o que a sociolinguística tem demonstrado, ao longo 

das últimas décadas, é que os aspectos funcional e social da linguagem se interpenetram e que 

não se pode entender um sem o outro”. (LUCHESI, 2002, p. 74). 

Contrariamente ao que propôs Coseriu diante da divisão tripartida entre sistema, norma 

e fala, o que a sociolinguística faz é fundir os conceitos de sistema e norma, uma vez que “[...] 

a variação normal é estudada como parte integrante do funcionamento do sistema linguístico” 

e não como algo que contrarie ou que prejudique esse funcionamento, como alvitrou a visão 

estruturalista. Contudo, Lucchesi (2002, p. 74) pondera que, se a distinção entre norma e 

sistema deixa de existir, isso quer dizer que o conceito de “norma” fica ausente da literatura 

sociolinguística? O próprio autor questiona se o conceito de norma cairá em desuso e ele mesmo 

responde, dando sequência ao seu texto, demonstrando exatamente o contrário.  

Corroborando com a relevância do conceito de “norma” para a sociolinguística, 

Lucchesi (2002, p. 75) apresenta, como exemplo, a história da língua portuguesa no Brasil. A 

partir de várias teorias, a começar pelos estudos de Guy (1981, 1989), que aponta as 

características do português popular do Brasil como resultantes de um “[...] processo prévio de 

crioulização”, iniciado a partir do século XVII, seguido de um “[...] processo rápido de 

descrioulização”. Conforme Lucchesi (2002, p. 75), Guy baseia seus dados na história externa 

da língua portuguesa no Brasil, a partir da análise de duas variáveis morfossintáticas de 

concordância. Para ele, a norma-padrão brasileira tende a refletir os modelos vigentes do 

português de Portugal. 
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No entanto, o autor (2002, p. 75) assinala que a posição de Guy (1981, 1989) foi 

refutada pelo linguista brasileiro Tarallo (1993). O último defende que o português do Brasil 

não está se aproximando do português europeu e que, na verdade, eles estão se distanciando. O 

estudo de Tarallo é fundamentado “[...] em análises das construções relativas e da retenção 

pronominal nas sentenças encaixadas ou matrizes”. Dessa forma, nessa segunda concepção da 

realidade linguística brasileira, Tarallo (1993) alega um afastamento em relação ao português 

europeu, não havendo, assim, a possibilidade da “descrioulização” da nossa língua. 

Lucchesi (2002) pretende, a partir da síntese dessas duas ideias contrárias colocadas 

por Guy (1981, 1989) e Tarallo (1993), mostrar que:  

 

[...] elas não se opõem como duas caracterizações distintas da mesma 

realidade, mas como caracterizações de aspectos distintos de uma mesma 

realidade: a realidade linguística brasileira, que não é apenas variável e 

heterogênea, mas também é plural, mais precisamente polarizada, podendo-se 

definir nela dois grandes subsistemas, também eles heterogêneos e variáveis, 

[definidos] como normas. (LUCCHESI, 2002, p. 76) 

 

Como proposta, Lucchesi (2002, p. 76) apresenta “[...] os elementos sócio-históricos 

e linguísticos para a caracterização da realidade linguística brasileira como um diassistema 

polarizado”, discernindo, por um lado, uma “norma culta” e, de outro lado, uma “norma 

vernácula ou popular”. 

Para ilustrar as origens sócio-históricas da polarização linguística do Brasil e o 

estabelecimento do seu padrão normativo, Lucchesi se inspira em Cunha (1970, 1985). O 

quadro que descreve o período colonial do país, desde o início do século XVI até meados do 

século XIX, revela que o Brasil foi um extenso país rural e que suas cidades e vilas, quase todas 

litorâneas, eram pouco povoadas e não exerciam influência nas povoações do interior. De um 

lado, existiam os escassos centros urbanos que sofriam forte influência cultural e linguística da 

metrópole. A fina flor colonial era cuidadosa dos valores europeus, procurando preservar os 

padrões culturais e de língua vindos d’além-mar. Essa interferência dos paradigmas europeus 

sobre a variedade culta do português brasileiro permanece até depois de proclamada a 

Independência, em 1822. Para se ter uma ideia, no decorrer do século XIX, os professores de 

língua portuguesa eram, em boa parte, vindos de Portugal (LUCCHESI, 2002, p. 76-77). 

O outro lado da formação da língua portuguesa no Brasil, conforme Lucchesi (2002), 

teve, como cenário, o interior do país, para onde se locomoveu a maior parte da população no 

período colonial. Nas mais diferentes regiões do país, o português era levado pela fala “tosca” 

e “plebeia” dos colonos pobres, além disso, a língua portuguesa era adquirida em circunstâncias 
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precárias pelos escravos, que constantemente escolhiam se comunicar entre si usando uma 

língua franca africana. Ante essas péssimas condições, a língua portuguesa foi se difundindo 

entre a população desprovida de origem predominantemente indígena e africana, nos três 

primeiros séculos de história do Brasil. (LUCCHESI, 2002, p. 77). 

Nesse sentido, Silva Neto (1951), também citado por Lucchesi (2002, p. 77), no início 

da década de 1950, já tratava a bipolaridade que marca a história sociolinguística do Brasil e 

evidencia “a dualidade linguística” entre a elite social, em sua maioria, brancos e mestiços que 

ascenderam, e o povo, descendente dos índios, negros e mestiços da colônia.  

Assim, para Lucchesi (2002, p. 78), enquanto a nata social da colônia cultivava a 

língua e as maneiras oriundas da Metrópole nos pequenos centros urbanos, nas demais regiões 

do vasto Brasil, a língua portuguesa passava por mudanças, principalmente, devido à aquisição 

precária que dela faziam negros, índios e mestiços. Para o autor,  

 

[e]ssa dicotomia entre a fala das elites cultas orientada para o padrão europeu 

e a fala da grande maioria da população brasileira, marcada pelo amplo 

processo de variação produzido pelo contato massivo do português com as 

línguas africanas e indígenas, dará o tom do cenário linguístico brasileiro ao 

longo do século XIX. (LUCCHESI, 2002, p. 78) 

 

Esse período, conforme Lucchesi (2002, p. 78-79), é considerado importante, pois é 

nele que se inicia o processo de formação do Estado brasileiro. Depois de declarada a 

independência política, existe a aspiração de que o movimento político e cultural de constituição 

de uma nova nação independente se refletisse também no projeto linguístico. No entanto, é na 

instauração de um padrão linguístico nacional que se revela o contraditório projeto político de 

exclusão das elites brasileiras. Há um duplo prisma: a nação é vista como formação, por meio 

da interrupção com o passado colonial, mas, também, se deseja uma unidade cultural com esse 

mesmo passado que os associe à sociedade europeia. Em consonância com Pagotto (1998), 

Lucchesi (2002, p 79) afirma que parece ter acontecido, ao longo do século XIX, uma 

transformação no padrão normativo adotado no Brasil, em função das mudanças ocorridas no 

português europeu entre os séculos XVIII e XIX. Assim, ao se estabelecer a norma-padrão 

brasileira baseada nos padrões do português moderno europeu, “[...] esta norma subjetiva, que 

fornece as bases do padrão normativo pedagógico, acaba por se descolar das tendências em 

curso das normas objetivas brasileiras, tanto na norma culta quanto na norma popular” 

(LUCCHESI, 2002, p. 79). 

Na perspectiva de Lucchesi (2002, p. 79), em conformidade com Pagotto (1998) e 

Guimarães (1996), em meados do século XX, com a industrialização e o crescimento acelerado 
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dos centros urbanos, acontece, como resultado natural, a democratização dos padrões culturais 

e linguísticos. No decorrer desse século, acontece a popularização do sistema de ensino público, 

e a ocorrência dos meios de comunicação de massa que acabaram por estabelecer uma 

disposição de variação na norma culta, que tende a se deslocar, cada vez mais, do padrão 

normativo, o qual, em acordo “[...] com o projeto político de exclusão social das elites 

brasileiras continua a reproduzir os modelos europeus, alterando apenas a sua fundamentação 

retórica” (LUCCHESI, 2002, p. 79). 

Em contrapartida, Lucchesi (2002, p. 80) coloca que, ainda no século passado, 

aconteceram expressivas mudanças no cenário cultural e linguístico das camadas mais baixas 

da população brasileira, pelos mesmos motivos apontados anteriormente. Dessa forma, 

caracteriza-se:  

 

[...] a tendência da mudança do português popular em direção aos modelos da 

norma culta, que atingem e influenciam as camadas mais baixas da população 

[...] Portanto, no decorrer do século XX, enquanto no português popular se 

verifica uma tendência de mudança ‘para cima’, não em direção aos padrões 

normativos, mas em direção ao padrão urbano culto (ou semiculto), no 

português culto, assiste-se a uma tendência de mudança de afastamento do 

padrão normativo de matriz europeu, uma mudança que se pode definir como 

“para baixo”. (LUCCHESI, 2002, p. 80) 

 

Além da intensa proximidade das classes médias e altas com dialetos populares rurais, 

devido ao êxodo do campo para a cidade que aumenta consideravelmente a partir da década de 

1940, outro fator da história socioeconômica e demográfica, conforme Lucchesi (2002, p. 80), 

parece ser determinante: a chegada de mais de três milhões de imigrantes europeus e asiáticos, 

entre o final do século XIX e o início do século XX. Esses indivíduos, em sua maioria, 

ingressaram na base da pirâmide social, pois deslocaram-se para o trabalho no campo. Nessa 

conjuntura, a forma mais acessível para adquirirem o português era o proveniente dos capatazes 

e dos trabalhadores braçais locais, que, em boa parte, eram ex-escravos africanos e seus 

descendentes nativos e/ou mestiços. Assim, ao chegar ao Brasil, esses imigrantes aprenderam 

o português popular, “[...] com as profundas mudanças decorrentes do processo de transmissão 

linguístico irregular por que este havia passado” (LUCCHESI, 2002, p. 80-81). Entretanto, 

esses imigrantes ergueram-se aceleradamente na pirâmide social e levaram, para o interior da 

norma culta, algumas das estruturas de origem popular que haviam adquirido em seu contato 

primeiro com o português. Lucchesi (2002, p. 81) demonstra, assim, “[...] o caminho através do 

qual certas estruturas da fala popular penetraram nas camadas médias e altas, implementando 

as mudanças ‘para baixo’ que se observam no português culto”.  



39 

Em vista disso, o autor corrobora que, no decurso do século XX, ameniza-se o quadro 

bem polarizado que prevaleceu nos séculos anteriores, diminuindo as diferenças que separavam 

a fala da elite da fala da população pobre. No entanto, “[...] as marcas dessa polaridade ainda 

se mantêm; até mesmo porque se conservam as profundas desigualdades sociais que 

fundamentam a divisão linguística do Brasil em dois subsistemas distintos: uma norma culta e 

uma norma popular” (LUCCHESI, 2002, p. 81). 

Dando continuidade ao nosso aporte teórico, partiremos agora para uma análise da 

corrente funcionalista da linguagem. 

 

1.3 Funcionalismo Linguístico 

 

Nesta seção, nos propomos a fazer uma introdução geral da teoria funcionalista da 

linguagem, para comprovarmos que o falante molda a língua para satisfazer suas necessidades 

comunicativas. Para tanto, nos baseamos no estudo de Neves (1997) e Pezatti (2004). Em Neves 

(1997), vamos nos restringir na demanda das funções da linguagem, expondo as diferentes 

definições do termo “função”; em seguida, trazemos uma visão geral da gramática funcional. 

Em Pezatti (2004), apresentamos o ponto de vista teórico do modelo funcionalista; bem como, 

dos seus princípios de adequação explanatória; além disso, vamos enumerar e comentar, 

ligeiramente, sobre cada um dos temas relevantes da teoria funcionalista. 

 

1.3.1 Das funções da linguagem à gramática funcional sob a ótica de Neves (1997) 

 

Neves (1997, p. 5) esclarece que o termo “função” apresenta tamanha variedade de 

empregos que chamar a uma teoria linguística de “funcional” não consegue caracterizá-la 

verdadeiramente. Martinet (1994 apud NEVES, 1997, p. 5), buscando definir o que é 

“linguística funcional”, descreve o termo “função” com o sentido de “[...] ‘papel’ ou de 

‘utilidade de um objeto ou de um comportamento’ (adotado pela Sociedade Internacional de 

Linguística Funcional); e o valor de ‘papel em uma oração’ acrescentado ao sentido que a 

palavra tem num determinado contexto (que é o que está na tradição gramatical)”. 

Ainda segundo Martinet (1994), a palavra “[...] ‘funcional’ só tem significado para os 

linguistas “em referência ao papel que a língua desempenha para os homens, na comunicação 

de sua experiência uns aos outros” (MARTINET, 1994, p. 13, apud, NEVES, 1997, p. 5-6). Na 

linguística, Dillinger (1991) usa “função” no sentido de “relação”. Cita, ainda, Garvin (1978), 

que esclarece que “[...] função pode indicar as relações: ‘(i) entre uma forma e outra (função 
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interna); (ii) entre uma forma e seu significado (função semântica); (iii) entre o sistema de 

formas e seu contexto (função externa)’” (GARVIN (1978); DILLINGER (1991); NEVES 

(1997)). 

O “funcionalismo” não mostra visivelmente, segundo Neves (1997), quais funções ou 

relações serão objetos de estudo. Ao citar a produção da Escola Linguística de Praga, a autora 

observa que os termos “função” e “funcional” são muito recorrentes. No entanto, não é fácil 

examinar a interpretação que é dada a esses termos. Entre todos os motivos apontados por Danes 

(1987), os termos “função” e “funcional” não são os únicos importantes para a explicação da 

“abordagem funcionalista”; termos, como: “meios”, “fins”, “instrumento”, “eficiência”, 

“necessidade de expressão”, “servir para” chamam a atenção para a interpretação finalista 

(teleológica, teleonômica). O autor, ainda, mostra que grande parte dos teóricos da Escola 

Linguística de Praga usou o termo “função” com o significado de “tarefas” que a linguagem ou 

seus componentes cumprem, ou ‘propósito’ ao qual eles exercem. “A Jakobson, afinal, se 

deveria um tratamento de conceito de ‘função’ em Linguística dentro do quadro teórico 

‘finalista’ ou ‘teleológico’ [...] A noção de ‘função’ inclui o propósito, isto é, os fins, e também 

o meio, isto é, os portadores da função”. (DANES, 1987, p. 6-7 apud NEVES 1997, p. 8). 

Neves (1997, p. 8) apresenta, também, a visão funcionalista de Halliday (1973a), em 

que a ideia de “função” não diz respeito aos papéis que exercem as classes de palavras ou os 

sintagmas dentro da estrutura das unidades maiores, mas ao papel que a linguagem exerce na 

vida dos indivíduos, servindo a certos tipos universais de demanda, que são abundantes e 

diversificados. 

No que concerne à questão da proposição das “funções” da linguagem, é bastante 

complexa porque, como apontam Garvin & Mathiot (1975), citados por Neves (1997, p. 9), o 

termo “função”, em referência à “linguagem”, tanto pode reportar-se ao propósito do uso, como 

ao papel ou efeito do uso. A proposta de Karl Bühler recomenda três funções da linguagem: (i) 

a de representação; (ii) a de exteriorização psíquica; e (iii) a de apelo, as quais se mostram 

hierarquizadas, nos diferentes enunciados. Assim sendo, “[...] ‘comunicar’ não se põe como 

‘função’ da linguagem porque a capacidade que a linguagem tem de funcionar 

comunicativamente é exatamente o que condiciona todo o complexo que constitui o evento da 

fala” (NEVES, 1997, p. 9). 

Na realidade, para Neves (1997, p. 11), as propostas de conjuntos de funções da 

linguagem são distintas, nos vários autores da Escola Linguística de Praga. Jakobson acrescenta 

outras às três funções de Bühler, constituindo um total de seis funções da linguagem, cada uma 

delas ligada a um dos fatores intervenientes no ato da comunicação verbal, são elas: “[...] (i) ao 
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contexto: função referencial; (ii) ao remetente: função emotiva; (iii) ao destinatário: função 

conativa; (iv) ao contato: função fática; (v) ao código: função metalinguística; (vi) à mensagem: 

função poética.” (JAKOBSON, 1969, apud NEVES, 1997, p. 11). Em cada uma dessas 

mensagens se agrega uma quantidade de funções da linguagem; existe uma função primária e 

outras secundárias, formando-se uma hierarquia de funções.  

Na escola britânica de Firth, Halliday e seguidores, o conceito de “função”, como 

aponta Beaugrande (1993), resultaria do grande interesse em “prosódia” ou “entonação” e ao 

acordo de, nas palavras de Firth, “[...] tratar o significado por meio de uma abordagem completa 

da disciplina” e “[...] em todos os níveis da análise”. O sistema da língua continua a ser visto 

como uma “rede” de opções cujas funções controlam as operações de escolha e arranjo 

(NEVES, 1997, p. 11-12).  

Halliday (1973a) diz usar a palavra “função” nos moldes de Bühler, embora não 

compartilhe da mesma teoria. Diferentemente de Bühler, Halliday insiste em: 

 

[...] uma teoria não apenas extrínseca, mas também intrínseca, das funções da 

linguagem, uma teoria segundo a qual a multiplicidade funcional se reflete na 

organização interna da língua, e a investigação da estrutura linguística revela, 

de algum modo, as várias necessidades a que a linguagem serve. A pluralidade 

funcional se constrói claramente na estrutura linguística e forma a base de sua 

organização semântica e sintática, ou seja, lexical e gramatical. (NEVES, 

1997, p. 12) 

 

Este excerto de Neves (1997), baseado em Halliday (1933a), é comprovado na quarta 

seção do nosso trabalho, principalmente, no que concerne ao estudo da topicalização das 

sentenças. 

Em seus diversos estudos, Halliday faz uma proposição de funções, ou melhor, 

metafunções da linguagem que vem sendo disseminada em diversos trabalhos sobre língua e 

linguagem. São elas: (i) a função “ideacional”, em que a linguagem tem a função de expressão 

do conteúdo. É por meio dessa função que o falante e o ouvinte estabelecem e congregam na 

língua sua experiência dos fenômenos do mundo real. Dentro da função ideacional da 

linguagem, identificam-se duas subfunções, a “experiencial” e a “lógica”. Em seguida, (ii) a 

função interpessoal da linguagem; em que o falante usa a linguagem como um meio de 

participar do evento da fala, em especial, o papel comunicativo que adota. Essa segunda função 

assume tanto a função expressiva quanto a conativa de Bühler. O elemento interpessoal da 

linguagem é interacional e pessoal, constituindo-se um componente da linguagem que serve 

para organizar e expressar tanto o mundo interno quanto externo do indivíduo. Existe, ainda, 
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uma terceira função, que é instrumental para as duas anteriores. É a função “textual” que se 

relaciona à criação do texto. O discurso se torna praticável porque o emissor pode produzir um 

texto, e o ouvinte ou leitor pode identificá-lo. “A função textual não se limita simplesmente ao 

estabelecimento de relações entre as frases, referindo-se antes à organização interna da frase, 

ao seu significado como mensagem, tanto em si mesma como na sua relação com o contexto” 

(HALLIDAY, 1970; 1973a;1973b; 1977 apud NEVES, 1997, p. 12-14). 

Por gramática funcional, conforme Neves (1997, p. 15), compreende-se uma teoria da 

organização gramatical das línguas naturais que procura agregar-se em uma teoria global de 

interação social. É uma teoria que fundamenta que as relações entre as unidades e as funções 

das unidades têm prioridades sobre seus limites e sua posição e que entende a gramática como 

abertas às pressões do uso. 

A autora (1997, p. 16) considera que a gramática funcional leva em conta a 

competência comunicativa, ou seja, “[...] considera a capacidade que os indivíduos têm não 

apenas de codificar e decodificar expressões, mas também de usar e interpretar essas expressões 

de uma maneira interacionalmente satisfatória”. A expressão “competência comunicativa”, que 

Neves associa a Hymes (1974), propõe juntar ao processo tradicional de descrição gramatical 

a descrição das regras para o uso social apropriado da linguagem. Para Prideaux (1987), citado 

por Neves (1997, p. 16), o que opõe o funcionalismo ao estruturalismo americano é o 

reconhecimento de que a linguagem não é um fenômeno isolado; contrariamente, ela serve a 

uma variedade de propósitos, entre os quais, se pretende “[...] efetuar a comunicação”. Neves 

(1997, p. 16) também traz Camacho (1994), que aponta a concepção de linguagem como 

atividade cooperativa entre falantes reais, o que constitui o princípio básico que opõe o 

funcionalismo ao modelo que vê a língua como um sistema estável, objetivo e externo ao 

indivíduo, que Bakhtin (1979) configurou como “objetivismo abstrato”. 

Comungamos com a visão dos teóricos apresentados por Neves (1997) no parágrafo 

anterior, principalmente, no que concerne ao último de nossos objetivos específicos, em que 

não podemos enxergar a língua com aspectos de unicidade. Na quarta seção do nosso trabalho, 

especificamente, na subseção dedicada à análise dos memes nas redes sociais, podemos 

observar “falas reais”, de falantes autênticos, em atividades de interação verbal. 

A gramática funcional considera o uso das expressões linguísticas na interação verbal, 

o que implica no aspecto pragmático do componente sintático-semântico do modelo linguístico. 
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Essa visão funcional é a que existe desde o começo do século, na Escola Linguística de Praga, 

que pode ser considerada como a sociolinguística “antes do seu inteiro desenvolvimento”4. 

Encerrando a contribuição teórica baseada em Neves, seguiremos com a compreensão 

do modelo funcionalista sob o enfoque de Pezatti (2004).  

 

1.3.2 O modelo funcionalista sob a perspectiva de Pezatti (2004) 

 

A princípio, Pezatti (2004) apresenta o ponto de vista de Saussure, que trata seu objeto 

de estudos, a língua (o sistema), em oposição à fala (o uso), logo, o pai da linguística contrapõe 

o que é social e geral ao que é particular e individual. Chomsky comungou dessa visão 

idealizadora de Saussure com a conhecida noção de “falante-ouvinte ideal numa comunidade 

linguística homogênea”. Assim, nos anos de 1970, predominava tão excessivamente o modelo 

teórico da Gramática Transformacional, que parecia impossível trabalhar a sintaxe de uma 

língua fora de seus parâmetros de investigação, ainda que alguns teóricos conseguissem 

enxergar o enfoque demasiadamente formalista dessa tendência. 

Felizmente, o desenvolvimento recente da linguística, segundo Pezatti (2004), 

evidencia rápidas e sucessivas mudanças no modo de fazer pesquisa. Aos poucos, desprezando 

a teoria gerativista, surgiram várias tendências, como: a Sociolinguística, a Linguística Textual, 

a Análise do Discurso, a Análise da Conversação e a Teoria Funcionalista. No entanto, ao 

contrário das demais, o aparecimento da Teoria Funcionalista não foi tão recente, o que 

aconteceu foi uma atualização de seus princípios. “O paradigma funcional ostenta, na verdade, 

uma história quase tão longa quanto a do paradigma formal, incluindo-se neste o estruturalismo 

saussuriano” (PEZATTI, 2004, p. 166).   

Conforme DeLancey (2001), o funcionalismo moderno é um retorno à concepção de 

linguistas anteriores a Saussure, como: Whitney, von der Gabelentz e Hermann Paul, que 

sedimentaram “[...] o enfoque linguístico em fenômenos sincrônicos e diacrônicos no final do 

século XIX, entendendo que se deve explicar a estrutura linguística em termos de imperativos 

psicológicos, cognitivos e funcionais” (PEZATTI, 2004, p. 166).   

A teoria funcionalista também pode ser encontrada na Escola Linguística de Praga, 

desde o início dos anos 1920. Um dos teóricos pioneiros é Jakobson, que ampliou a noção de 

função da linguagem, considerada apenas referencial no estruturalismo, “[...] a outras funções 

que levam em conta os participantes da interação, como a emotiva, a conativa e a fática, e outros 

                                                           
4 Tradução nossa para avant la lettre, expressão usada Dirven e Fried (1987, p. X, apud NEVES, 1997, p. 16), 

para associar a Escola Linguística de Praga à Sociolinguística. 
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fatores da comunicação como a mensagem (função poética) e o próprio código (função 

metalinguística)” (PEZATTI, 2004, p.167). 

Segundo a autora, a visão funcionalista também se encontra na tradição antropológica 

americana, com o trabalho de Sapir (1921, 1949); na teoria tagmêmica de Pike (1967); no 

trabalho etnográfico de Hymes (1972); na tradição britânica de Firth (1957) e Halliday (1970, 

1973, 1985); e em um sentido diferente também na tradição filosófica que, a partir de Austin 

(1962) e, por meio de Searle (1969), conduziu-se a teoria dos Atos de Fala.  

Há muitas escolas e tendências funcionalistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos 

anos de 1970, mais precisamente na Califórnia, pesquisadores, como: Givón, Charles Li, 

Thompson, Chafe, Hopper, DeLancey, DuBois, entre outros, participaram de um movimento 

muito importante; em New York, em torno de Van Valin, criou-se uma corrente funcionalista 

chamada Gramática de Papel e Referência; e em torno de Lakoff e Langacker, em Berkeley, 

uma tendência funcional cognitiva. Assim sendo, é impossível chegar a uma teoria funcional 

homogênea, ainda que não totalmente incompatível.  

Pezatti (2004) assinala que o termo “funcional” tem sido vinculado a uma variedade 

de grandes modelos teóricos, o que torna impossível a existência de uma teoria única que seja 

compartilhada por todos que se identificam com a corrente funcionalista. Vale ressaltar que a 

investigação funcionalista já existia, com a “Perspectiva Funcional da Sentença do Círculo 

Linguístico de Praga”. A autora aponta que a corrente funcionalista estabelece: 

 

Em primeiro lugar, a concepção de linguagem como um instrumento de 

comunicação e de interação social e, em segundo lugar, o estabelecimento de 

um objeto de estudos baseados no uso real, o que significa não admitir 

separação entre sistema e uso, tal como preconizam tanto o estruturalismo 

saussuriano, com a distinção entre língua e fala, quanto a teoria gerativa, com 

a distinção entre competência e desempenho. (PEZATTI, 2004, p.168)  

 

Enquanto a linguística formal cria explicações a partir da própria estrutura, a 

linguística funcional assenta suas explicações “[...] na função que exercem as unidades 

estruturais e em processos diacrônicos recorrentes que têm, em sua maioria, motivação 

funcional” (PEZATTI, 2004, p. 168). A linguagem, então, é concebida como um instrumento 

que se adapta às funções que desempenha e, assim, pode ser explicada com base nessas funções, 

que são comunicativas.  

O pressuposto funcionalista está calcado na relação entre linguagem e uso, ou, na 

linguagem em uso no contexto social, o que torna imprescindível “[...] a tarefa de explicar o 
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fenômeno linguístico com base nas relações que, no contexto sócio-interacional, contraem 

falante, ouvinte e a pressuposta informação pragmática de ambos” (PEZATTI, 2004, p. 168). 

No funcionalismo, a linguagem é vista como uma ferramenta de interação social. Em 

conformidade com Dik (1989), Pezatti (2004) reitera que: 

 

[...] a interação verbal é uma forma de atividade cooperativa estruturada, em 

torno de regras gerais, normas ou convenções. As regras propriamente 

linguísticas devem ser consideradas instrumentais em relação aos objetivos 

comunicativos da interação verbal. Desse modo, o compromisso fundamental 

do enfoque funcionalista é descrever a linguagem não como um fim em si 

mesmo, mas como um requisito pragmático da interação verbal. (PEZZATI, 

2004, p. 168) 

 

Assim, na visão funcionalista, a pragmática constitui o elemento mais vasto, dentro do 

qual se devem estudar a semântica e a sintaxe. 

Com relação ao estudo da estrutura da linguagem e seu uso, o enfoque funcionalista 

declara como princípio fundamental condicionar o estudo do sistema linguístico ao uso e, a 

partir desse, surge um outro posicionamento baseado na relação entre linguagem e contexto 

social. No que se refere à aquisição da linguagem, a abordagem funcionalista considera que a 

criança, quando se expõe a um conjunto altamente organizado de dados em contextos naturais, 

desenvolve o sistema linguístico subjacente ao uso. (PEZATTI, 2004, p. 169). 

O funcionalismo acredita que a linguagem se define como um instrumento de interação 

social, com o objetivo essencial de transmitir informações entre interlocutores reais. Pezatti 

(2004) cita Labov (1987) ao distinguir várias posições funcionais, cada qual levando em conta 

o contexto gradativamente mais extensivo para explicar a natureza da linguagem. Inicialmente, 

conforme abordagem de Martinet (1962), em relação à eficiência comunicativa das unidades 

estruturais, cuja perspectiva inclui elementos linguísticos de nível fonológico e morfológico, 

com base em relações paradigmáticas. Em seguida, as condições de distintividade semântica de 

Kiparsky (1971), que propõe uma restrição funcional governando as condições de mudança 

linguística. O terceiro conceito de função que Labov (1987) aponta diz respeito à motivação 

discursiva da estrutura sentencial apresentada por Halliday (1967), profundamente vinculada à 

perspectiva funcionalista da Escola de Praga, baseada na oposição entre dado versus novo e 

tema versus rema. Também se inclui aí a Perspectiva Funcional da Sentença de Kuno (1972), 

que desenvolve esses conceitos com relação à sintaxe, mas que, também, propõe o conceito 

psicológico ou cognitivo de “empatia”. Outro aspecto dentro da abordagem funcionalista inclui 

a explicação da estrutura sintática por meio de princípios comunicacionais, propostos por Givón 
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(1979), que comandam “[...] a forma da estrutura da linguagem: dinamismo comunicativo, grau 

de planejamento, monitoramento face a face, conhecimento pragmático compartilhado e outros 

parâmetros” (PEZATTI, 2004, p.170). 

Em relação aos princípios funcionalistas de adequação explanatória, Pezatti apresenta 

Dik (1981, 1989), que aponta que uma Gramática Funcional deve se acomodar a três princípios 

a saber: adequação pragmática; psicológica; e tipológica. Dentre esses, o padrão de adequação 

pragmática é o que apresenta maior peso, uma vez que a Gramática Funcional se inclui numa 

teoria pragmática da linguagem (PEZATTI, 2004, p. 171). 

De acordo com Pezatti (2004, p. 172), uma teoria que se fundamenta no paradigma 

funcional tem como objetivo central a construção de um “modelo de usuário de língua natural” 

(M. ULN). Para isso, nos moldes da Gramática Funcional, conforme Dik (1989), admite-se que 

o uso comunicativo da língua envolva capacidades humanas, como: a linguística, a epistêmica, 

a lógica, a perceptual e a social na construção de um M. ULN.  

Dessa forma, a interação social é vista como uma atividade estruturada, já que é regida 

por normas e convenções; e cooperativa, uma vez que necessita de dois participantes para que 

seja efetuada. Segundo a autora, sob o ponto de vista funcional, a análise linguística envolve 

dois tipos de sistemas de regras, ambos reforçados pela convenção social: “[...] (i) as regras que 

governam a constituição das expressões linguísticas (regras semânticas, sintáticas, 

morfológicas e fonológicas); (ii) as regras que governam os padrões de interação verbal em que 

essas expressões linguísticas são usadas (regras pragmáticas)” (PEZATTI, 2004, p. 173).  

Considerando que a língua é instrumento de interação social, as expressões linguísticas 

descritas em (i) devem ser vistas em situações efetivas de interação verbal e suas propriedades 

co-determinadas pela informação contextual acessível aos interlocutores, como vistas em (ii).  

Pezatti (2004, p. 174) indica que há uma polêmica entre o formalismo e o 

funcionalismo no Brasil. Os estudos funcionalistas ganharam evidência especial nos últimos 

anos com o texto de Votre & Naro (1989). Por outro lado, pressupostos funcionalistas colidem 

com os sustentados pelo formalismo, representado por Nascimento (1990), linguista gerativista. 

O que a autora coloca é que, enquanto Votre e Naro se posicionam a partir da diferença entre 

as perspectivas funcionalista e formalista, considerando-as excludentes e assumindo a 

superioridade daquela sobre esta, Nascimento, por sua vez, não apenas rejeita a separação, 

como, também, recusa a necessidade de optar entre os dois, baseando-se no fato de que estudam 

objetos distintos, contudo apenas selecionam diferentes fenômenos do mesmo objeto. Pezatti 

(2004, p. 176), em conformidade com Dillinger (1991), lembra que, como as visões 

funcionalista e formalista tratam de diferentes fenômenos do mesmo objeto, não há nenhuma 
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obrigação de se discutir se um é mais importante que o outro, pois as diferentes concepções 

para o estudo da linguagem são complementares e igualmente indispensáveis.  

A teoria funcionalista, conforme Pezatti (2004, p. 176), apresenta várias vertentes, no 

entanto, com uma base comum: a de que uma análise linguística deve levar em conta a interação 

social. Nas diversas tendências, cabe averiguar os assuntos mais representativos da perspectiva 

funcionalista. Entre os temas estão: Perspectiva Funcional da Sentença (Escola Linguística de 

Praga), cujo conceito principal é a articulação Tema-Rema; conceitos inter-relacionados de 

Dinamismo Comunicativo, Dado/Novo, Tópico, Ponto de Vista, Fluxo de atenção e a noção de 

Estrutura Argumental Preferida, desenvolvida por DuBois; também, o conceito de 

Transitividade, demandado por Hopper & Thompson (1980), e, por fim, o conceito de 

gramaticalização. 

No tocante à “perspectiva funcional da sentença”, também conhecida como 

“organização contextual da sentença”, ou “tema-rema”, ou ainda “estrutura tópico-comentário”, 

a Escola Linguística de Praga tem dedicado bastante atenção, mas o trabalho pioneiro é de Henri 

Weil (1874), antes mesmo do estruturalismo de Saussure. Pezatti (2004) aponta outros teóricos 

relacionados com essa tendência, como Mathesius, que intensificou esse estudo no período 

entre as duas guerras, Danes (1957), Firbas (1974), Halliday (1974). 

 O aspecto seguinte refere-se à questão do “estatuto informacional” das constituintes 

na oração, ou seja, o estatuto da informação velha e nova, que retoma os conceitos de tema e 

rema da Escola de Praga. Pezatti (2004) cita autores como Chafe (1976), que apresenta termos 

como empacotamento da mensagem, dado (informação velha), novo (informação nova), entre 

outros. Prince (1981) acrescenta outros rótulos como velho-novo, conhecido-novo, 

pressuposição-foco e outros, para explicar fenômenos no nível da sentença ou no nível do 

discurso. Pezatti (2004) aponta que Kuno (1972), Halliday e Hasan (1976), por exemplo, 

utilizam o termo “dadidade”, que assume o sentido de predizibilidade/recuperabilidade.  

O conceito de “Tópico”, segundo Pezatti (2004, p. 183), é um dos mais abordados 

pelas diversas vertentes funcionais e formais e, contraditoriamente, um dos mais controversos 

na área da linguística: “[...] ora é tratado como informação dada, ora como sujeito, ora como 

tema e até mesmo como foco. Como se pode observar, ainda subjazem aqui os conceitos de 

tema-rema da Escola Linguística de Praga” (PEZATTI, 2004, p. 184). 

Como abordamos o fenômeno do tópico na seção quatro deste estudo, consideramos 

oportuno fazermos uma síntese desse tema, lançando mão de algumas informações que Pezatti 

(2004) colhe em Chafe (1976).  
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O tópico é classificado por Chafe (1976) em três categorias: o do inglês, o do caddo 

(língua indígena americana, falada no Oklahoma), e o do chinês. No inglês, o tópico é 

considerado um foco de contraste que tem de ser, por alguma razão, colocado no início da 

oração. O caddo, outra forma de tópico, é como um “sujeito prematuro”, em construções 

chamadas de “duplo sujeito”, geralmente “com uma pausa ou partícula de hesitação”. É como 

se fosse um sujeito indicado antes e não totalmente integrado à sentença que se segue. Contudo, 

segundo Chafe (1976), o verdadeiro tópico é o do chinês, cuja função é determinar “[...] um 

esquema espacial, temporal ou individual, dentro do qual a predicação principal se mantém, de 

modo a limitar-lhe a aplicabilidade a certo domínio”. (PEZATTI, 2004, p. 184).  

 

Quadro 3: Exemplos de tipos de tópico 

Tópico do inglês ...isso muitos no interior fazem assim... 

Tópico do caddo O Nelson ele saiu dos transportes... há mais ou menos uns sete... ou oito anos 

Tópico do chinês Filme, eu gosto mais de comédia 
Fonte: Adaptado de Chafe (1976 apud PEZATTI, 2004, p. 184) 

 

Li e Thompson (1976), também mencionados por Pezatti (2004), procuram diferenciar 

os conceitos de tópico e de sujeito, baseando-se em traços de diversas naturezas. Eles também 

propõem uma classificação tipológica das línguas, com base na relação sujeito/predicado e 

tópico/comentário. Os autores dispõem quatro tipos de línguas a saber: (a) da proeminência de 

sujeito (como as línguas indo-europeias), (b) da proeminência de tópico (como o chinês), (c) da 

coexistência de tópico e de sujeito (como o japonês), (d) da mesclagem e falta de distinção de 

sujeito e de tópico (como o tagalog) (PEZATTI, 2004, p. 184-186). 

Pezatti (2004, p. 187) aborda o estudo pioneiro desenvolvido por Pontes (1987) no 

português brasileiro, intitulado “O tópico no português do Brasil”, que apresenta as construções 

de tópico no português coloquial brasileiro. Pontes (1987) enfatiza o preconceito de gramáticos 

e até linguistas com relação a essas construções sintáticas. Conforme a autora, o tópico no 

português coloquial indica grande importância e sua ocorrência é tão frequente quanto a 

construção sem tópico. Na opinião de Pontes (1987), não é exagero pensar que, na proposta de 

tipologia de línguas de Li e Thompson (1976), o português seja considerado uma língua do 

terceiro tipo, em que as noções de tópico e sujeito são proeminentes (PONTES, 1987, p. 39). 

Na quarta seção deste trabalho, também, nos respaldamos em Pontes (1987), que apresenta 

diversos exemplos de construções de tópico. 

O aspecto do “Ponto de vista e fluxo de atenção” vale-se do conceito de empatia ou 

ponto de vista de Kuno. Chafe (1976) classifica-o “[...] como mais um fenômeno de 

empacotamento, em que sua base cognitiva está ligada ao fato de as pessoas serem capazes de 
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imaginar-se vendo o mundo por meio dos olhos dos outros, bem como do seu próprio ponto de 

vista” (PEZATTI, 2004, p. 187). 

Pezatti (2004, p. 189) se baseia em Hopper e Thompson (1980) para tratar da 

“Transitividade e relevância discursiva”. Esses autores acreditam que há uma alta ligação entre 

o relevo discursivo e o grau de transitividade da sentença, posto que o pensamento e a 

comunicação humana registram o universo individual como uma hierarquia de graus de 

centralidade/perifericidade, a fim de facilitar tanto a representação interna quanto a sua 

exteriorização para as pessoas.  

Dessa forma, a autora pondera que, em qualquer situação de fala, algumas partes do 

que se diz são mais importantes que outras. Destarte, a parte do discurso que dá sustentação, 

amplia ou comenta o aspecto principal é chamado fundo; contrapondo com o material que 

fornece os pontos relevantes do discurso, a linha principal da comunicação que se chama figura.  

Sendo assim, Pezatti (2004, p. 190) indica que as línguas apresentam evidências que 

mostram se uma sentença é figura ou fundo, refletindo o relevo discursivo. Já a transitividade 

é compreendida como uma propriedade geral da oração inteira, em que se carrega ou se 

transfere uma atividade de um agente para um paciente.  

Fundamentada em Du Bois (1987), para explicar o aspecto da “estrutura argumental e 

fluxo de informação”, a autora analisa que o fluxo de informação pressupõe o “empacotamento” 

da informação nova e deve levar em conta a informação velha. Pezatti (2004, p. 193-194) 

considera que a maior parte da mensagem consiste normalmente em material dado ou 

pressuposto, enquanto uma pequena porção, em mensagem efetiva, traz informação nova. Além 

de acreditar que a gramática codifica melhor o que os falantes utilizam mais, torna-se, assim, 

necessário descobrir que padrões linguísticos são mais usados, ou seja, qual é a estrutura de 

argumento preferida.  

Finalmente, para o processo de “gramaticalização”, Pezatti (2004) se remete a Meillet 

(1965[1912]), cuja noção teve uma renovação a partir da década de 1970, como uma concepção 

que se aplica bem ao princípio funcionalista de que a gramática se revela do uso. A definição 

de gramaticalização, dentre outras, “[...] implica a ideia de um processo pelo qual um item 

lexical, ou uma estrutura lexical, passa, em certos contextos, a exercer uma função gramatical 

ou um item já gramatical passa a exercer uma função ainda mais gramatical” (HEINE et al., 

1991 apud PEZATTI, 2004, p. 196).  

Pezatti (2004, p. 214) conclui seu texto sobre panoramas funcionalistas, lembrando 

que, dentro da Gramática Funcional, a sintaxe não é um elemento autônomo que possa conter 

todas as explicações possíveis para todas as formas de organização da linguagem, e, por não 
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ser suficiente, a sintaxe depende, categoricamente, das dimensões semântica e pragmática da 

linguagem.  

Encerradas as contribuições sobre funcionalismo linguístico baseadas em Neves 

(1997) e Pezatti (2004) e, após discorrer nesta breve seção em favor da elucidação teórica sobre 

distintas e congruentes perspectivas sobre a linguagem, partimos para a próxima seção, na qual 

nos propomos a fazer um conciso levantamento dos fatores externos da difusão do latim, 

matéria da Linguística externa.  
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2 BREVE LEVANTAMENTO DE FATORES EXTERNOS DA DIFUSÃO DO LATIM 

 

Reiteramos que configuramos nosso trabalho segundo a distinção entre linguística 

externa e linguística interna, apresentada por Saussure (1995 [1916], p. 30), conforme visto na 

primeira subseção da seção um deste estudo. Na presente seção, seguindo a separação proposta 

pelo autor, abordamos a língua a partir do viés da linguística externa. O nosso intuito é 

demonstrar que a língua, levada a diversas regiões e falada por povos de línguas diferentes, está 

passível de sofrer modificações. Embora Saussure conceba a língua a partir de seu sistema, ele 

admite a relevância da linguística externa para o estudo da linguagem. Assim, para tal 

abordagem, se faz necessário lançar mão de um método distinto da linguística interna.  

A linguística externa se ocupa de fatos importantes que não podem deixar de ser 

interpelados no estudo da linguagem, a exemplo de todas as relações recíprocas que podem 

existir entre a história de uma língua e de uma civilização. Saussure lembra que língua e história 

política se relacionam intrinsecamente.  

Nesse sentido, nos propomos a fazer um breve levantamento de fatores externos que 

contribuíram para a expansão do latim, transformando-o ao longo do tempo e do espaço em 

direção às línguas românicas, em especial, ao português. 

Dentre esses fatores, a primeira subseção se ocupa da expansão do latim, baseado no 

texto de Faria (1955). A segunda subseção trata-se da difusão do latim na Península Ibérica, a 

partir da colaboração teórica de Teyssier (1984), e, por fim, apontamos algumas implicações 

dessa trajetória na mudança do latim em direção ao português; para tanto, nos assentamos em 

Marquilhas (1992) e Castro (1991). 

Os fenômenos linguísticos ocorridos no contínuo processo de transformação do latim 

na língua portuguesa que analisamos são os seguintes: (i) fixação da ordem dos constituintes na 

oração; (ii) o surgimento do “artigo” enquanto classe de palavra; (iii) a emergência do tempo 

verbal “futuro do presente” e (iv) alguns fenômenos de mudança fonética. 

 

2.1 Expansão do Latim 

 

O Império Romano se estendeu por vários territórios, num período maior do que cinco 

séculos, entre esses territórios, estão toda a Península Itálica e ilhas do Mediterrâneo ocidental 

como a Sicília, a Sardenha e a Córsega; a Gália e a Península Hispânica ou Península Ibérica. 

O mapa, a seguir, representa o Império Romano em seu apogeu:   
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Figura 1: Mapa do Império Romano (início do séc. II d.C.) 

 
Fonte: Basso e Gonçalves (2014, p. 33) 

 

Com a advertência de que nem sempre a difusão do latim nos territórios conquistados 

pelos romanos, se deu paralelamente às conquistas militares, Faria (1955, p. 26) registra que, 

em 272 a. C. essa língua se tornou oficial em toda a Península Itálica, embora muitas línguas 

antes faladas na região, a exemplo do osco, do umbro e do falísco, ainda continuassem sendo 

faladas em várias partes da região, até mais ou menos o século I d. C. O autor destaca que, 

apesar da proximidade com Roma, as províncias da Itália insular, a Sicília, a Córsega e a 

Sardenha nunca foram completamente romanizadas. 

Quanto à Península Hispânica, embora o processo de conquista militar tenha sido 

árduo e longo, tendo durado mais de dois séculos, a romanização, ou seja, a assimilação da 

cultura romana, incluindo a do latim, foi de grande facilidade. Faria (1955, p. 28) assinala que, 

por abrigar uma população cosmopolita, o latim se tornou a língua comum nesse território, onde 

foram fundadas numerosas colônias, com escolas onde se ensinava o latim. 

De acordo com o autor, a conquista da Grécia não representou, do ponto de vista 

linguístico, uma vitória romana, visto que o latim não conseguiu se implantar no mundo grego; 

ao contrário, Roma é que foi helenizada, ou seja, os romanos acabaram absorvendo muito da 

cultura e da língua grega. No Oriente, que abrange a Ásia Menor, a Síria, a Palestina, a conquista 

romana também foi linguisticamente estéril. 

Na Gália, destaca Faria (1955, p. 28-29): 
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[...] a teoria de só ter havido um verniz de romanização está hoje inteiramente 

arcaizada. Se, no tempo das invasões ainda havia dialetos gauleses (e há 

documentos claros e precisos desse fato) não quer dizer que, mesmo aqueles 

que os falavam então, desconheciam o latim. 

 

O tempo das invasões de que fala o autor, refere-se a partir do séc. III d. C. Faria (1955, 

p. 29) reforça seu posicionamento, afirmando que: 

 

[...] o número de epitáfios redigidos na língua de Roma, nos pontos mais 

diversos da Gália [...] referentes não só aos grandes e poderosos membros da 

aristocracia mas, muitas vezes, aos mais humildes operários e artistas, até de 

condição servil. 

 

Assim, o autor chega à conclusão de que a romanização da Gália foi profunda. 

Com relação à Bretanha, Faria (1975, p. 29) informa que a romanização foi imperfeita, 

muito limitada e, além de tudo, sofrendo soluções de continuidade, assinalando que: 

 

[...] iniciada por César e logo depois abandonada, foi retomada por Agrícola 

para ser interrompida no II século e novamente se fazer sentir no III e IV 

séculos, quando enfim emigrantes da Caledônia e da Irlanda devastam e 

destroem centros romanos. Todas essas vicissitudes explicam de forma cabal 

o esquecimento, por parte da Bretanha, da língua de seus primeiros 

civilizadores, os romanos. 

 

Essas palavras de Faria suscitam em nós uma inquietação, se não um pequeno 

questionamento: como ou por que, na língua inglesa, há uma vasta herança lexical latina? Sobre 

essa herança, Valente (1952, p. 12) afirma que: 

 

Das vinte mil palavras mais frequentes na língua inglesa atual [isso em 1952], 

cerca de dez mil e quatrocentas são de origem latina; cinco mil e quatrocentas 

vieram do anglo-saxão, e duas mil e duzentas do grego. Isto quer dizer que 

mais da metade das palavras inglesas de uso corrente são derivadas do latim. 

 

No Egito, não houve romanização de espécie alguma, por motivos de ordem étnica e 

climática. Nas províncias do Danúbio, o latim não se fixou por falta de vida urbana, e, na Dácia, 

não houve a adoção do latim, mas uma substituição das populações locais por colonos romanos. 

A existência hoje do romeno é uma consequência desta colonização. Na África, apesar da 

difusão do latim com o cristianismo, houve um inexplicável desaparecimento. Nessa região, o 

latim não fizera esquecer os antigos falares locais. 

Com o declínio do Império Romano, em meados do século IV d. C., o latim passou a 

se desenvolver independentemente em cada região, transformando-se em outras línguas, sendo, 
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desta maneira, “[...] o próprio latim continuado através do tempo e do espaço, se denominam 

línguas românicas ou neolatinas, cujas principais hoje são: o português, o espanhol, o francês, 

o provençal, o italiano e o romeno” (FARIA, 1955, p. 30). 

Depois do que foi aqui discutido, com relação à expansão do latim, como essa língua 

atingiu várias províncias em uma vastidão de territórios, influenciando e se deixando influenciar 

por outros falares, pretendemos nos ater, na próxima subseção, à disseminação do latim na 

Península Ibérica ou Hispânica.  

 

2. 2 Difusão do Latim na Península Ibérica 

 

Baseados em Teyssier (1984), apresentamos um breve levantamento de fatores 

externos, no que se refere à formação do galego-português, termo comumente aceito para 

denominação da primeira fase da língua portuguesa. 

O autor aponta que os romanos derrotam os Cartagineses no ano de 209 a.C. e 

empreendem a conquista do país. Todos os povos da Península Ibérica, com exceção dos 

Bascos, adotam o latim como língua e, posteriormente, o cristianismo como religião. 

A Península é inicialmente dividida em duas províncias: a Hispania Citerior (a região 

nordeste) e a Hispania Ulterior (a região sudoeste). 

 

Figura 2: Mapa da divisão da Península Ibérica 

  Fonte: Basso; Gonçalves (2014, p. 104)  
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O atual território da Galiza espanhola e de Portugal corresponde, aproximadamente, a 

quatro circunscrições judiciárias chamadas conventus – os de Lucus Augustus (Lugo), de 

Bracara (Braga), de Scalabis (Santarém) e de Pax Augusta (Beja). 

 

Figura 3: Mapa das circunscrições judiciárias chamadas conventus 

 

Fonte: Teyssier (1984, p. 4)  

 

A área linguística do que virá a ser o galego e o português delineia-se no Ocidente 

Peninsular desde a época romana. Nesse território, a romanização fez-se de maneira mais rápida 

e completa no Sul do que no Norte. 

No ano 409, povos germânicos, como os Vândalos, Suevos e Alanos invadem a 

Península, seguidos pelos Visigodos. Enquanto o latim escrito se mantém como única língua 

de cultura, o latim falado evolui rapidamente e diversifica-se. Esse período se encerra de forma 

obscurantista, em 711, com a invasão muçulmana. 

Os Muçulmanos invadem e conquistam a Península Ibérica, com inclusão do território 

da Lusitânia e da Gallaecia. Os muçulmanos eram árabes e Berberes e tinham o Islão como 

religião e o árabe como língua de cultura. Os povos ibéricos chamaram-nos Mouros. 

Nesse ínterim, os reinos hispânicos se organizam em um movimento que ficaria 

conhecido na história como a Reconquista. Partindo do Norte, a Reconquista cristã vai 

gradativamente expulsando os Mouros para o sul. É durante esse movimento que nasce, no 

século XII, o reino independente de Portugal. 
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Figura 4: Mapa da Reconquista 

 
Fonte: Teyssier (1984, p. 7)  

 

Como podemos observar através desse mapa, reproduzido de Teyssier, Coimbra é 

reconquistada em 1064, Santarém e Lisboa em 1147, Évora em 1168, Faro em 1249, e, assim, 

o território de Portugal está completamente formado. 

A invasão Muçulmana e a Reconquista são acontecimentos determinantes na formação 

de três língua peninsulares – o galego-português a oeste, o castelhano no centro e o catalão a 

leste. Essas línguas, nascidas no Norte, foram levadas para o Sul. Nessas mesmas regiões, onde 

se formaram os reinos cristãos, a influência linguística e cultural dos Muçulmanos tinha sido 

mais fraca que nas demais regiões. No Oeste, em particular, a marca árabo-islâmica é muito 

superficial ao norte do Douro, ou seja, na região que corresponde hoje à Galiza e ao extremo 

norte de Portugal. Foi ao norte do Douro que se formou a língua galego-portuguesa, cujos 

primeiros textos escritos aparecem no século XIII. 

Na região meridional, o domínio muçulmano deixou subsistir uma importante 

população cristã de língua românica: os chamados moçárabes (palavra que significa “submetido 

aos árabes”). Desses falares hispano-românicos, conhece-se pouco, mas o suficiente para 

compreender que formavam, em toda essa região da Península, uma cadeia contínua de dialetos 

bastante diferentes daqueles que, falados no Norte, serão mais tarde, o galego-português, o 

castelhano e o catalão. 
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A Reconquista provocou importantes movimentos de populações. Os povos vindos do 

Norte repovoavam territórios retomados aos “Mouros”. Foi assim que o galego-português 

avançou por toda a parte central e meridional do território português. Adotada pelos moçárabes 

do país, assim como, pelos muçulmanos que haviam ficado, “[...] esta língua galego-portuguesa 

do Norte vai sofrer uma evolução gradativa e transformar-se no português” (TEYSSIER, 1984, 

p. 6). No início do século XIII, a reconquista militar e política está prestes a terminar, no entanto 

as suas consequências linguísticas não tiveram tempo de mostrar-se: a língua literária que 

emerge é o galego-português do Norte. 

 

2.3 Algumas implicações dessa trajetória na mudança do latim em direção ao português 

 

Dando sequência ao estudo da influência de fatores externos, mostramos algumas 

decorrências dessa trajetória na mudança do latim em direção ao português, para tanto, nos 

fundamentamos em Marquilhas (1992) e Castro (1991). 

Marquilhas (1992) coloca a expansão do Império Romano como fator determinante 

para a caracterização da língua própria do estado português. Quando o poder de Roma se 

estendeu à Península Ibérica, comprometeu o futuro linguístico daquela região, que, aos poucos, 

passou a adotar a língua dos romanos. De acordo com a autora, surgia um latim vulgar, 

transformado pelo contato com as línguas da Hispânia, línguas essas referidas como de 

substrato. 

Após uma fase em que essas línguas convivem em situação de bilinguismo, a 

população nativa as abandona (com exceção do basco); não obstante, alguns traços delas 

possam ser encontrados, principalmente no léxico das línguas românicas. Também, hábitos 

articulatórios nas línguas românicas remontam às línguas de substrato da Península, dentre eles 

a autora destaca o abandono do “f” inicial das palavras latinas pelos castelhanos: latim 

“fabulare”, português “falar”, porém castelhano “hablar”; assim como, a permuta do “b” pelo 

“v”, como acontece nas formas “assobiar” e assoviar”, fenômeno conhecido como betacismo, 

ainda verificado hoje, na Galícia e em Portugal. No português brasileiro, também se registra 

esse fenômeno. A pronúncia “bassoura” por “vassoura” são exemplos comuns de domínio 

público, especialmente, entre as pessoas mais idosas que vivem em comunidades isoladas do 

Nordeste. Na seção quatro deste estudo, mais precisamente, no tópico 4.4.2, traremos uma 

explicação mais contundente desse fenômeno fonético, baseados nos estudos de Williams 

(1975) e Basso e Gonçalves (2014). 
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Em virtude desse rico contato entre línguas, Castro (1991) nos convida a constatar que 

o latim vulgar falado da Lusitânia à Germânia e ao norte de África, não era, como esperado, 

uma língua homogênea. Com o declínio do Império Romano, cessadas as forças centralizadoras 

e unificadoras de Roma, nos primeiros séculos da Idade Média, esse latim vulgar, internamente 

dividido, estava pronto a compartimentar-se em numerosas unidades menores. Algumas dessas 

unidades “dialetalizadas” do latim vieram a se organizar como línguas nacionais, uma delas 

toma a direção do que vem a se tornar a língua portuguesa. 

Castro (1992) considera dois tipos de fatores que interferiram na diferenciação do latim 

vulgar. O primeiro se refere a fatores de ordem histórica relacionados à romanização, à 

cronologia de instalação da civilização e da língua de Roma, ao tipo social e à proveniência dos 

agentes de romanização, como centros difusores de inovações. Já a segunda questão, diz 

respeito a fatores de ordem linguística não-latina, ou seja, línguas que entraram em contato com 

o latim e que recuaram ou desapareceram (deixando alguns vestígios). Dessa forma, houve 

línguas pré-romanas desalojadas (línguas de substrato) e línguas levadas para território 

romanizado, que não vingaram (línguas de superstrato). Como o período de romanização foi 

extenso, o latim levado a uma determinada região não é o mesmo que chegou a outra, devido 

ao fator tempo. Assim, havia formas de latim mais arcaizantes e outras mais inovadoras. Castro 

lança, então, um questionamento: “De que maneira afetou a época de romanização a evolução 

das línguas ibero-românicas, e particularmente a do português?” (CASTRO, 1991, p. 129). 

É nesse cenário que surge um estado de língua comumente denominado galego-

português. O reconhecimento desse estado de língua se dá com o surgimento dos primeiros 

textos escritos, no período compreendido entre o final do século XII e início do século XIII. 

Nessa época, o português não se distingue do galego, falado na província (hoje espanhola) da 

Galiza. Essa língua comum é a forma que toma o latim no ângulo noroeste da Península Ibérica. 

Mais tarde, o galego se mantém no território da Galícia; no território de Portugal vai ganhando 

as feições da língua portuguesa. 

Encerramos a presente seção em que discorremos sucintamente sobre a influência de 

três fatores externos que participaram ativamente de difusão do latim, objeto da linguística 

externa. O primeiro fator relatou a expansão do latim em todo território do Império Romano. O 

segundo abordou, especificamente, os fatores externos que contribuíram para a difusão do latim 

na Península Ibérica, o que culminou na formação de três línguas peninsulares, entre elas, o 

galego-português para, posteriormente, transformar-se no português. O terceiro dos fatores 

trata-se das consequências de ordem histórica, cronológica e social dessa trajetória na mudança 

do latim; e ainda fatores de ordem linguística não-latina (línguas de substrato e de superstrato). 
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Na próxima seção, apresentaremos a metodologia e os procedimentos metodológicos 

utilizados na construção deste trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho está pautado no método de pesquisa de natureza qualitativa, de cunho 

bibliográfico-documental e exploratório. Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa, 

conforme Flick (2004, p. 20), “[...] consistem na escolha correta de métodos e teoria oportunos, 

no reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas, nas reflexões de pesquisadores, a 

respeito de sua pesquisa como parte do processo de produção de conhecimento, e na variedade 

de abordagens e métodos”. 

No que se refere à apropriabilidade de métodos e teorias, de acordo com Flick (2004), 

é necessário escolher, apenas, aquelas ideias de pesquisa que podem ser estudadas 

empiricamente. Para o autor, é preciso refletir sobre a possibilidade de a pesquisa ser estudada 

empiricamente ou não. Flick (2004, p. 20) ainda ressalta “[...] o fato de que a maioria dos 

fenômenos da realidade, de fato, não possam ser explicados de forma isolada é resultado da 

complexidade da realidade dos fenômenos”. Para resolver esse problema, o autor apresenta três 

soluções possíveis, e nos amparamos na última dela, porque é justamente a buscada na pesquisa 

qualitativa. Flick propõe: 

 

[...] planejar métodos tão abertos que façam justiça à complexidade do objeto 

em estudo. Aqui, o objeto em estudo é o fator determinante para a escolha de 

um método e não o contrário. Os objetos não são reduzidos a variáveis, mas 

são estudados em sua complexidade e totalidade em seu contexto diário. 

Portanto, os campos de estudo não são situações artificiais em laboratório, mas 

as práticas e interações dos sujeitos na vida cotidiana. (FLICK, 2004, p. 21) 

 

Conforme citação de Flick, devido à complexidade da linguagem, que é nosso objeto 

em estudo, não é o objeto que se adequa ao método, e sim métodos planejados que devem se 

ajustar ao objeto. O objeto em estudo, então, não é analisado friamente em laboratório; ao 

contrário, faz parte dos diálogos, das relações das pessoas ordinariamente no seu cotidiano.   

A pesquisa exploratória tenciona proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com a intenção de torná-lo mais explícito. Em consonância com Gil (2007, apud GERHARDT; 

Silveira, 2009, p. 35), podemos afirmar que esse tipo de pesquisa envolve levantamento 

bibliográfico e análise de exemplos que possam estimular a compreensão de fenômenos 

abordados teoricamente. Nosso estudo se propõe exatamente a isso. A partir do levantamento 

bibliográfico e da apreciação de exemplos de fenômenos linguísticos em estágios anteriores da 

língua portuguesa, traçamos um paralelo com o português brasileiro atual e analisamos 
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amostras em fontes documentais, seja em ambientes físicos ou virtuais, como: letras de música, 

informes publicitários, artigos, notícias, entrevistas, memes, entre outros. 

Na visão de Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica deve ser feita: 

 

[...] A partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 

bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre 

o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente 

na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o 

objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema 

a respeito do qual se procura a resposta. (FONSECA, 2002, p. 32, apud 

GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 37) 

 

Em relação à pesquisa documental, Fonseca (2002 p. 32, apud GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p. 37) aponta que ela envereda pelos mesmos caminhos da pesquisa 

bibliográfica, não sendo uma tarefa simples discerni-las. Enquanto que a pesquisa bibliográfica 

emprega fontes estabelecidas por material já elaborado, fundamentada basicamente por livros 

e artigos científicos, a pesquisa documental recorre a fontes mais diversas e dissipadas, sem 

tratamento analítico, a saber: jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, 

fotografias, pinturas, vídeos de programas de televisão, dentre outros. 

Assentados nessa pressuposição, pretendemos apresentar a análise e interpretação de 

quatro fenômenos linguísticos, ocorridos no contínuo processo de transformação do latim, 

desde a sua dialetação até o português, tanto em suas fases iniciais de constituição, quanto no 

atual momento. Os fenômenos anteriores são: (i) fixação da ordem dos constituintes na oração; 

(ii) o surgimento do “artigo” enquanto classe de palavra; (iii) a emergência do tempo verbal 

“futuro do presente”; e (iv) alguns fenômenos de mudança fonética.  

Salientamos que nosso escopo consiste não somente em elencar fatos históricos, mas, 

também, em apresentarmos alguma interpretação de como eles se processaram e, sobretudo, o 

de realizarmos uma apreciação paralela, entre fenômenos linguísticos tanto do latim quanto do 

português antigo, com outros equivalentes e/ou correlatos, registrados no português brasileiro 

na atualidade. Os fenômenos atuais a saber: (i) a atual tendência à topicalização no português 

brasileiro; (ii) a utilização do artigo como um determinante não obrigatório no português atual; 

(iii) o analitismo do tempo verbal de futuro: a proeminência do gerundismo; e (iv) exemplos de 

fenômenos fonéticos registrados em memes, letra de música, poema, informes publicitários. 

Na fundamentação teórica, consideramos importante trazer as contribuições de 

Saussure (1995 [1916]) no que diz respeito à distinção dos elementos internos e externos da 
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língua, configuração que resolvemos seguir na forma de apresentação deste estudo. Relatamos, 

posteriormente, aspectos da Sociolinguística a partir de Alkmim (2012), bem como, fazemos 

algumas colocações sobre variação e mudança linguística, baseados em Bagno (2007), Zilles e 

Faraco (2015) e sob o ponto de vista de Lucchesi (2002), examinamos o conceito de norma, 

termo do qual subjazem os adjetivos “normal” e “normativo”. Trazemos, também, uma breve 

súmula sobre o Funcionalismo linguístico, a partir da perspectiva de Neves (1997) e Pezatti 

(2004). 

Na terceira seção, dando continuidade ao que tencionamos nesse trabalho, 

empreendemos um breve levantamento dos fatores externos da expansão do latim, bem como, 

da sua difusão na Península Ibérica, além das implicações da trajetória do latim em direção ao 

galego-português que, posteriormente, ganhou as feições da língua portuguesa, foco do nosso 

estudo. 

A parte prática deste estudo, encontra-se na quarta seção e está dividida em quatro 

subseções, conforme a descrição de cada um dos quatro fenômenos linguísticos. Cada uma 

destas subseções foi fragmentada em três tópicos. No primeiro deles, procuramos explicar o 

fenômeno ainda no latim ou no português em momentos anteriores ao atual, descrevendo e 

interpretando a maneira como ele possa ter se processado. Para essa parte do estudo, fazemos 

uso da pesquisa bibliográfica, pois nos fundamentamos basicamente em livros. No segundo 

tópico, fazemos uma correlação com um fenômeno próximo/similar no português atual. Já nesse 

segmento, recorremos à pesquisa documental, por meio de fontes distintas, como: composição 

musical, poema, jornais, revistas, fotografias, memes em ambientes, tanto físicos quanto 

virtuais; mas, também, buscamos em livros que traziam o estudo do fenômeno atual. No último 

tópico, procuramos realizar uma correspondência paralela entre os fenômenos que ocorreram 

em momentos anteriores da história da língua e no momento atual. 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

Como referido anteriormente, nosso procedimento metodológico consiste, 

basicamente, na exploração de material bibliográfico-documental sobre a constituição histórica 

da língua portuguesa. 

O levantamento dos fenômenos linguísticos, que aconteceram no contínuo processo 

de transformação do latim, desde a sua dialetação até o português, foi realizado a partir do 

aporte teórico da Linguística Histórica. Realizamos pesquisa bibliográfica para conhecer mais 
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de perto esses fenômenos e apreciar alguns exemplos apresentados pelos autores que nos têm 

servido de suporte, entre eles: Williams (1975); Coutinho (1979); Carvalho e Nascimento 

(1987); Basso e Gonçalves (2014). Selecionamos esses autores, pois eles trazem, em suas obras, 

o embasamento teórico condizente ao nosso estudo, além de trazerem amostras necessárias dos 

fenômenos para a construção dos paralelos em par com os fenômenos linguísticos atuais. 

Buscamos descrever os seguintes fenômenos: (i) a fixação da ordem dos constituintes na 

oração; (ii) o surgimento da classe de palavras denominada “artigo”; (iii) a emergência do 

tempo verbal ‘”futuro do presente”; e (iv) alguns “fenômenos de mudança fonética”. 

Por se tratar de um trabalho com base em pesquisa documental, de natureza 

exploratória, nos debruçamos em estudos emergentes para a apreciação de alguns dos 

fenômenos atuais. 

No fenômeno, “a tendência à topicalização no português brasileiro”, tomamos como 

ponto de partida a obra “O tópico no português do Brasil” (1987), de Eunice Pontes, precursora 

nos estudos de tópicos no português do Brasil; além do artigo “A topicalização na escrita”, 

autoria de Fernando Moreno da Silva, publicado na revista Ícone, em 2012.  

Quanto ao fenômeno de “analitismo do futuro (do presente)”, também mencionado 

como “a proeminência do gerundismo”, tomamos, como ponto de partida, a dissertação de 

mestrado de Rosane Nunes, intitulada “Evolução cíclica do futuro do presente: do latim ao 

português” (2003). Realizamos preliminar levantamento de dados em alguns sites eletrônicos 

que tratam do fenômeno, comumente conhecido como “gerundismo”; consultamos o site da 

revista “Exame” e o site “Tudibão”, cujas matérias publicadas rejeitam o uso do gerundismo. 

Encontramos outros exemplos de críticas ao gerundismo na obra “Não tropece na língua: lições 

e curiosidades do português brasileiro” (2002), de Piacentini. Em contrapartida, analisamos o 

capítulo “Gerundismo?”, que faz parte da obra “Língua na Mídia” (2009), autoria de Sírio 

Possenti, que faz uma defesa interessante das novas formas linguísticas. 

Quanto à descrição de alguns “fenômenos fonéticos”, exploramos memes, letra de 

música, poema e informes publicitários. Exploramos amiúde a letra da canção “Zaluzejo”, de 

autoria de Fernando Anitelli, interpretada pelo grupo musical “O Teatro Mágico”, e do poema 

“Ai se sêsse”, da autoria de Zé da Luz, declamado pela trupe “Cordel do Fogo Encantado”. Tal 

trabalho de exploração foi, inicialmente, planejado, como atividade de tirocínio docente, 

desenvolvida junto à disciplina “Linguística Histórica”, oferecida no curso de Licenciatura em 

Letras, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no segundo semestre letivo do ano de 

2017. Na oportunidade, realizamos, em sala de aula, análise e interpretação de alguns 
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fenômenos fonéticos ocorridos no latim vulgar e no processo de modificação do latim para o 

português, paralelamente a outros fenômenos semelhantes em ocorrência na atualidade. 

Sobre a utilização do “artigo como um determinante não obrigatório no português 

atual”, partimos para a análise da observação da anteposição de artigo definido a nomes de 

pessoas, prática recorrente em algumas regiões do país e não em outras, tomamos como ponto 

de partida a obra funcionalista “Gramática de Usos do Português”, de Neves (2000). Fizemos 

pesquisa em alguns sites eletrônicos cujas matérias trazem entrevistas em que as pessoas 

envolvidas citam antropônimos acompanhados de artigos definidos em suas falas e não em 

outras, demonstrando que a utilização de artigos definidos precedendo nomes próprios é bem 

recorrente nas falas de algumas pessoas e não nas falas de outras.  

Quanto à utilização dos artigos indefinidos “um” e “uma”, em construções de domínio 

público como: “Vou tomar um banho antes de sair” e “Quer tomar uma água?”, “Vamos tomar 

um cafezinho”. Podemos observar que os termos destacados não assumem papel de numeral e, 

muito menos, configuram como indeterminador obrigatório. Também buscamos respaldo na 

obra de Neves (2000) para tentar explicar essas construções. Salvo melhor juízo, acreditamos 

que se trata de uma abordagem inédita. A função dos termos “um” e “uma” em construções 

atuais apresentam, em conformidade com a teoria funcionalista, um emprego inovador, que 

pretendemos tornar objeto de estudo futuro. 

 

3.2 Triangulação dos dados 

 

Utilizamos a abordagem da “triangulação” proposta por Flick (2004, p. 237) “[...] para 

indicar a combinação de diferentes métodos, grupos de estudo, ambientes locais e temporais e 

perspectivas teóricas distintas no tratamento de um fenômeno”. Dentre os quatro tipos de 

triangulação propostas por Denzin (1989, pp. 237-41, apud FLICK, 2014, p. 237), vamos nos 

restringir ao primeiro deles, que é a “triangulação dos dados”. Para o autor, essa categoria diz 

respeito ao uso de diferentes fontes de dados e não deve ser confundida com o uso de métodos 

distintos para a produção de dados.  

Na investigação dos fenômenos linguísticos atuais, recorremos à pesquisa documental, 

utilizando diversas fontes de dados. No primeiro paralelo, no que se refere à topicalização, 

fizemos leitura do livro “O tópico no português do Brasil” (1987), de Pontes, e, também, de um 

artigo publicado por Silva (2012), que tratam desta matéria e que trazem amostras do fenômeno 

de construções de tópicos. No segundo paralelo, no que concerne ao uso do artigo como um 

determinante não obrigatório, além de reunirmos algumas construções de domínio público, 
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consultamos amostras da obra “A gramática de usos do português” (2000), de Neves. Fizemos 

o levantamento do uso ou não do artigo definido em entrevistas de matérias jornalísticas 

publicadas em sites eletrônicos da “Globonews e G1” e da revista “Carta Capital”. No terceiro 

paralelo, que trata-se da proeminência do gerundismo, fizemos levantamento de dados em 

ambiente virtual, visitamos os sites eletrônicos da revista “Exame” e o site “Tudibão”, 

encontrando exemplos de gerundismo na obra “Não tropece na língua: lições e curiosidades do 

português brasileiro” (2002), de Piacentini, cujos conteúdos publicados rejeitam o uso do 

gerundismo. Para demonstrarmos como o fenômeno faz parte do nosso cotidiano, ainda em 

ambiente virtual, encontramos um exemplo de meme que apresenta uma construção utilizando 

o gerundismo. Consultamos, também, o capítulo “Gerundismo?”, do livro “Língua na Mídia” 

(2009), de Sírio Possenti, que desmistifica o uso desta nova construção, no ponto de vista 

sintático, semântico e pragmático. No quarto paralelo, que trata dos fenômenos fonéticos, 

conseguimos reunir o maior número de fontes distintas para a análise do fenômeno. Verificamos 

amostras da ocorrência em mensagens virtuais, denominadas memes, letra de música, poema e 

informes publicitários.  

O foco da triangulação, conforme Flick (2004, p. 238), tem sido levado, cada vez mais, 

na direção de melhorar e completar, ainda mais, o conhecimento e de deslocar os potenciais 

epistemológicos (sempre limitados) do método individual. Denzin (1989b, p. 236 apud FLICK, 

2004, p.238) destaca o fato de que “[...] a triangulação do método, do investigador, da teoria e 

dos dados continua sendo a estratégia mais sólida da construção da teoria”. 

O procedimento da triangulação pode ser utilizado como uma abordagem para 

embasar, ainda mais, o conhecimento adquirido com base em métodos qualitativos. Para Flick 

(2004, p. 238), “[...] o embasamento aqui não significa avaliar os resultados, mas ampliar e 

completar sistematicamente as possibilidades de produção do conhecimento”. Muito mais do 

que uma estratégia para comprovar resultados e procedimentos, a triangulação retrata mais uma 

alternativa para a validação que melhora o propósito, a resistência e a veracidade nas condutas 

metodológicas (FLICK, 2004, p. 238). 

Reproduzimos a imagem a seguir que busca retratar a triangulação dos dados utilizada 

na nossa pesquisa documental: 
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Figura 5: Triangulação dos dados 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração criada pela presente autora. 

 

Recorremos a diversas fontes de dados, conforme demonstrado na figura, pois 

acreditamos ser plausível encontrar amostras dos fenômenos atuais em diferentes searas: 

ambientes físicos e virtuais, bem como, em construções de domínio público e produções 

artísticas. Uma vez que, em conformidade com Flick (2004), entendemos que a utilização de 

diferentes fontes de dados nos ampara em aumentar e aperfeiçoar as possibilidades de produção 

do conhecimento. 

Feita essa breve descrição da metodologia, dos procedimentos metodológicos 

adotados e da triangulação dos dados, passemos para a próximo seção, parte prática e pulsante 

do nosso estudo. Na seção seguinte, apresentaremos e examinaremos fenômenos linguísticos 

de outrora ocorridos na trajetória de mudança da língua latina, em direção, especificamente, ao 

português e, por conseguinte, faremos um paralelo com a análise de fenômenos linguísticos 

atuais e parecidos que acontecem, particularmente, no português brasileiro. Nossa intenção é 

demonstrar, por meio dos quatro paralelos, como os fenômenos linguísticos ocorridos no 

contínuo processo de transformação do latim em direção ao português corroboram os 

fenômenos de mudança atuais na língua portuguesa no Brasil. Os paralelos com os fenômenos 

linguísticos buscam revelar, conforme Neves (1997), o quanto os falantes moldam a língua em 

função de suas necessidades comunicativas, utilizando mecanismos na própria língua para se 

comunicarem eficientemente.  

  

Livros, artigo e 

dissertação que tratam 

sobre os fenômenos 

hodiernos. 

Amostras de ambiente virtual: sites 

eletrônicos, matérias jornalísticas e entrevistas 

de revistas eletrônicas, memes nas redes 

sociais, informes publicitários 

Construções de 

domínio público, letra 

de música, poema, 

informes publicitários. 
Diferentes fontes 

de dados: 
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4 INTERPRETAÇÃO PARALELA ENTRE ALGUMAS MUDANÇAS 

EXPERIMENTADAS PELO LATIM EM DIREÇÃO À LÍNGUA PORTUGUESA E NO 

PORTUGUÊS ATUAL 

 

Diversas modificações ocorreram no sistema interno do latim vulgar em sua trajetória 

de mudança em direção ao galego-português e, posteriormente, ao português, modificações 

essas que continuaram e continuam ocorrendo, visto que toda língua ininterruptamente é 

submetida a mudanças de toda ordem, motivadas por diversos fatores.  

Na seção dois deste texto, apresentamos um breve levantamento da trajetória histórica 

experimentada pelo latim, no processo contínuo da sua transformação no português. Como 

salientamos anteriormente, nosso objetivo consiste não somente em elencar fenômenos, mas 

sim o de oferecermos uma interpretação de como alguns deles se processaram e, sobretudo, o 

de realizarmos uma apreciação paralela, entre esses fenômenos e equivalentes ou 

correspondentes, em ocorrência na atualidade. 

Examinamos as seguintes ocorrências: (i) a fixação da ordem dos constituintes na 

oração, nos primórdios do português, em par com a atual tendência de emprego de tópico nas 

orações; (ii) o surgimento da classe de palavras “artigo”, fenômeno com origem identificada 

ainda no latim vulgar, paralelamente à atual tendência de anteposição de um termo 

determinante, à primeira vista, não classificado pela tradição gramatical; (iii) a emergência do 

tempo verbal “futuro do presente”, fato também com origem detectada ainda no latim vulgar, 

em paralelo com o fenômeno emergente, que tem sido denominado “gerundismo”. Além desses 

fatos morfossintáticos, examinamos também (iv) fenômenos de variação fonética a exemplo de 

rotacismo; hipértese; síncope; betacismo; assimilação; metafonia; harmonização vocálica; 

apócope; sândi; aférese; despalatalização; desnasalização; palatalização; contaminação; 

assimilação regressiva; epêntese, ditongação; metátese; prótese ou a protético; divisão errônea; 

monotongação ou redução, ocorridos no latim vulgar e no português antigo em par com os 

mesmos fenômenos realizados na atualidade.  

Comungamos com Nunes (2003) no que se refere à característica cíclica da língua. Ela 

passa por diversas transformações ao longo de sua história. Ora os falantes têm necessidade de 

sintetizá-la, como acontece com a formação do tempo verbal futuro do presente que, depois de 

várias mudanças, resultou em “amarei”, ora há a necessidade de torná-las analíticas, o que pode 

ser percebido no uso corriqueiro de expressões conhecidas como “gerundismo”. Em dado 

momento, mantemos certa rigidez na constituição da oração, a exemplo da fixação da ordem 
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dos constituintes em sujeito, verbo e objeto; ora a língua flui e os constituintes ocupam diversos 

espaços possíveis, como ocorre com o fenômeno denominado topicalização. Como 

consequência desse movimento cíclico da língua, algumas classes de palavras surgem, como é 

o caso da classe de palavras dos artigos, e até mesmo ampliam seus sentidos, exacerbando a sua 

funcionalidade dentro de uma oração. Não só no que diz respeito aos fatores morfossintáticos, 

a língua apresenta também características intermitentes no campo fonético, a exemplos de 

palavras como “pranta” e “planta”, “fruita” e “fruta”, “entonce” e “então” que têm realizações 

fonéticas diferentes, embora apresentem o mesmo significado ao longo do tempo. Recaem sobre 

a primeira de cada uma dessas formas, o estigma de que são consideradas “erradas”, pois não 

pertencem à atual norma padrão da língua. Esse pensamento é fruto também da falta de 

conhecimento da história da língua, pois a partir desse estudo, é possível perceber que as formas 

“pranta”, “fruita” e “entonce” foram registradas em outros momentos da formação da língua 

portuguesa e, inclusive, eram consideradas padrão em sua época. 

 

4. 1 Paralelo 1: A fixação da ordem dos constituintes na oração, nos primórdios do 

português, em par com a atual tendência de emprego de tópico nas orações 

 

Nesta subseção, apreciamos a fixação da ordem dos constituintes na oração, nos 

primórdios do português, em par com a atual tendência de emprego de tópico nas orações. 

Temos o discernimento de que cada um desses fenômenos de mudança foi originado por um 

motivo diferente. 

Também temos consciência de que não podemos afirmar que, no português brasileiro 

atual já se efetivou a mudança na ordem dos termos da oração, com o tópico aparecendo como 

primeiro termo à esquerda. É possível até que isso nunca venha a acontecer. No entanto, 

conforme estudo pioneiro de Pontes (1987, p. 39), não podemos negar que no português 

coloquial brasileiro não só existem esses tipos de construções, inclusive de sua tamanha 

incidência e frequência quanto a composição sem tópico, a canônica constituição sujeito-verbo-

objeto (SVO). Na visão da autora, não é exagero pensar que o português brasileiro pode ser 

classificado como “línguas com proeminência de tópico e sujeito, em que existem as duas 

construções diferentes”, conforme a tipologia das línguas proposta por Li e Thompson (1976, 

apud PONTES, 1987, p. 11). 

Nosso interesse em examinar, paralelamente, esses dois fenômenos, é o de demonstrar 

que mudanças que afetam a ordem dos constituintes podem ocorrer na língua. Sendo assim, 
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estudantes de Letras, docentes da disciplina “Língua Portuguesa” e profissionais que laboram 

diariamente com a língua devem estar advertidos dessa realidade. 

Partindo desse ponto de vista, apresentamos a seguir nossa análise e interpretação 

desses fatos. 

 

4.1.1 A progressiva fixação da ordem dos constituintes 

 

Segundo Williams (1975, 22-23), é provável que as modificações fonéticas tenham 

precipitado a ruptura do sistema morfológico do latim clássico, que se tornava, assim, 

inadequado às necessidades de uma sintaxe altamente sintética. 

A princípio, pode-se parecer um fenômeno que se restringiu ao desaparecimento, ou 

seja, à síncope da desinência [m], como marca de acusativo singular, como, por exemplo: 

rosam, puerum, veritatem, fructum, diem, entre outros. No entanto, ao observarmos os 

exemplos apresentados por Bagno (1997, p. 111), tais quais: abdômen > abdome; strumen > 

estrume; germen > germe; legumen;>legume; percebemos que o fenômeno não se resumiu ao 

desaparecimento da marca de acusativo, mas, também, à sincope do arquifonema [N] em final 

de palavras, visto que, nos nomes apresentados pelo autor, aparece o [n] final e não o fonema 

[m], como marca de acusativo. 

Nas palavras de Basso e Gonçalves (2014): 

 

O latim clássico apresentava seis casos gramaticais para as palavras das 

classes nominais (substantivos, adjetivos e pronomes). Os casos se realizavam 

através de terminações morfológicas específicas que funcionavam para 

marcar as funções sintáticas das palavras na oração [...] [No] latim, o sujeito 

da oração é marcado morfologicamente com o caso nominativo e o objeto com 

o caso acusativo [...] A consequência básica desse sistema é que a ordem de 

palavras não determina sozinha a estrutura sintática da oração. (BASSO; 

GONÇALVES, 2014, p. 50) 

 

A partir desse entendimento, consideramos que, no latim, uma oração pode ser 

disposta de seis formas possíveis, sem prejuízo do seu significado e sem alteração dos seus 

constituintes, graças ao sistema de indicação das funções sintáticas, com o auxílio de 

desinências, conforme demonstramos na oração a seguir: (1) Petrus Paulum necavit. (2) 

Paulum Petrus necavit. (3) Necavit Petrus Paulum. (4) Necavit Paulum Petrus. (5) Paulum 

necavit Petrus. (6) Petrus necavit Paulum. 

Levando em consideração que a forma verbal “necavit” corresponde à terceira pessoa 

do presente do indicativo do verbo “necare”, que significa ‘matar’, podemos observar que todas 
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as seis construções veiculam uma mesma informação, “Pedro matou Paulo”, 

independentemente da ordem em que os constituintes da frase aparecem. 

Como descrevemos, caso tenha ocorrido o desaparecimento da marca de acusativo ou 

caso haja acontecido a síncope do arquifonema nasal final, as prováveis enunciações dessas 

sentenças teriam sido: (7) *Petrus Paulus necavit. (8) *Paulus Petrus necavit. (9) *Necavit 

Petrus Paulus. (10) *Necavit Paulus Petrus. (11) *Paulus necavit Petrus. (12) *Petrus necavit 

Paulus ou, ainda, (13) *Petru Paulu necavit. (14) *Paulu Petru necavit. (15) *Necavit Petru 

Paulu. (16) *Necavit Paulu Petru. (17) *Paulu necavit Petru. (18) *Petru necavit Paulu. 

Em qualquer das construções hipotéticas indicadas nos exemplos (7 a 18), o receptor 

da mensagem não saberia que palavra representaria o nominativo (sujeito) e qual delas indicaria 

o acusativo (objeto). Como o falante de toda língua busca mecanismos de promover o equilíbrio 

do sistema, a liberdade na ordem dos constituintes passou a sofrer restrições, com um relativo 

enrijecimento. Dessa forma, o verbo passou a ocupar o centro da oração, o sujeito à sua 

esquerda, e o objeto à sua direita. Essa ordem tem sido denominada SVO (sujeito, verbo e 

objeto). 

Lembramos, porém, que essa mudança aconteceu de forma contínua, ocorrendo, 

naturalmente, entre os falantes do latim vulgar ibérico, nos romances, como no galego-

português, no português e permanecendo até os dias de hoje. O uso alterado dessa forma é 

possível, mas, geralmente, só acontece em casos especiais e em usos mais elaborados da 

linguagem, como é o caso do uso literário. 

 

4.1.2 A atual tendência à topicalização no Português Brasileiro 

 

Dubois et al. (2004, p. 590) define topicalização como “[...] uma operação linguística 

que consiste em fazer de um constituinte da frase o ‘tópico’, isto é, o tema, de que o resto da 

frase será o comentário”.  

Para Pontes (1987, p. 13), precursora nos estudos de tópicos no português do Brasil, o 

que caracteriza as línguas com proeminência de tópico, como o chinês, é estabelecer um quadro 

de referência para o que vai ser dito a seguir (CHAFE, 1976; LI; THOMPSON, 1976 apud 

PONTES, 1987). O primeiro sintagma nominal lança o tópico, sobre o qual se faz a seguir um 

comentário; o importante é que o comentário seja feito a partir de uma sentença completa, com 

sujeito e predicado. Observamos alguns exemplos de uso de tópicos no português coloquial 

colocados por Pontes (1987, p. 13): (1) “Essa bolsa as coisas somem, aqui dentro.” (2) “Essa 
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bolsa aberta aí, eu podia te roubar a carteira.” (3) “Eu agora, cabô desculpa de concurso, né?” 

(4) “O Mardônio pifou o freio de mão do carro e ele foi levar na oficina.”  

A estrutura da oração que se tornou convenção na gramática tradicional do português, 

como vimos na subseção anterior, é a ordem sujeito-verbo-objeto (SVO), ou seja, sempre se 

considerou o português como uma língua com proeminência de sujeito, conforme tipologia 

proposta por Li e Thompson (1976). Embora outras inversões sejam possíveis na língua, como 

as do tipo objeto-sujeito-verbo (OSV), só recentemente esse estudo passou a ser interesse da 

linguística. A Linguística Funcional, conforme Silva (2012, p. 5), chama o fenômeno de 

construções de tópico. O estudo pioneiro de Pontes (1987) no português brasileiro, examinou a 

língua oral, em meados da década de 1980 e deu o pontapé inicial para diversos trabalhos 

teóricos na área.  Para a autora, das construções com tópico, a mais frequente é a em que pode 

haver ou não uma pausa após o tópico, como atestam os seguintes exemplos: (5) “Os livros, 

eles estão em cima da mesa.” (6) “A Maria, essa não quer nada com o serviço.” (7) “Eu, eu não 

quero saber dela.” (8) “Quanto a mim, estou me lixando.” (9) “Dessa cerveja eu não bebo.” 

(PONTES, 1987, p. 12).  

Como citado no início desta seção, embora o português tenha sido considerado como 

uma língua “com proeminência de sujeito, em que a estrutura das sentenças é mais bem descrita 

como de sujeito-predicado” (PONTES, 1987; PEZATTI, 2004), Pontes (1987, p. 39), 

demonstra que o português possui boa parte dos atributos das línguas de tópico; portanto, deve 

ser classificado, também, com proeminência de tópico, já que apresenta muitas construções 

com esta configuração, sobretudo na oralidade. O tópico no português coloquial apresenta 

grande importância e sua ocorrência é tão frequente quanto a construção sem tópico. Na opinião 

da autora, não é exagero pensar que na proposta de tipologia de línguas de Li e Thompson 

(1976), o português seja considerado uma língua em que as noções de tópico e sujeito sejam 

proeminentes. 

É fato que a ocorrência da topicalização é mais comum na oralidade. O falante tende 

a predizer o assunto a ser tratado, antecipando qualquer termo na sentença quando quer enfatizá-

lo. Dessa maneira, ele ressalta ao ouvinte o tema que deseja relatar, fazendo um prenúncio 

daquilo que vai dizer na sequência. Assim, a ordem passa a ser: no início, tópico; depois, 

comentário. (SILVA, 2012, p. 6). 

Em contrapartida, podemos encontrar construções de tópico, também, em língua 

escrita. Inclusive, existem várias ocorrências em textos de autores consagrados. Said Ali (1969, 

p. 219 apud PONTES, 1987, p. 53-54) abona os seguintes exemplos de objeto pleonástico 

(deslocamento à esquerda) em escritores consagrados, como o seiscentista Vieira: (10) “O 
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milagre viam-no nos olhos do cego.” (11) “Aos outros pos-lhes estátua o senado.” (12) “A mim 

me parece...”. Também registra, neste autor, o pleonasmo de sujeito, depois do qual se faz 

pausa, podendo vir repetido, depois sob a forma do pronome esse: (13) “Comer a baleia a Jonas, 

essa é a sepultura que o mar costuma dar aos homens”. 

Além de Said Ali (1969), Pontes traz exemplos célebres de anacolutos nas gramáticas 

de Epiphanio Dias (1959), Mattoso Câmara Jr. (1968) e Evanildo Bechara (1978). No entanto, 

a autora considera intrigante a visão deste último em relação ao termo, enquanto os demais 

gramáticos consideram-no uma figura de linguagem, “[...] uma espécie de título do que vamos 

dizer”, nas palavras de Câmara Jr. (1968), Bechara (1978) conceitua o anacoluto como uma 

“[...] quebra de estruturação lógica da oração [...] o anacoluto fora de certas situações especiais, 

é evitado pelas pessoas que timbram em falar e escrever corretamente”. Tal afirmação vem após 

citação do fragmento de Manuel Bandeira (1930): “Eu, que era branca e linda, eis-me medonha 

e escura”. Na nossa análise, a afirmação de Bechara (1978) demonstra sua rejeição em 

mudanças na estrutura da sentença, o gramático também não esclarece, conforme Pontes 

(1987), quais são essas “situações especiais”. 

Pontes (1987, p. 56-57) registra mais alguns exemplos de construções de tópico na 

língua escrita colhidas esparsamente em suas leituras ocasionais: (14) “Na minha família essa 

palavra gato ninguém a pronuncia” (Monteiro Lobato, 1958); (15) “A cidade dá prá sentir o 

riso dos adultos, a naturalidade dos bichos, a crueldade também universal dos açougues, o 

comportamento milenar e sempre novo da juventude” (Carlos Drummond de Andrade, 1981).  

Em Pedro Nava (1981): (16) “Essa cidade, lembro-a de sempre”; (17) “Esse encanto pelo Rio, 

eu o encontro em cada bairro que morei”; em Machado de Assis (1975): (18) “Os maus dá-me 

ímpetos de enforcá-los.” 

A autora também colhe exemplos em jornais e revistas, bem como: em linguagem oral, 

em contextos formais, como conferências, simpósios, intervenções em congresso, assembleias 

que ela classifica como “discurso relativamente planejado (oral)”: (19) “A função que ela 

exerce, raríssimas mulheres conseguem chegar até lá” (Estado de Minas, 2º cad., p. 3, 13-5-81); 

(20) “A censura, no Brasil, todos a conhecem muito bem.” (Oswaldo Mendes, Folha de São 

Paulo, p. 24, 26-12-80); (21) “Os extratos da seiva de aloe-vera, Cleópatra já os utilizava para 

manter a vitalidade cutânea” (Desfile, p. 58, set. 1980); (22) “Eu acho que esses dois casos de 

Português, eles revelam...” (intervenção no V Encontro de Linguística da PUC/RJ, 1980); (23) 

“Isso já existe projeto nesse sentido...” (Em assembleia de professores universitários, UFMG, 

1980); (24) “Os organismos internacionais, o que fazemos...” (Entrevista de representante da 

UNESCO, na UFMG). (PONTES, 1987, p. 58). 



73 

Sustentados por essas amostras de tópicos tanto da língua oral quanto da língua escrita, 

colhidas do estudo de Pontes (1987), conseguimos reunir dados suficientes para demonstrarmos 

que o português no Brasil dá claros sinais de que não é uma língua que se encaixa apenas na 

descrição de sujeito-predicado, podemos vislumbrá-la, também, com construções de tópicos. 

 Ainda podemos verificar, conforme Pontes (1987), com base em Li e Thompson 

(1976), o papel funcional como uma das características do tópico nas línguas que recebem essa 

denominação: 

 

O papel funcional do tópico é constante através das sentenças. Ele é o centro 

da atenção, ele anuncia o tema do discurso. Já o sujeito nem sempre 

desempenha qualquer papel semântico na S [sentença], sendo que em muitas 

línguas ele pode ser vazio. Mesmo quando o sujeito tem um papel semântico, 

esse papel é intra-sentencial. O tópico está mais ligado ao discurso. Essa 

função semântica do tópico, tal como descrita por Chafe (quadro de 

referência) e L&T (centro de atenção, anunciador do tema do discurso) parece 

bem evidente em nossos exemplos. (PONTES, 1987, p. 20). 

 

No seu artigo “Topicalização da escrita”, Silva (2012, p. 7) compreende que o tópico 

é “[...] um sintagma nominal anterior, externo à sentença, normalmente já ativado no contexto 

discursivo, sobre o qual se faz uma proposição por meio de uma sentença-comentário”. 

Isto posto, podemos constatar que as construções de tópicos estabelecem bases que 

podem ser observadas sob dois aspectos: o sintático e o discursivo. Perante a perspectiva 

sintática, essa estrutura se organiza por um sintagma nominal seguido de uma sentença-

comentário, distinguindo-se da estrutura sintática defendida pela gramática normativa, que é a 

de sujeito-predicado. O tópico, também, pode ser analisado sob a perspectiva discursiva. Silva 

(2012, p.7), assentado em Pontes (1987), adverte para o caso de haver a impossibilidade, muitas 

vezes, de se tentar explicar um tópico por topicalização, ou seja, por uma regra de movimento, 

ficando claro que “[...] as construções de tópicos têm de ser interpretadas no contexto do 

discurso ou da situação, porque em geral ocorre por razões de natureza externa. Com isso, além 

dos fatores gramaticais e semânticos, as construções de tópicos seriam motivadas também por 

fatores discursivos” (SILVA, 2012, p. 7). 

Como já foi exposto na seção sobre o Funcionalismo, a topicalização é um tema caro 

à Linguística Funcional, porque seu estudo extrapola as fronteiras da análise sintática para 

chegar ao nível discursivo. Daí, a importância de analisarmos o fenômeno sob uma perspectiva 

funcionalista, considerada “[...] muito mais abrangente e pragmática do que a abordagem 

formal” (SILVA, 2012, p. 7). 
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Podemos, assim, dizer que o uso do tópico é uma maneira de se garantir a atenção do 

interlocutor para o assunto sobre o qual se fala. Nesse tipo de construção, se inverte a ordem da 

frase para colocar, logo de início, o termo de interesse, sobre a qual queremos que se fixe a 

atenção do ouvinte. Se essa palavra permanecesse no meio da oração, por exemplo, não ia gerar 

o efeito necessário, mas colocado no início da sentença, produz maior evidência, como, por 

exemplo, se observamos a seguinte construção: 

 

(25) “Meu esposo, eu já liguei” 

 

Esta frase foi dita pela pesquisadora, dirigindo-se à profissional de saúde que estava 

finalizando sua alta hospitalar, após internamento. Como a então paciente já havia assinado os 

termos e já estava praticamente liberada, só dependia da chegada do seu esposo para a saída do 

hospital. A profissional de saúde não questionou sobre o acompanhante, mas, pelo contexto da 

situação, ambas sabiam que a paciente só poderia sair do local com a presença de um 

acompanhante; então, ela se adiantou e proferiu a sentença. Se fosse na ordem direta, a frase 

ficaria “Eu já liguei para o meu esposo”. No entanto, naturalmente, a pesquisadora se expressou 

por meio de uma construção de tópico, e a mensagem foi prontamente compreendida pela 

interlocutora. 

Dando sequência, no próximo tópico, vamos estabelecer um paralelo de análise entre 

esses dois importantes fenômenos.  

 

4.1.3 Estabelecendo um paralelo entre a fixação da ordem dos constituintes no latim vulgar 

e a tendência à topicalização no português brasileiro 

 

Vimos, no tópico 4.1.1, que houve a necessidade de se tornar rígida a ordem dos 

constituintes da oração no latim vulgar, decorrente da síncope da desinência [m], como marca 

de acusativo singular e/ou, também, da queda do arquifonema [N] em final de palavras, com o 

intuito de evitar incompreensões e promover o equilíbrio do sistema, o que foi provocado pela 

ruptura do sistema morfológico do latim clássico que se tornava inadequado às necessidades de 

uma sintaxe altamente sintética. Com essas mudanças, a “liberdade”, na ordem dos 

constituintes, passou a sofrer restrições – com a fixação do verbo no centro da oração, o sujeito 

passou a ocupar posição à sua esquerda e o objeto à sua direita. Essa ordem tem sido 

denominada SVO (sujeito, verbo e objeto) e, até os dias atuais, é considerada a ordem canônica 

pela gramática normativa. 
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Já o fenômeno da topicalização no português brasileiro dos dias atuais encontra-se 

inserido na corrente funcionalista, em oposição à tendência formalista ou estruturalista. O 

estudo baseado no Funcionalismo está voltado para o aspecto concreto da língua, ou seja, o uso.  

As funções pragmáticas e, mais especificamente, as construções de tópico (conceito 

funcionalista), ajudam a entender o funcionamento da linguagem, que se valem de 

considerações extralinguísticas. 

Williams (1975), ao afirmar que: 

 

É provável que as modificações fonéticas (principalmente a perda das 

consoantes finais e a perda e o enfraquecimento de vogais átonas), acarretadas 

por um acento de intensidade incrementado, precipitassem a ruptura do 

sistema morfológico do latim clássico, que se tornava, assim, inadequado às 

necessidades de uma sintaxe altamente sintética. (WILLIAMS, 1975, p. 22-

23) 

 

Apresenta a seguinte nota de rodapé: 

 

Vosseler (The Spirit of Language in Civilization, London, 1932, Chapter IV) 

argumenta, ao contrário, que a sintaxe sintética do latim clássico se tornou 

atrofiada por desuso como resultado de um novo modo de pensar, de um novo 

Weltanschauung. 

 

Levando em consideração que o termo alemão “Weltanschauung”, entre outros 

significados, possui os de ‘ideologia’, ‘filosofia de vida’ e de ‘visão de mundo’, podemos 

afirmar que essa nova visão de mundo operou nos dois fenômenos em questão. 

Se, no primeiro fenômeno, a fixação da ordem dos constituintes na frase agiu com 

menor intensidade, no segundo, a tendência à topicalização, podemos admitir uma ação mais 

decisiva dela, embora, para afirmarmos isso com maior segurança, se faça necessário realizar 

um estudo mais específico. 

Depois de apresentadas as duas faces do fenômeno relacionado à morfologia e sintaxe 

na ocorrência, ainda no latim vulgar, da fixação da ordem das constituintes e, o último, que foca 

nas construções de tópicos na ordem discursiva, seguindo os preceitos funcionalistas, 

percebemos que a língua se manifesta conforme a necessidade de seus falantes. Se, no primeiro 

fenômeno, houve a necessidade de fixação da ordem dos constituintes na oração, no segundo, 

existe a necessidade de inserir um termo antes da oração, desativando a proposta da ordem 

anterior de sujeito-verbo-objeto (SVO). Não podemos deixar de acentuar os dois fenômenos 

como amostras do princípio funcionalista de que o falante utiliza a língua de acordo com suas 

necessidades comunicativas.  
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Seguiremos, na subseção seguinte, com a análise do próximo fenômeno que envolve a 

classe de palavras dos artigos. 

 

4.2 Paralelo 2: O surgimento do artigo enquanto classe de palavras em par com a atual 

anteposição de um determinante não obrigatório ao objeto direto 

 

Dando prosseguimento à interpretação das transformações do latim em direção ao 

português aqui proposta, passamos a apresentar uma explicação interpretativa para o 

surgimento da classe de palavras dos “artigos”, no latim vulgar e, em seguida, nas línguas 

românicas, dentre elas, o português, visto que o latim clássico não conta com essa classe de 

palavras. 

 

4.2.1 O surgimento do artigo enquanto classe de palavras no latim vulgar 

 

No latim vulgar se manifestava o registro da preferência por formas analíticas, em 

oposição a formas sintéticas do latim clássico. Isso referenda uma assertiva do Funcionalismo 

Linguístico, a de que o falante molda a língua conforme suas necessidades comunicativas. A 

esse respeito, vide objetivo geral na página 14 deste trabalho.  

Apresentamos a seguir, baseados em Carvalho e Nascimento (1987, p. 15), três 

situações em que essa tendência ao analitismo da língua se manifesta. Uma delas se refere à 

morfologia verbal, no que concerne à formação da voz passiva; as outras duas correspondem à 

morfologia nominal, uma diz respeito à indicação dos graus dos adjetivos e a outra ao emprego 

dos pronomes demonstrativos e do numeral unus com o valor de determinativos (artigo definido 

e indefinido). 

Na morfologia verbal, temos como amostra, o uso de formas analíticas na voz passiva 

dos verbos, na semântica do infectum. Assim, por exemplo, o presente do indicativo passivo do 

verbo amare era no latim clássico amor (formação sintética pela desinência “r”), o latim vulgar 

fazia amatus sum (forma analítica). (CARVALHO; NASCIMENTO, 1987, p. 15) 

No tocante à morfologia nominal, vejamos a indicação dos graus dos adjetivos. Em 

seguida, veremos o emprego dos pronomes demonstrativos e do numeral unus com o valor de 

determinativo. 

Para Carvalho e Nascimento (1987, p. 15), no latim clássico, os graus comparativo e 

superlativo eram formados através de desinências específicas, ou seja, de modo sintético. Já no 

latim vulgar, esses graus eram expressos mediante a anteposição de advérbios ao adjetivo. 



77 

Vejamos o exemplo com o uso do qualificativo dulcis, -e. A forma sintética dulcior, em 

oposição à forma analítica no latim vulgar: magis ou plus dulce. No grau superlativo, observa-

se no latim clássico: a forma sintética dulcissimus em oposição à forma analítica multu dulce 

no latim vulgar. 

Ainda em conformidade com Carvalho e Nascimento (1987, p. 15), no que diz respeito 

ao emprego de pronomes demonstrativos e do numeral unus com o valor de determinativo, 

consideremos que, no latim clássico, a palavra pode ser apresentada simplesmente no caso 

nominativo, a exemplo de lupus, rosa, flumen. Manifestou-se, no latim vulgar, a tendência à 

anteposição de um pronome demonstrativo illu, illa, illum ou do numeral unus, una, unum, 

antecedendo a palavra em situações de caso nominativo. Assim, o falante comumente passou a 

enunciar unus lupus, una rosa, unum flumen ou illu lupus, illa rosa; illum flumen. Como 

consequência desse fenômeno na oralidade acabou se configurando a classe dos artigos. 

Basso e Gonçalves (2014, p. 53) registram que os artigos definidos se originaram do 

pronome demonstrativo ille, illa, illud, respectivamente “aquele”, “aquela”, “aquilo”, que, 

passa a cumprir a função do artigo definido “o”, “a”, “os”, “as”. Acreditamos que, ao longo do 

tempo, aconteceu o esvaziamento semântico do pronome demonstrativo, que foi perdendo 

também tonicidade e evoluiu para as formas românicas lo, la, los, las, que se mantêm até hoje 

no espanhol, e no português, essas formas se reduziram mais ainda. 

Em se tratando dos artigos indefinidos, com base em Carvalho e Nascimento (1987) e 

Basso e Gonçalves (2014), consideramos que tenham surgido a partir do emprego do numeral 

unus, una, unum (um > ũ. um; unam > una > ũ’a > uma; comum > comu’a > comuna). No 

singular, os indefinidos eram declinados no masculino, feminino e neutro, conforme quadro a 

seguir:  

 
Quadro 4: Artigos indefinidos no latim vulgar 

CASO MASCULINO FEMININO NEUTRO 

NOMINATIVO unus una unum 

ACUSATIVO unum unam unum 

GENITIVO unus unius unius 

DATIVO uni uni uni 

ABLATIVO uno una uno 
Fonte: Adaptado de Carvalho e Nascimento (1987); Basso e Gonçalves (2014) 

 

Fica assim registrada nossa explicação interpretativa desses usos específicos no latim 

vulgar, que levaram ao desenvolvimento dos artigos definidos e indefinidos nas línguas 

românicas, em especial, no português. Seguimos nossa análise, com o uso do artigo como um 

determinante não obrigatório que se configura como fenômeno atual no português brasileiro. 
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4.2.2 A utilização do artigo como um determinante não obrigatório no português atual 

 

Dando sequência ao paralelo que temos realizado neste trabalho, passemos a apreciar 

o desenvolvimento funcional dos artigos no português brasileiro contemporâneo. 

Tomemos, como ponto de partida, a observação da anteposição de artigo definido a 

nomes de pessoas, prática recorrente em algumas regiões do país e não em outras. Na região 

sudeste do Brasil, por exemplo, os falantes costumam acrescentar o artigo definido “o” e “a” 

antes de nomes próprios de pessoas, enquanto que, na região nordeste, essa ocorrência não é 

observada.  

Neves (2000), em sua “Gramática de Usos do Português”, coloca que o artigo definido 

precede o substantivo, em geral, em sintagmas em que estão contidas informações conhecidas 

tanto do falante quanto do ouvinte. Para a autora, o que determina a presença do artigo, 

entretanto, é a intenção do falante e o modo como ele quer comunicar determinada experiência. 

O uso do artigo depende do conjunto de circunstâncias, linguísticas ou não, que cercam a 

produção do enunciado. Com relação a sua natureza, pode-se dizer que o artigo definido 

singular determina um substantivo comum, particularizando um indivíduo dentre os demais da 

espécie. 

No que diz respeito à função do artigo definido, Neves (2000) reitera que ela pode ser 

interpretada sob dois aspectos diferentes: o da determinação e o da substantivação. No primeiro 

caso, o artigo definido é tido como simples determinante do substantivo. Já no segundo caso, 

precedendo outros elementos que não o substantivo, define-os como substantivos. Vamos nos 

limitar ao primeiro caso, ou seja, ao uso de artigo definido que é determinante do substantivo, 

para sabermos o que Neves (2000) traz no que se refere ao uso de artigo definido com 

substantivos próprios.  

Conforme Neves (2000, p. 404), antes de antropônimos, no que diz respeito a nomes 

de pessoas conhecidas ou famosas, dando ênfase ao registro coloquial. A autora traz como 

exemplos: (1) “A Neuza Sueli sabe como eu sou”; (2) “Resolvi dar uma olhada nas plantas do 

Marcos”; e (3) “Nosso povo é direcionado, faz o que o Roberto Marinho manda.”  

A autora lembra que esse uso do artigo está relacionado a costume regional, familiar 

ou pessoal. Sendo assim, também é comum que o artigo definido não seja usado. Neves (2000, 

p. 404-5) cita mais exemplos: (4) “Achei Ø Elvira meio esquisita.” (5) “Ø Chico Buarque não 

vota hoje, nem Ø Tom Jobim, Ø Baden Powell também não. Nem Ø Roberto Carlos, nem Ø 

Maria Bethânia, nem Ø Elis Regina, nem Ø Elizeth Cardoso”. 
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Em consonância com Neves (2000), em nossa busca de dados, percebemos tanto o uso 

quanto o não uso do artigo definido antecedendo nomes próprios.  

Observamos que, nos sites da “Globonews” e “G1”5, a matéria assinada por Murilo 

Salviano e Patrícia Teixeira, cuja manchete é (6) “Crânio de Ø Luzia é encontrado nos 

escombros do Museu Nacional, dizem pesquisadores”, não traz o uso do artigo definido, antes 

do nome próprio “Luzia”. Em contrapartida, notamos que, no corpo da matéria, na fala de um 

dos pesquisadores, ele se refere a Luzia utilizando o artigo definido: (7) “Hoje é um dia feliz, 

conseguimos recuperar o crânio da Luzia [...]”. Ao compararmos a manchete e a fala do entrevistado, 

percebemos que a informação trazida na manchete não apresenta o uso do artigo, o que demonstra um 

certo afastamento do jornalista ao descrever o fato; já na fala do entrevistado, a utilização do artigo 

demonstra uma proximidade entre o pesquisador e o crânio de Luzia. Como bem colocou Neves (2000, 

p. 404), “[...] o uso do artigo é ligado a costume regional, familiar ou pessoal”, ou seja, neste caso, o 

jornalista em questão se preocupa em utilizar uma linguagem isenta de sentimentos, procurando 

descrever a verdade do fato; já o pesquisador, em sua fala, não consegue omitir sua emoção, 

demonstrando uma linguagem que beira ao uso familiar e/ou pessoal.  

Em outro exemplo, notamos a utilização ou a omissão do artigo. Na manchete (8) “Como 

conversar e entender os eleitores de Ø Bolsonaro?”, da revista “Carta Capital”6, a jornalista Carola Solé 

não utiliza o artigo definido antes de nome próprio; enquanto que dois entrevistados da matéria utilizam 

o artigo definido antes do nome próprio: (9) "Eu vejo o Bolsonaro valorizando muito o campo, o 

produtor rural, o homem do campo [...]", fala de Felipe Bretas, pecuarista de 42 anos. Já na fala 

de Alienne da Costa, estudante, evangélica, de 27 anos, afirma (10) "O Jair, além de um 

candidato, é um símbolo do que a gente estava aguardando para quem é conservador no Brasil 

[...]". Nas falas de outros dois entrevistados, não há a utilização do artigo: (11) "[...] Ø Bolsonaro 

viveu isso em sua carreira militar e fará um bom governo", declara Paulo César, militar da 

reserva, 57 anos. Já a funcionária pública Ivaneide Almeida, de 50 anos, afirma: (12) "Gosto 

que Ø Bolsonaro defenda essa ideia de que somos todos iguais. Da gente se destacar pela nossa 

capacidade". 

Em nossa análise, questionamos: Qual a necessidade de usar o artigo definido antes de 

nomes de pessoas em determinadas regiões do país? Como explicar que esse fenômeno 

acontece na fala e na escrita das pessoas em alguns lugares do Brasil, e, em outros, não existe 

                                                           
5 Site “G1”. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/10/19/fossil-de-luzia-pode-ter-sido-

encontrado-em-escombros-do-museu-nacional-dizem-pesquisadores.ghtml.  Acesso em 25 out. 2018. 
6 Site da revista “Carta Capital”. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/politica/eleitores-explicam-por-que-

votarao-em-bolsonaro. Acesso 30 out. 2018. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/10/19/fossil-de-luzia-pode-ter-sido-encontrado-em-escombros-do-museu-nacional-dizem-pesquisadores.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/10/19/fossil-de-luzia-pode-ter-sido-encontrado-em-escombros-do-museu-nacional-dizem-pesquisadores.ghtml
https://www.cartacapital.com.br/politica/eleitores-explicam-por-que-votarao-em-bolsonaro
https://www.cartacapital.com.br/politica/eleitores-explicam-por-que-votarao-em-bolsonaro
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essa incidência? Qual a necessidade de os substantivos próprios, também, receberem 

determinação? Seria uma necessidade do falante, como aconteceu no latim vulgar? A língua 

estaria passando de maneira cíclica por mais um processo de analitismo? 

A nossa análise, baseada em Neves (2000, p. 404), é de que “[...] o uso do artigo [definido] 

é ligado a costume regional, familiar ou pessoal”. Acreditamos que ainda existe inclinação, por parte 

de alguns falantes, de certas regiões, da anteposição de um determinante em nomes próprios, 

por preferirem lançar mão de formas analíticas.  

No tocante ao emprego do artigo indefinido, para Neves (2000, p. 520), a sua função 

pode ser interpretada sob três diferentes aspectos: (i) o artigo indefinido é tido como adjunto do 

substantivo; (ii) o artigo indefinido tem um uso pronominal, isto é, pode ocorrer como núcleo 

do sintagma; (iii) o da substantivação, quando o artigo indefinido precede outros elementos que 

não o substantivo, define-os como substantivos.  

A autora mostra que, com substantivo comum, existem os casos mais gerais do uso do 

artigo indefinido como adjunto de um substantivo. Adiante, vamos citar três casos que ela 

apresenta. O primeiro deles é “[...] quando não se faz nenhuma referência, ou quando a pessoa 

ou coisa a que se faz referência não é apontada na situação nem foi mencionada anteriormente” 

(NEVES, 2000, p. 521). A autora ilustra esse fenômeno com a seguinte frase: (13) “Se uma 

criança cresce, a mudança se opera no campo do peso, tamanho, órgãos, faculdades”. A segunda 

ocorrência, apontada por Neves (2000, p. 522), é o uso do artigo indefinido para conferir 

acentuado valor intensivo ao sintagma: (14) “Dizem que a festa é uma beleza”. Em alguns 

casos, segundo a autora, pode-se considerar que o falante atribui alguma qualificação intensiva 

ao substantivo precedido do artigo indefinido, como em: (15) “O velho Camilo estava em pé, 

no meio da roda. Ele tinha uma voz. (= voz notável / extraordinária / impressionante etc.). A 

terceira maneira de utilizar o artigo indefinido, conforme a linguista (2000, p. 523), é junto de 

nome não-contável, em referência a uma única porção, tipo ou marca de alguma coisa: (16) 

“Toma um café com leite?” ; (17) “Vou mandar fazer um chá de folha de laranjeira pra ele”.  

Enquanto uso pronominal, o artigo indefinido pode ocorrer como núcleo do sintagma, 

o que não acontece com o artigo definido. Como exemplo: (18) “Quero um limpo. (= quero um 

[quarto] que seja limpo)”.  

Finalmente, na substantivação de outros elementos, o artigo indefinido pode proceder 

palavras de outra classe, que não o substantivo, ou mesmo, sintagmas, orações e enunciados, 

tornando essas palavras ou expressões o núcleo do sintagma nominal. Como exemplo de verbos 

ou sintagmas verbais, podemos ver estes casos: (19) “Você tem um pensar muito inteligente. 

Um pensar forte!!!”;  
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Além dos exemplos apresentados por Neves (2000), estendemos nosso olhar para a 

apreciação de expressões, como: “tomar um banho”, na frase de domínio público (20) “Vou 

tomar um banho antes de sair”, em que, funcionalmente, por um lado, a priori, a expressão 

“um” não assume papel de numeral e, por outro, não se figura como indeterminador obrigatório. 

Não compartilhamos da interpretação de Neves (2000, p. 522), que aponta que o uso do artigo 

indefinido pode conferir acentuado valor intensivo ao sintagma (como demonstrado nos 

exemplos 14 e 15 desta subseção), não acreditamos que essa explicação contemple nossa 

amostra (20). Na nossa análise, “tomar um banho” não está intensificando o sintagma “banho”. 

Entendemos que, embora existam outros tipos diferentes de banhos, como: banho de luz; banho 

de cheiro; banho de lua; banho de sal grosso; banho de rosas; banho de sol; banho de espuma 

etc., quando o falante diz “tomar um banho” se refira a “tomar um banho de chuveiro”, que é o 

mais corriqueiro – por isso, ele não precisa especificar o tipo de banho em sua fala.  

Nesse aporte, podemos reunir outras construções de domínio público, a exemplo de 

(21) “Dá um tempinho que eu já estou terminando”, (22) “Quer tomar uma água?”, (23) “Quem 

tem um amor pelos animais pode ajudar”. Funcionalmente falando, que classe ou função 

podemos atribuir ao termo “um” nesses contextos? Será que podemos dizer que ele assume 

papel de numeral ou, ainda, se configura como indeterminador obrigatório? Em concordância 

com Neves (2000, p. 523), as amostras (21) e (22) utilizam o artigo indefinido antes de nomes 

não-contáveis, em referência a uma única porção. No exemplo (23), o artigo indefinido é 

utilizado para conferir acentuado valor intensivo ao sintagma “amor”, como apontado por 

Neves (2000, p. 522). 

Destarte, em uma perspectiva funcional da língua, como demonstrado pela autora 

(2000), o uso do artigo indefinido, muitas vezes, extrapola a função de indeterminador 

obrigatório. Construções com as do exemplo (22) e (23) poderiam até ser faladas/grafadas sem 

o emprego do artigo indefinido, pois não haveria prejuízo de sentido. No entanto, na nossa 

apreciação, consideramos que os falantes usam esses termos nas sentenças para cumprir suas 

necessidades comunicativas, uma delas pode ser a preferência por utilizar formas analíticas da 

língua. 

Apresentamos até aqui, o desenvolvimento da classe de palavras dos artigos ainda no 

latim vulgar e, logo em seguida, indicamos a tendência à utilização dos artigos como um 

determinante não obrigatório no português atual. Continuaremos, no próximo tópico, fazendo 

uma análise comparativa entre esses dois importantes fenômenos. 
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4.2.3 Estabelecendo um paralelo entre o surgimento da classe de palavras “artigo” no latim 

vulgar e a anteposição de um determinante não obrigatório no português atual 

 

Discorremos sobre os dois fenômenos que envolvem a classe de palavras dos artigos, 

um ainda no latim vulgar e o outro no português atual. No latim vulgar, notamos que, 

morfologicamente, se manifesta a necessidade de usar a língua com configurações analíticas, 

como, por exemplo, o uso de artigos e pronomes; e, sintaticamente, com o aumento do uso de 

preposições, artigos e pronomes em redução ao uso das desinências; enquanto que o latim 

clássico apresenta estruturas sintéticas. No entanto, as duas variedades do latim apresentavam 

essas diferenças por necessidade expressiva, comprovando, mais uma vez, que o falante molda 

a língua de acordo com suas necessidades comunicativas. Carvalho e Nascimento (1987, p.14) 

estabelecem “[...] o latim clássico sempre escrito e estereotipado pelo rigor dos literatos é a 

língua das escolas ou academias, o latim vulgar é a linguagem do povo que transmite 

espontaneamente suas ideias sem a preocupação de submeter a fala ao cinzel dos preceitos 

gramaticais”. Os autores assinalam que não eram duas línguas distintas, apenas duas 

modalidades da mesma língua. 

Nossa interpretação, como demonstrado no fenômeno histórico, é que os falantes 

tenham necessidade de fazer uso de formas analíticas na língua, e essa tendência continua 

presente atualmente, no português brasileiro, como demonstramos na subseção anterior. Em 

consonância com o Funcionalismo Linguístico, baseados em Neves (2000), o emprego de 

artigos definidos e indefinidos no português atual ultrapassa a função de determinante 

obrigatório. 

Os compêndios baseados na gramática normativa, a exemplo do livro “Não tropece na 

língua: lições e curiosidades do português brasileiro”, de Piacentini (2012), conceituam o artigo 

definido como o termo que “[...] individualiza e determina o substantivo de modo particular e 

preciso” e o artigo indefinido como o termo que “[...] determina o substantivo de modo 

impreciso, indicando que se trata de simples representante de uma dada espécie” 

(PIACENTINI, 2012, p. 85). Enquanto isso, na obra funcionalista “Gramática de Usos do 

Português”, de Neves (2000), as funções desses termos extrapolam o conceito designado pela 

gramática normativa. Ao nosso ver, os artigos definidos e indefinidos continuam 

desempenhando o seu papel analítico e cíclico como tendência no português brasileiro atual. 

Continuaremos nosso estudo interpretativo, tratando, na próxima subseção, de dois 

fenômenos semelhantes: o futuro perifrástico e a construção conhecida, popularmente, como 

“gerundismo”. 
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4.3 Paralelo 3: Futuro perifrástico – “amare hei” em par com “vamos estar enviando” 

 

A tendência pelas formas analíticas no português é responsável por construções como 

“vou tomar um café” no lugar de “tomarei um café”. Este fenômeno que consiste em uma 

maneira de se dizer, de forma mais longa, o que pode ser dito sucintamente é denominado de 

“construção perifrástica”. Como se trata de uma construção para expressar uma ação futura, 

aplica-se a denominação de “futuro perifrástico”. 

O latim vulgar desenvolve um futuro analítico do tipo “infinitivo + habeo”, conjunto 

que assume o sentido de ação futura com perífrase verbal, a exemplo da locução “amare 

habeo”, empregada no lugar da forma de futuro sintético “amabo”, característica do latim 

clássico, cuja construção se faz através de flexão verbal (BASSO, GONÇALVES; 2014, p. 57). 

Em paralelo, no português brasileiro atual, tem sido recorrente a construção 

envolvendo três verbos: o “ir”, normalmente, empregado na primeira pessoa do singular ou do 

plural, associado ao “estar”, no infinitivo, ambos atuando como auxiliares, e o verbo principal 

empregado no gerúndio, a exemplo de “vou estar enviando”. Esse tipo de construção tem sido 

denominado de gerundismo.  

Buscando a definição do termo “gerundismo”, sabemos que é proveniente da palavra 

“gerúndio”. Procuramos, então, em Cerqueira (2017, não p.), no site “Gramática e Cognição”7, 

a explicação para o sufixo “ismo”. Notamos que ele carrega muitas possibilidades de 

significado, entre eles: sistemas políticos; religião, crença e filosofias; distúrbios e disfunções 

físicas e psicológicas, tipos de esporte, movimentos literários, segmentos ideológicos. 

Consoante ao nosso estudo, o sufixo foi utilizado para designar um fenômeno linguístico, que 

pode ser falado e/ou escrito, a exemplo de lambdacismo, rotacismo, anglicismo, entre outros. 

Ainda tentando ampliar o conceito do termo gerundismo, encontramos, na matéria 

“Gerundismo, o que significa?”, publicada no site “Português à Letra”8, que diz que é uma 

locução verbal que consiste no uso sistemático de verbos no gerúndio, cujo emprego é, 

relativamente, recente no português – particularmente, o brasileiro. A concordância da 

construção com a sintaxe do português não é unânime, sendo, por vezes, considerado um vício 

de linguagem. 

                                                           
7 Site “Gramática e Cognição”. Disponível em: https://gramaticaecognicao.com/sufixo-ismo/. Acesso em 04 nov. 

2018. 
8Site: “Português à Letra”. Disponível em: https://portuguesaletra.com/gramatica/gerundismo-o-que-significa/.  

Acesso em: 27 nov. 2018. 

https://gramaticaecognicao.com/sufixo-ismo/
https://portuguesaletra.com/gramatica/gerundismo-o-que-significa/
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Para nossa paralela análise interpretativa de construção de futuro perifrástico, no 

português antigo e atual, tomaremos por base essas duas estruturas. 

 

4.3.1 A evolução cíclica do futuro perifrástico “amare habeo” 

 

Conforme Basso e Gonçalves (2014), os tempos verbais no latim vulgar sofrem 

mudanças consideráveis, como o desenvolvimento de um futuro perifrástico no lugar do futuro 

sintético do latim clássico, que se faz por meio de flexão verbal. Como exemplo, os autores 

citam o verbo “amo”. O futuro do presente do modo indicativo era feito com o infixo modo 

temporal “-bo”, “-bi”, como em “amabo”, “amabis” e “amabit” (amarei, amarás, amará). Esse 

paradigma era aplicado aos verbos da primeira, segunda e quarta conjugações. Para a terceira 

conjugação e sua derivada mista, o futuro era realizado com os infixos “-a” e “-e”, como em 

“dicam”, “dices”, “dicet” (direi, dirás, dirá). O latim vulgar desenvolve um futuro analítico 

formado por “infinitivo + habeo”: “amare habeo” substitui “amabo”, e “dicere habeo” substitui 

“dicam”. É desse futuro analítico do latim vulgar que as línguas românicas irão desenvolver 

seus tempos futuros, como ocorreu, por exemplo, em português (BASSO; GONÇALVES, 

2014, p. 57). 

Procuraremos entender como se deu esse processo de analitismo de futuro, a partir do 

estudo “Evolução cíclica do Futuro do Presente do latim ao português”, de Nunes (2003).  

Segundo a autora, um dos principais fatores que levaram à extinção do futuro sintético 

em “-bo” da primeira e segunda conjugações, deveu-se à semelhança de algumas formas com 

o pretérito perfeito do indicativo, como exemplo “educavit” e “educavimus” em 

correspondência a “educabit” e “educabimus”, futuro do presente do verbo “educabo”. Para 

Nunes (2003, p. 38-39), existe afinidade fonética ocasionadas muitas vezes pelos fonemas [b] 

e [v], justamente nas desinências modo-temporais (-vi e -bi) do verbo “educāre”. Essa 

ocorrência estimulou os falantes a buscar outra forma que não lhes causasse problema quanto 

ao tempo do verbo. O recurso escolhido pelos falantes foi uma forma perifrástica, formada pelo 

“infinitivo do verbo + presente do indicativo de habere”, conduzindo, assim, para a tendência 

do latim vulgar em substituir as formas sintéticas pelas analíticas. A autora lembra que essa 

semelhança fonética entre o [b] e o [v], no português moderno, tanto na Península Ibérica 

quanto no Brasil, propicia a variação [v] ~ [b] em alguns vocábulos, uma vez que é possível 

encontrar as formas vassoura ~ bassoura e bravo ~ brabo9. 

                                                           
9 Sobre este fenômeno conhecido como “betacismo”, veremos mais amiúde sua descrição na subseção sobre 

fenômenos fonéticos, na página 104 deste trabalho. 
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Com relação a alguns verbos da terceira e da quarta conjugações, Nunes (2003, p. 39-

40) aponta que eles tinham formas de futuro que se aproximavam com o presente do subjuntivo 

e com o presente do indicativo, pois tinham paridade tanto fonética quanto morfológica e, em 

determinados casos, apresentavam formas idênticas.  

A autora traz, como exemplo, o verbo legĕre (ler), que, entre o presente do subjuntivo 

e o futuro do presente, podem ser apontadas duas formas iguais na primeira pessoa “legam”, 

acarretando um problema concreto aos falantes. Além desse problema apontado pela autora, 

havia a semelhança fonética entre as demais pessoas da conjugação dos dois tempos verbais, 

enquanto que, no presente do subjuntivo a terceira pessoa do singular e do plural, são “legat” e 

“legant”, respectivamente, no futuro do presente são “leget” e “legent”, atingindo, mais uma 

vez, as desinências modo-temporais. O mesmo problema, segundo Nunes (2003, p. 40), abrange 

a segunda e a terceira pessoas da conjugação, nos tempos do presente do indicativo “legis” e 

“legit” e do futuro do presente “leges” e “leget”. 

Todas essas equivalências mostradas deveriam levar o povo a constantes mal-

entendidos, insinua a autora. Como consequência, a língua falada eliminou essas formas, uma 

vez que o latim vulgar prezava pela clareza e simplicidade das formas empregadas.  Para tanto, 

utilizou-se de uma perífrase verbal, assim constituída: “infinitivo do verbo + indicativo do 

verbo habere”. O verbo “studere habeo” (estudar hei), obedece à forma perifrástica do latim 

vulgar (NUNES, 2003, p. 40). 

Ainda é possível, conforme a linguista (2003, p. 41), ocorrer a inversão da ordem dos 

elementos que a formam, ou seja, primeiro o verbo habere, no indicativo e, depois, o verbo 

principal, no infinitivo “habeo studere”. Em conformidade com a autora, a forma perifrástica 

do futuro imperfeito (infinitivo + habeo) foi mais largamente utilizada pelas pessoas por 

pertencer à linguagem do cotidiano, descuidada do formalismo gramatical. 

Por outro lado, havia a forma de prestígio, o futuro sintético em “-bo” ou em “-am”, 

que, durante séculos, os gramáticos se ocuparam em defendê-la da desinformação popular. 

Portanto, pode-se dizer que, se, na linguagem coloquial, o futuro sintético e o analítico foram 

construções concorrentes, a segunda forma era, por poucas vezes, encontrada na escrita, mesmo 

em cartas familiares. Nesse conflito, a primeira forma tentava assegurar a sua posição e, durante 

séculos, conseguiu, mas acabou sendo superada pela segunda (NUNES, 2003, p. 42-43). 

O período arcaico do português apresenta uma forma evoluída para esta construção. 

Com relação ao verbo auxiliar “habere” da forma perifrástica do tempo futuro, fica assim 

conjugado:  
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Quadro 5: Verbo “habere” no português arcaico 

Habeo >    hei 

Habes >    has 

Habet >    ha 

Habemus >    hemus 

Habetis >    heis 

Habent >    hão 

Fonte: Nunes (2003, p. 56) 

 

Não se sabe, ao certo, em que época a forma reduzida do verbo “habere” estabeleceu-

se na língua portuguesa, alterando, assim, definitivamente, a antiga forma analítica latina de 

futuro. Para Câmara Jr. (1976, apud NUNES, 2003, p. 57), a primeira queda foi a consoante /b/, 

obedecendo a uma regra geral da fonologia em que as consoantes sonoras caem em posição 

intervocálica (b → ø / v-v), permitindo, por conseguinte, o contato entre as vogais (ha’eo). A 

evolução da forma “haeo” prosseguiu, acontecendo a apócope da vogal átona final /o/, obtendo-

se a forma “hae”, em que a vogal final /e/ elevou-se para -i ou -y, formando a palavra “hay”.  

Mais próxima da desinência de futuro, a forma “hay” apresentará a última etapa do processo 

evolutivo da forma primeira do verbo “habere”, com a assimilação parcial regressiva da vogal 

/a/ (a → e / -i), constituindo-se, assim, a forma reduzida “ei ~ hei ~ hey”. 

As demais pessoas do verbo auxiliar obedeceram ao mesmo processo evolutivo 

marcado pela queda das consoantes “b” e “t”, exceto na terceira pessoa do plural “habent” que 

se diferencia um pouco das demais pessoas por trazer um processo de nasalização final, 

ocasionado pela presença da consoante -n após a queda da consoante final -t. Assim sendo, a 

nova forma de futuro analítico se estruturou desta forma:  

 

Quadro 6: Forma reduzida do verbo “habere” 

estudar hei 

estudar has 

estudar ha 

estudar hemus 

estudar heis 

estudar hão 

Fonte: Nunes (2003, p. 57) 

 

Em conformidade com Nunes (1956, apud NUNES 2003, p. 57-58), o verbo auxiliar 

poderia ser utilizado posposto “estudar hei” ou anteposto “hei estudar” ao verbo principal e 

ainda havia uma terceira possibilidade, de cunho literário “hei de vencer”, que trazia com a 

presença da preposição “de” entre o verbo principal e o auxiliar.  
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Ainda segundo a pesquisadora (2003, p. 58), o uso contínuo dessa perífrase verbal 

“estudar ei”, tão transformada morfologicamente, fez com a forma reduzida do verbo auxiliar 

“hei ~ ei” fosse agregada ao verbo principal, formando igualmente uma forma verbal sintética 

e, também, desinência para o futuro do presente: “estudarei”. Pode-se explicar a junção dessas 

duas formas verbais pelo fato de não haver obstáculos fonêmicos intercalando-se entre os dois 

verbos, uma vez que a consoante “h” não representa nenhum som na língua portuguesa, além 

de apresentar variação “h ~ ø” e, também, se deve à composição morfológica dos verbos na 

perífrase, em que o verbo principal terminava em consoante, e o auxiliar começava com vogal. 

Ainda poder-se-ia citar, como outros pretextos linguísticos, a necessidade do falante em buscar 

harmonizações na língua e de não empregar, na oralidade, a pausa entre as palavras. 

Muito se especula, de acordo, ainda, com a linguista (2003, p. 58), acerca dessa e de 

outras transformações, mas, certamente, a língua escrita apenas consolidou uma forma que há 

muito já se produzia na língua oral. Apesar de toda evolução sofrida por este tempo verbal, é 

possível, ainda hoje, reconhecer a antiga forma arcaica de futuro: “infinitivo do verbo + hei”: 

numa expressão como “estudá-lo-ei”, há o emprego de uma mesóclise, em que a desinência “-

ei”, antiga forma verbal do auxiliar “hei < habeo”, separa-se do verbo flexionado “estudar” por 

causa de um pronome do caso reto que refere-se ao objeto direto que fora omitido “-lo-”. 

Finalmente, no trabalho da estudiosa (2003), destaca-se o caráter cíclico na evolução, 

na formação e na expressão do tempo futuro, e hoje recorre-se à mesma fórmula do passado. A 

autora apresenta uma síntese diacrônica que mostra a trajetória do futuro do presente: 

 

Quadro 7: Trajetória do futuro do presente 

amabo  ~  amare habeo   >   amar’ aio   >  amareio >      amarei        ~         vou amar 

 

                 forma analítica                                          forma sintética           forma analítica 

                     antiga                                                            atual                         inovadora 
Fonte: Adaptado de Nunes (2003, p. 89) 

 

É possível apontarmos, no estudo de Nunes (2003), o processo de gramaticalização 

das formais verbais, preliminarmente, consideradas variantes, mas que, depois, constituíram 

mudança na língua e foram incorporadas às normas gramaticais, indicando que o processo de 

aceitação das novas formas linguísticas é contínuo. 

Podemos observar, fundamentados no trabalho de Nunes (2003), que a formação de 

um tempo futuro, através de uma perífrase, é um recurso legítimo na história da língua 

portuguesa. Infelizmente, construções perifrásticas, como o denominado gerundismo, 
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empregado, cada vez mais, no português brasileiro atual, são rejeitadas por “especialistas em 

língua de plantão” que seguem à risca as imposições da gramática normativa, como veremos 

em exemplos retirados de livros e sites eletrônicos no próximo tópico.  

Sigamos adiante, a fim de demonstrar que a característica analítica da língua continua 

a se desenvolver no português brasileiro atual, travestida do fenômeno linguístico chamado 

gerundismo. 

 

4.3.2 O analitismo do futuro: a proeminência do gerundismo 

 

Começamos este tópico trazendo o termo gerundismo, que é definido de forma 

preconceituosa por “especialistas em língua”, das seções de jornais, livros, revistas e matérias 

eletrônicas que exercem o papel de “ensinar” aos falantes as regras do “bem falar”.  

Piacentini, na obra “Não tropece na língua: lições e curiosidades do português 

brasileiro” (2012) – uma coletânea de 300 colunas publicadas semanalmente no site 

“línguabrasil.com.br”, desde o ano 2000 – traz uma seção intitulada “Gerundismo e 

gerúndio10”, na qual apresenta um breve depoimento sobre a primeira vez em que escutou o tal 

gerundismo. Em tom informal, Piacentini (2012) narra o acontecimento em discurso direto, o 

diálogo que teve com um profissional do telemarketing, cuja primeira fala, transcrevemos a 

seguir: “– A senhora pode estar respondendo a duas ou três perguntas? Eu vou estar 

confirmando os dados [...] Nossa empresa vai estar lhe informando [...] A senhora vai estar 

pagando diretamente em conta corrente” (PIACENTINI, 2012, p. 131). Dando continuidade ao 

diálogo, a autora se identifica e dá uma aula, em suas palavras, “via Embratel”, de como o rapaz 

poderia fazer alterações naquele texto lido por ele. Piacentini (2012), então, corrige todas as 

construções com gerundismo: “pode estar respondendo” por “pode responder”; “vou estar 

confirmando” por “vou confirmar” e assim por diante; e, por fim, ainda elogia a disposição do 

rapaz em aprender rapidamente a lição. 

A autora finaliza seu depoimento e assegura que o “gerúndio” não é abominável, (diga-

se de passagem, o gerúndio, e não o “gerundismo”) e acrescenta que “[...] ele pode e deve ser 

usado para expressar uma ação em curso ou uma ação simultânea a outra, ou para exprimir a 

ideia de progressão indefinida” (PIACENTINI, 2012, p. 131). Para finalizar a seção sobre 

“gerundismo e gerúndio”, a autora dá amostras de usos de construções no “gerúndio”, que não 

devem ser evitadas pelos falantes/leitores que prezam em usar o “bom português”. 

                                                           
10O texto na íntegra, encontra-se na seção Anexos, no Anexo A. 



89 

Outra seção escrita por Piacentini (2012), “Gerundismo e endorreia”, encontrada na 

mesma coletânea, parece dar continuidade à seção anterior de que já tratamos aqui, pois a autora 

inicia o seu texto com duas amostras de pedidos de esclarecimentos de seus leitores sobre o 

assunto, para que os mesmos possam não cair na “armadilha” do gerundismo. Na sua opinião 

(2012, p. 153), se o gerundismo é um fenômeno relativamente novo no Brasil, não é o que 

acontece com a “endorreia” “[...] é assim que os puristas chamam ao abuso do gerúndio e ao 

seu pouco uso vernáculo” (LAPA, 1959, p. 177, apud PIACENTINI, 2012, p. 153). A autora 

explica que esse nome tão peculiar designa a “[...] formação do gerúndio nos verbos da segunda 

conjugação [vendo, tendo, vendendo] e chama a atenção para um excesso de gerúndio no 

português brasileiro que chega a soar mal aos falantes do português europeu” (PIACENTINI, 

2012, p. 153). É de causar estranheza que uma “especialista em língua” se preocupe com a 

repercussão negativa que uma construção do português brasileiro vai causar para o falante do 

português europeu. No mínimo, falta à autora embasamento teórico no que diz respeito aos 

estudos da Linguística Histórica, assim como da Sociolinguística. 

Piacentini (2012), por achar que a endorreia é francesismo, atribui o gerundismo à 

influência da língua inglesa no Brasil. A autora acredita que essas construções são traduções 

rápidas e toscas feitas ao pé da letra de sentenças com um futuro muito usado por americanos. 

Como amostra, a autora traz: “[...] ‘We will be sending you the catalog soon’, que se traduziria 

literalmente por ‘Nós estaremos lhe enviando o catálogo em breve’. Em português temos a 

opção de dizer ‘Nós lhe enviaremos’ ou ‘Nós vamos lhe enviar o catálogo’” (PIACENTINI, 

2012, p. 153). Mais uma vez, a autora traz uma solução superficial para se evitar o uso do 

gerundismo. Fica parecendo que os falantes do inglês podem utilizar sua língua conforme suas 

necessidades comunicativas e que os falantes do português brasileiro devem ficar presos às 

fórmulas prontas como as opções prescritas pela própria Piacentini (2012). 

A autora afirma que essa forma excessiva do gerúndio, muito utilizada nos serviços de 

telemarketing, se explica por uma tradução apressada dos manuais que vêm do exterior, mas 

acentua que ela se repete em várias situações, pois, de fato, “entrou no gosto do brasileiro”. 

Como que resignada pelo fato de que não exista, realmente, um jeito de deter as mudanças na 

língua, a autora se propõe a distinguir o “bom do mau emprego gerundial”. Acrescenta, ainda, 

que o gerúndio é muito adequado nos casos em que se necessita transmitir “a ideia de 

movimento, de progressão, duração, continuidade”. A autora cita alguns exemplos reais, 

separando-os, conforme sua interpretação do que são construções que trazem o uso “correto” e 

casos em que considera o uso abusivo, neste caso, denominado gerundismo. De acordo 

Piacentini (2012, p. 154), são construções consideradas corretas: 
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(1) “– Em virtude do atraso, estaremos recebendo o pagamento em conta corrente nos 

dias 27 e 28”.  

(2) “– Podemos nos encontrar no fim de semana?” 

      “– Infelizmente não, pois vou estar viajando. [ou: estarei viajando]” 

(3) “– Em outros artigos ela estará dando maior atenção a cada um desses temas.” 

(4) “– Ele deve estar fazendo as tarefas de casa agora.” 

E construções abusivas ou gerundismos, para Piacentini (2012, p. 154): 

(5) “– Vou aproveitar o 13º salário para estar pagando tudo. [devemos trocar por: para 

pagar]” 

(6) “– Concomitantemente, temos que estar discutindo e reconstruindo um currículo 

escolar que venha a ser um instrumento de formação integral. [temos que discutir e 

reconstruir]” 

(7) “– Estes temas devem servir para estarmos aprofundando as discussões. [para 

aprofundarmos]” 

(8) “– Nossos atendentes vão estar efetuando a cobrança somente em maio. [vão 

efetuar = efetuarão]” 

 

Em suma, Piacentini (2012, p. 154) reitera, conforme o que foi exposto nas duas seções 

e nos exemplos citados, que “[...] evita-se o gerundismo ao fazer a troca da locução verbal IR 

+ ESTAR + gerúndio por IR + infinitivo. Em vez de ‘vou estar mandando’, diga ‘vou mandar’ 

ou ‘mandarei’”. 

A autora, ao apresentar essas amostras com o uso do gerúndio rotuladas em “corretas” 

e “abusivas”, parece desconhecer os usos da língua em uma perspectiva funcionalista e 

sociolinguística. Suas considerações a respeito de configurações sintáticas só levam em conta 

o fundamento formalista, baseado em uma visão imanente da língua. Como veremos mais 

adiante em Possenti (2009), se todas essas frases foram produzidas por falantes reais da língua, 

como a própria autora reitera, isso significa que elas são, linguisticamente, possíveis. Conforme 

a nossa interpretação, não há nada de incorreto e, muito menos, abusivo em utilizar locuções 

onde os verbos auxiliares vêm sempre antes do verbo principal. O autor acrescenta que, “[...] 

havendo mais de um verbo auxiliar, haverá ordens permitidas e outras não: os falantes fazem 

construções do tipo ‘vou estar saindo’, mas não ‘estarei indo sair’” (POSSENTI, 2009, p. 48). 

O que existe, na realidade, é um preconceito com formas inovadoras da língua, como o que vem 

acontecendo com a locução verbal chamada, pejorativamente, de gerundismo. Acreditamos que 

os falantes reais da língua não se preocupam em pronunciar “estarmos aprofundando” por 
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“aprofundarmos”; “vão estar efetuando” por “vão efetuar” ou “efetuarão”. Como foi colocado 

na subseção anterior, os falantes, muitas vezes, preferem utilizar formas analíticas da língua, 

prova disso é a ocorrência do fenômeno linguístico do gerundismo que está em pleno 

desenvolvimento no português brasileiro, quer “especialistas em língua” gostem dele ou não.  

Dando continuidade a essa discussão, apresentaremos mais duas amostras, nas quais o 

fenômeno linguístico do gerundismo é visto de maneira depreciativa. Passarodi (2013, não p.), 

na matéria “Como usar e evitar o gerúndio”, publicada na versão eletrônica da revista Exame11, 

apresenta o vocábulo gerundismo como “[...] um termo criado para designar a prática de utilizar 

o gerúndio de forma excessiva, de forma a se tornar um vício de linguagem, um modismo 

vocabular. É um hábito que o falante adquire e que perante a linguagem padrão é considerado 

errôneo”. No site “Tudibão”12, na matéria publicada por Zapar (2010, não p.), encontramos o 

seguinte conceito para o gerundismo: “[...] é a grande praga do português atual, um uso 

totalmente desnecessário dos verbos, que virou mania [...] quando passamos a reconhecer o uso 

errôneo, é algo que fere os olhos (quando escrito) e o ouvido”. Como podemos perceber, as 

opiniões aqui expostas mostram grande intolerância quanto às expressões inovadoras da língua. 

Matérias como estas são encontradas em ambiente virtual e são amostras de reprovação 

ao uso do gerundismo. Muitas dessas produções, com fins publicitários, apresentam uma visão 

preconceituosa e acabam disseminando esse tipo de discriminação em relação ao uso desse 

fenômeno na língua.  

Vejamos dois exemplos de uso do gerundismo, do site “Tudibão” (2010, não p.): 

                                                           
11Site da revista “Exame”. Disponível em: https://exame.abril.com.br/carreira/como-usar-e-evitar-o-gerundio/.    

Acesso em 02 jun. 2018. 
12 Site: “Tudibão”. Disponível em: http://www.tudibao.com.br/2010/05/vou-estar-falando-de-gerundismo-a-

praga-atual.html#comment-300992. Acesso em 02 jun. 2018. 

https://exame.abril.com.br/carreira/como-usar-e-evitar-o-gerundio/
http://www.tudibao.com.br/2010/05/vou-estar-falando-de-gerundismo-a-praga-atual.html#comment-300992
http://www.tudibao.com.br/2010/05/vou-estar-falando-de-gerundismo-a-praga-atual.html#comment-300992
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Figura 6: Informe publicitário 1  

Fonte: Disponível em: http://www.tudibao.com.br/2010/05/vou-estar-falando-de-gerundismo-a-praga-

atual.html#com3ment-300992. Acesso em 02 jun. 2018. 

 

Nesse informe publicitário que o blog “Tudibão” traz como exemplo de gerundismo, 

Zapar (2010, não p.), aponta-se que, nesse caso, “‘estar lançando’, ‘estar parando’ = gerundismo 

= aqui foi usado como brincadeira”, para fazer um trocadilho com a intenção de vender o 

produto anunciado que são livros (fascículos) que tratam, justamente, “das regras do nosso 

idioma”, entre elas, normas de como se evitar o uso do gerundismo.  

Vejamos outro exemplo colocado por Zapar (2010, não p.): 

 

Figura 7: Matéria extraída do Jornal Bom dia Jundiaí 

Fonte: Disponível em: http://www.tudibao.com.br/2010/05/vou-estar-falando-de-gerundismo-a-

praga-atual.html#com3ment-300992. Acesso em 02 jun. 2018. 

http://www.tudibao.com.br/2010/05/vou-estar-falando-de-gerundismo-a-praga-atual.html#com3ment-300992
http://www.tudibao.com.br/2010/05/vou-estar-falando-de-gerundismo-a-praga-atual.html#com3ment-300992
http://www.tudibao.com.br/2010/05/vou-estar-falando-de-gerundismo-a-praga-atual.html#com3ment-300992
http://www.tudibao.com.br/2010/05/vou-estar-falando-de-gerundismo-a-praga-atual.html#com3ment-300992
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Já nesta amostra, a responsável pela publicação se surpreende com a matéria, extraída 

de um jornal, pois, na sua concepção, o título havia sido feito intencionalmente com o uso do 

“gerundismo”, uma vez que o tema da matéria era telemarketing. Na opinião dela, caso a 

matéria fosse uma “brincadeira”, isso deveria ter ficado claro aos leitores, com uma observação, 

pois, para a autora em questão, um jornal deve ser exemplo de escrita para seus leitores. Zapar 

(2010) considera lamentável esse tipo de publicação, alertando que o jornal deveria ter 

esclarecido aos leitores o tom jocoso que, pelo que parece, não existiu.  

O que Passarodi (2013) e Zapar (2010) não querem aceitar é que esse tipo de 

construção existe e é recorrente, principalmente, em situações de oralidade no português 

brasileiro. A título de ilustração, encontramos em ambiente virtual, um meme13 com exemplo 

de construção utilizando o gerundismo. 

 

Figura 8: Meme 1 

 
Fonte: Disponível em https://pt-br.facebook.com/ChapolinSincero/posts/muitas-

comidinhas/1722323017853162/. Acesso em: 24 nov. 2018. 

 

Ressaltamos que, apesar das definições preconceituosas sobre o gerundismo, é difícil 

“segurar” a língua, ou seja, controlá-la. Isso porque todas as línguas sofrem modificações e, 

com o português, não é diferente. Será que é possível impedir as transformações da língua, 

como forma de se evitarem os fenômenos que vêm acontecendo? É o que alguns “especialistas 

em língua” desejam, como demonstrado neste tópico, em nome do chamado “bom português”. 

Em contrapartida, Possenti (2009), em seu livro “Língua na mídia”, traz, no capítulo 

“Gerundismo?”, sua opinião rebatendo a publicação do jornalista Elio Gaspari sobre esse 

                                                           
13Vide conceito de meme na nota de rodapé da seção 4, tópico 4.4.2 deste trabalho, na página 101. 

https://pt-br.facebook.com/ChapolinSincero/posts/muitas-comidinhas/1722323017853162/
https://pt-br.facebook.com/ChapolinSincero/posts/muitas-comidinhas/1722323017853162/
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considerado novo fenômeno. Ao transcrever um “manifesto contra o novo gerúndio”14, Gaspari 

tem o objetivo de repreender as pessoas para que evitem o uso dessa nova construção verbal. 

Possenti (2009) reitera que essa nova maneira de se falar está incomodando os gramáticos e 

“especialistas” em língua: 

 

Todos os defensores da língua pura estão criticando uma locução verbal 

supostamente nova que apareceu e se espalhou. Confesso que não a ouvia, ou 

não me dava conta de que existia, até que tive minha atenção chamada para 

ela pelos guardiões da língua que imaginam que tudo aquilo de que não 

gostam ou for novo – o que vier antes – é necessariamente ruim. (POSSENTI, 

2009, p. 47) 

 

Possenti (2009) aponta que a novidade do chamado gerundismo começou no nicho do 

telemarketing. É visível que a locução em questão aparece nas falas de todos os telefonistas, 

ou, “telemarqueteiros”. Segundo o autor, a utilização do gerundismo pode até ter começado 

com eles, mas o alcance da novidade tem sido bem maior, atingindo falantes nas escolas e em 

outras situações e ambientes. Ele demonstra (2009, p.48), como exemplo, um pronunciamento 

em rede nacional de TV, do então Ministro da Saúde, José Serra: (1) “[...] outra vacina que 

vamos estar aplicando amanhã”. Pela idade do falante em questão, não dá para dizer que ele é 

jovem, mas, mesmo assim, empregou o considerado novo fenômeno em seu discurso. 

O autor se questiona por que algumas pessoas são contra formas linguísticas novas e 

defende que não há nada de esquisito nessa construção tão criticada. Assim sendo, ele parte 

para uma análise sintática da locução, demonstrando que a ordem dos verbos auxiliares nesse 

tipo de construção é perfeitamente canônica, aponta, também, que os verbos auxiliares vêm 

sempre antes do verbo principal: a exemplo de “vou sair”. O autor pondera que, se houver mais 

de um verbo auxiliar, haverá ordens permitidas e outras proibidas: os falantes fazem 

construções do tipo “vou estar saindo, mas não “estarei indo sair”. Possenti (2009, p. 48) conclui 

que a nova locução está em perfeito acordo com a sintaxe do português: “sua ordem é ir + estar 

verbo principal + ndo”. Portanto, é completamente aceitável gramaticalmente.   

Em relação ao significado do gerundismo, Possenti (2009) assinala que certos 

gramáticos e “especialistas em língua” que não toleram o seu uso, dizem que esse tipo de 

locução não serve para nada, que as pessoas podem se expressar de uma melhor forma. Na visão 

deles, ao invés de “vou estar mandando”, que se diga “vou mandar”, ou “mandarei”. 

                                                           
14 Vide texto na íntegra no Anexo B, na seção Anexos. 
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Possenti (2009), portanto, adverte que esse tipo pensamento é equivocado. 

Semanticamente, muitos casos de uso do gerundismo demonstram, claramente, “[...] que a nova 

forma veicula aspecto durativo (ou seja, anuncia um evento que durará algum tempo para se 

realizar)”. Dessa forma, o autor sintetiza sua análise semântica da locução:  

 

Não é a mesma coisa dizer “vou mandar” e “vou estar mandando” exatamente 

por causa da diferença entre “ir” (que marca só futuro) e “ir + estar” (que 

marca futuro, por causa de “ir”, e duração, por causa de “estar”). “Vou estar 

providenciando” significa, entre outras coisas, que a providência não se dará 

instantaneamente. Além disso, o compromisso expresso em “vou 

providenciar” é mais incisivo do que o expresso em “vou estar 

providenciando”. (POSSENTI, 2009, p. 49)  

 

Além dos aspectos sintáticos e semânticos, o autor ainda apresenta mais um aspecto 

de cunho pragmático. Para Possenti (2009), a expressão sugere “gentileza, formalidade, 

deferência”.  O autor aponta que, mesmo que o gerundismo seja usado para protelar um serviço 

urgente, é inevitável que se admita que a recusa é feita de forma não grosseira. O próprio 

Possenti (2009) cria uma hipotética situação para esclarecer o uso do gerundismo. Na 

possibilidade de ele receber um convite para fazer uma palestra e não puder aceitar, ele já sabe 

como responder de forma mais cortês:  

 

Antigamente, eu dizia “não posso ir/aceitar”, ou “não vou poder ir/aceitar”. A 

segunda forma é notoriamente mais gentil do que a recusa seca expressa na 

primeira. Mas doravante direi, e imagino que soarei muito mais civilizado e 

moderno, que “não vou poder estar aceitando o convite”, ou que “não vou 

poder estar deixando de dar aulas nessa data”. (POSSENTI, 2009, p. 49) 

 

O autor lembra, ainda, que seria interessante examinar o fato de que a “[...] enorme 

aceitação dessa nova locução não se deve a uma cultura da falta de compromisso. Não seria a 

primeira vez que se estabeleceria uma relação estreita entre um aspecto da língua e um traço de 

cultura ou ideologia” (POSSENTI, 2009, p. 49). 

Compartilhamos da opinião do autor, pois também discordamos de que o gerundismo 

não sirva para nada ou que não faça parte do português. No seu ponto de vista, é necessário 

muito esmero para desempenhar a sintaxe da locução e reconhecer como utilizá-la na hora certa. 

Mais uma vez, baseados no Funcionalismo Linguístico, acreditamos que o falante molda a 

língua de acordo com suas necessidades comunicativas. 

Passaremos para o próximo tópico, no qual nos propomos a comparar esses dois 

fenômenos, o primeiro na fase romance do latim e o segundo no português brasileiro hodierno. 
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4.3.3 Estabelecendo um paralelo entre o futuro perifrástico e a projeção do gerundismo 

 

Discorremos, nos dois tópicos anteriores, sobre construções perifrásticas de futuro, 

desde a forma “infinitivo + habeo”, desenvolvida no latim vulgar, até a projeção da 

configuração envolvendo dois verbos auxiliares “ir + estar (no infinitivo) + verbo principal no 

gerúndio”, forma inovadora, chamada gerundismo. Neste tópico, nos propomos a fazer uma 

síntese comparativa sobre os fenômenos em questão.   

A construção analítica “infinitivo + habeo” ocorrido no latim vulgar, demonstra que 

os falantes se utilizaram do futuro perifrástico para evitar confusões que as formas sintéticas do 

latim clássico provocavam, devido às semelhanças na conjugação dos diversos tempos verbais. 

Essas transformações ocorreram porque a língua falada prima pelo entendimento e simplicidade 

das formas empregadas.   

Por outro lado, acreditamos que construções inovadoras, como o gerundismo, resultam 

em um aspecto de futuro contínuo, que podem estar sendo ditadas por demandas cognitivas, 

possivelmente, ligadas à busca de precisão no ato comunicativo ou mesmo por necessidades de 

caráter pragmático, associadas ao cultivo de clareza na expressão da ideia ou, ainda, por 

premência de natureza comercial, como uma forma de impressionar algum potencial cliente 

(quando utilizada em serviços de telemarketing, por exemplo). Podemos conceber que, ao 

utilizar um modo mais profuso no falar, o locutor busque garantir a certeza da compreensão do 

que foi dito. Novamente, nos fundamentamos no Funcionalismo linguístico, a partir do que foi 

estabelecido em nosso objetivo geral, que é reconhecer que o falante molda a língua de acordo 

com suas necessidades comunicativas. 

Sendo assim, há momentos em que a língua apresenta características de sinteticidade, 

a exemplo de “amabo” e “amarei” e momentos, nos quais apresenta propriedades de analitismo, 

a exemplo de “habeo de amare” e “vou estar amando”, dentre outras formas possíveis. Não se 

pode dizer que a forma sintética é mais correta do que a forma analítica, ambas cumpriram e 

cumprem a necessidade do falante de se expressar. A tendência analítica, assim como a 

sinteticidade é natural nas línguas e fazem parte do sistema, são novas construções que surgem 

por intermédio do sistema de construções anteriores da língua, como pudemos observar na 

descrição da trajetória do futuro do presente mostrada por Nunes (2003, p. 89) e reproduzida 

por nós no tópico 4.3.1 que trata da evolução cíclica do futuro perifrástico, vide (Quadro 4) que 

mostra síntese diacrônica, na página 87 deste estudo. 

Partiremos, agora, para a próxima subseção, em que interpretamos alguns fenômenos 

linguístico no campo fonético.  



97 

4.4 Paralelo 4: Alguns fenômenos fonéticos ocorridos no latim vulgar e no português 

antigo em par com outros, realizados na atualidade 

 

Nesta subseção, apresentamos alguns fenômenos de mudança fonética ocorridos no 

processo de constituição histórica da língua portuguesa, ou seja, na passagem do latim para o 

português, passando pela fase romance em par com outros similares realizados no português 

atual. Essas mudanças sonoras são conhecidas como metaplasmos, conforme Coutinho (1979), 

Carvalho e Nascimento (1987), Basso e Gonçalves (2014) ou, ainda, denominadas 

modificações esporádicas de acordo Williams (1975). No próximo tópico, elaboraremos, com 

base nestes autores consagrados, quadros que apresentam a classificação e descrição de alguns 

casos de metaplasmos, acompanhados de exemplos que ocorreram no percurso histórico da 

língua portuguesa. No segundo tópico, exploraremos o uso de memes que ora discriminam 

expressões próprias de formas variantes da língua, ora exploram a riqueza da variação 

linguística nas redes sociais15. Em seguida, trazemos excertos de música, fragmentos de poema, 

que representam fenômenos fonéticos presentes no português atual, falados por pessoas de 

origem social menos abastadas. Também, ocupar-nos-emos de análises de informes 

publicitários que apresentam, na escrita, exemplos de mudanças sonoras que ocorrem no 

português brasileiro atual. No último tópico, fazemos uma comparação entre os fenômenos 

históricos de mudança fonéticas em par com os fenômenos atuais. 

 

4.4.1 Exemplos históricos de fenômenos fonéticos ocorridos no latim vulgar e no português 

antigo 

Em consonância com Williams (1975, p. 110), Coutinho (1979, p. 142), Carvalho e 

Nascimento (1987, p. 35); Basso e Gonçalves (2014, p. 98), metaplasmos são modificações 

fonéticas que sofrem as palavras na sua evolução do latim para o português. Essas alterações 

ocorrem, apenas, no campo fonético, conservando a mesma significação das palavras. Com 

base nos autores consultados, é possível classificar esses metaplasmos em três tipos: por 

acréscimo de sons; por supressão de sons e por mudança de sons, esse último dividido em 

mudanças por transposição e por transformação. Os quadros, a seguir, trazem informações e 

são baseados nos autores citados, com a intenção de dar conta de descrever boa parte das 

                                                           
15 Advertimos que, com alguma alteração, parte do conteúdo do segundo tópico, foi publicado na revista 

eletrônica Fólio, n. 10, v. 1, jan/jun 2018, no dia 25 de agosto de 2018. Disponível em: 

http://periodicos2.uesb.br/index.php/folio/issue/current. Acesso em 25 ago. 2018. 

http://periodicos2.uesb.br/index.php/folio/issue/current
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denominações que recebem esses fenômenos, acompanhados de exemplos no latim vulgar e no 

português em outras épocas que não a atual. 

 
Quadro 8: Metaplasmos por acréscimo 

Metaplasmos por acréscimo: motivados pela adição de sons à palavra. 

A protético: um a era prefixado a palavras começadas por r. 

remittere> remeter > arremeter;  

memorãre> lembrar > alembrar (arc.)       

monstrãre> mostrar > amostrar; (des.) 
Fonte: Adaptado de Williams (1975); Coutinho (1979); Carvalho; Nascimento (1984); Basso; Gonçalves 

(2014) 

 
Quadro 9: Metaplasmos por subtração 

Metaplasmos por subtração: motivados pela supressão do som à palavra. 

Aférese: o apagamento de som no início da palavra. 

acumen> gume;  

epistolam> pístola;  

imaginare> maginar (arcaico e dialetal);  

inamorare> namorar; 

inodium> enojo > nojo; 

horologium> relógio; 
 

Apócope: a perda do som no fim do vocábulo. 

amat, amare > amar;  

centum> cento > cem;  

grandem> grande > grão; 

dominum> donno > dom;  

sanctum> santo > são; 
 

Síncope: subtração de som no interior do vocábulo. 

malu> mau;  

mediu> meio;  

opera> obra; 

      legalem>leale > leal 
 

Fonte: Adaptado de Williams (1975); Coutinho (1979); Carvalho; Nascimento (1984); Basso; Gonçalves 

(2014) 

 
Quadro 10: Metaplasmos por transposição 

Metaplasmos por transposição: motivados pela transposição de fonemas. 

Metátese: deslocamento de um fonema na mesma sílaba. 

semper> sempre (> sempre);  

inter> intre (> entre); 

geneculum> geolho > joelho;  

inodium> enojo > enjoo; 
 

Hipértese: transposição de um fonema de uma sílaba para outra. 

primariu> primairo (> primeiro);  

fenestram> feestra > fresta; 

machinam> máquina > mánica (pop.); 

pigritiam> pegriça > preguiça; 

 
Fonte: Adaptado de Williams (1975); Coutinho (1979); Carvalho; Nascimento (1984); Basso; Gonçalves 

(2014) 
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Quadro 11: Metaplasmos por transformação  

Metaplasmos por transformação: motivados pela permuta, consistem na substituição de um 

fonema por outro.  

Vocalização: é a conversão de uma consoante em uma vogal.  

nocte> noite;  

regnu> reino; 

multu> muito 

 
Consonantização: é a transformação de um som vocálico num consonantal. 

Iesus > Jesus; 

uita> vida; 

uacca> vaca 

 
Assimilação: é a aproximação ou perfeita identidade de dois fonemas, resultante da influência que 

um exerce sobre o outro. Pode ser vocálica, consonantal, total, parcial, progressiva ou regressiva, e 

ainda, de ressonância nasal. 

- Vocálica: paomba (arc.) (< palumba) > poomba (arc.) (> pomba);  

- Consonantal: persona > pessoa (arc.) (> pessoa); parabolam > paravra (arc.); 

- Total: per + lo > pello > pelo; 

- Parcial: auru > ouro; 

- Progressiva: nostro > nosso 

- Regressiva: septe>sette> sete 

- Ressonância nasal: nube > nuve > nũve > nũvem > nuvem; 

 
Desnasalização: conversão de um fonema nasal em oral. 

lũa (arc.) (<luna) > lua;  

bõa (arc.) (<bona) > boa; 

 
Metafonia: modificação do timbre da vogal, resultante da influência de outra vogal ou semivogal 

seguinte. 

debita> dívida;  

tepidu> tíbio; 

 
Palatização: é a transformação de um ou mais fonemas em uma palatal. 

n + vogal (e, i)  > nh: aranea > aranha; 

l + vogal (e, i)  > lh: folia > folha; 

d + vogal (e + i )  > j: video > vejo;  

pl, cl, fl > ch: pluvia > chuva; 

cl, pl, gl > lh: oculu > oclo > olho;  

sc, ss + vogal (i, e) > x: passione > paixão; 

s + vogal (i) > j: ecclesia > igreja; 

 

Monotongação (redução): é a simplificação de um ditongo em uma vogal. 

lucta> luita (arc.) > luta;  

auricula> orelha; 

 
Fonte: Adaptado de Williams (1975); Coutinho (1979); Carvalho; Nascimento (1984); Basso; Gonçalves 

(2014) 

 

Com a denominação de modificações esporádicas, Williams (1975) apresenta, 

também, os seguintes fenômenos: 
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Quadro 12: Modificações esporádicas  

Contaminação: processo pelo qual o desenvolvimento de uma palavra é influenciado por outra de 

pronúncia similar ou por outra palavra de significação ou uso similares relacionados. 

stẽllam> estrela, com r de astro (astrum); 

camion> camião > caminhão, com nh de caminho ou (ar); 

- A etimologia popular é uma forma de contaminação. 

sacristãnum> sacristão > sachristão, pela influência de christão (de chistiãnum), e sancristão 

pela influência de sam (de sanctum) e sanchristão, pela influência de ambas essas palavras; 
 

Sândi: fonema inicial se desenvolvia como se fora medial, por causa da justaposição da palavra 

precedente ou seguinte. 

vim aqui > vĩnh aqui; outra hora > outrora; não na tinha por não a tinha; 
 

Divisão errônea: duas palavras que ocorrem em justaposição frequente por vezes são erroneamente 

divididas, com o resultado de uma vogal, consoante ou sílaba toda ligada ou desligada da seguinte 

das palavras. 

zorate os + orates;  

maluta uma + a + luta;  

Tiago t de Sant’ (por Santo) a Iago; 

aleijão a + leijão (de laesiõnem) ũa aleijão > ũaleijão > ũ aleijão um aleijão. 
 

Fonte: Adaptado de Williams (1975) 

 

Neste tópico, nos propusemos a apresentar, por meio de quadros explicativos, as 

denominações de alguns fenômenos de mudança fonética ocorridos no processo de constituição 

histórica da língua portuguesa, acompanhados de suas respectivas definições e seguidos de 

exemplos de vocábulos, com o registro de suas realizações fonológicas. Os quadros foram 

adaptados das obras de autores ligados à Linguística Histórica. Passaremos para o próximo 

tópico, apresentando alguns exemplos de fenômenos fonéticos atuais registrados em memes, 

letra de música, poema e informes publicitários. 

 

4.4.2. Exemplos de fenômenos fonéticos registrados em memes, letra de música, poema, 

informes publicitários 

 

Neste tópico, ocupar-nos-emos em apresentar fenômenos fonéticos encontrados em 

diferentes fontes de dados. Os exemplos foram detectados em mensagens virtuais denominadas 

memes16 que vêm ganhando espaço nas redes sociais, também, em letras de músicas, poemas e 

                                                           
16Meme é um termo grego que significa imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no “mundo da internet”, 

referindo-se ao fenômeno de “viralização” de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, 

música e etc., que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. Disponível em: 

www.significados.com.br/meme/ Acesso em: 14 mai. 2018. 

http://www.significados.com.br/meme/
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informes publicitários, com a finalidade de fazermos uma interpretação de fenômenos fonéticos 

presentes no português atual. 

Pesquisamos, nas redes sociais, exemplos de pronúncias apresentados por alguns 

memes, que ora ridicularizam expressões próprias de formas variantes da língua, que, 

geralmente, são empregadas por pessoas das classes mais populares, afeitos à disseminação do 

preconceito linguístico; ora exploram a riqueza da variação linguística como um fenômeno 

positivo e natural, sem demonstração de preconceito. 

Pretendemos, a partir dessa análise, mostrar a riqueza da variação linguística e o 

potencial de mudanças na língua, a partir de formas variantes, explicando-as com base no 

desenrolar da trajetória histórica da língua. 

Para tanto, traçamos um paralelo entre alguns fenômenos fonéticos semelhantes que 

ocorreram no processo de transformação do latim para o português ou no português antigo, os 

quais continuam acontecendo nas formas variantes do português brasileiro atual.  

Destacamos, conforme nosso segundo objetivo específico, que algumas formas 

linguísticas em desacordo com a gramática normativa, em dado momento, podem, com o passar 

do tempo, se tornar formas consagradas na língua em um momento posterior, ou, ao contrário, 

formas de prestígio em momentos do passado, podem ser estigmatizadas no presente. 

Ressaltamos que muitas dessas pronúncias atuais não devem ser consideradas erradas, pois 

fazem parte do processo natural e histórico de variação e mudança da língua. 

Os memes que se seguem são exemplo de gracejo para com o modo de falar alheio, 

demonstrando atitudes de preconceito linguístico. 

 

  Figura 9: Meme 2            Figura 10: Meme 3 
  

Fonte: Disponível em 

https://www.humordido.net/index.php/2

017/01/30/voltagem-sem-ti-deiz/. 

Acesso em: 15 abr. 2018. 

Fonte: Disponível em 

https://br.pinterest.com/pin/6409185906

93729699/ Acesso em: 15 abr. 2018.  

https://www.humordido.net/index.php/2017/01/30/voltagem-sem-ti-deiz/
https://www.humordido.net/index.php/2017/01/30/voltagem-sem-ti-deiz/
https://br.pinterest.com/pin/640918590693729699/
https://br.pinterest.com/pin/640918590693729699/
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Esclarecemos que, embora as construções apresentadas nesses memes não foram 

escritas conforme as regras da gramática normativa, elas trazem informações compreensíveis 

para qualquer falante da língua que domine a habilidade da leitura. Esses exemplos de 

vocábulos fonológicos refletem o modo de falar de pessoas que, provavelmente, não 

experimentaram muitos anos de instrução formal e reproduzem na escrita a forma como falam 

sua língua. 

Devemos ter em mente que essas estruturas carregam consigo a identidade linguística 

da classe social de menor poder aquisitivo. No entanto, a partir do momento em que essas 

construções surgem em “memes” nas redes sociais com a intenção de fazer graça e de zombar 

de quem utiliza essa variante da língua, elas se tornam um sinal de opressão social, por 

desrespeitar a forma linguística pela qual se expressam pessoas de determinada classe social, 

demonstrando, claramente, o preconceito que paira na nossa sociedade.  

Chamamos a atenção para a Figura 11: Meme 4, em que aparece na imagem a escrita 

de um provérbio popular às avessas, que traz um complemento na forma variante da língua, 

deixando claro o tom de zombaria presente na mensagem. 

Cumprindo nosso intuito de colaborarmos para a amenização desse preconceito, à luz 

da Linguística Histórica, apresentaremos uma análise de alguns fenômenos fonéticos 

envolvidos no meme a seguir, em par com fenômenos similares, ocorridos em momentos 

pretéritos da história da língua. 

 

 

Fonte: Disponível em https://br.pinterest.com/pin/666884657294414996/?lp=true. Acesso em 15 abr. 

2018. 

Figura 11: Meme 4 

https://br.pinterest.com/pin/666884657294414996/?lp=true
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Passemos a considerar as pronúncias representadas nesse meme, que retratam 

fenômenos fonéticos contemporâneos, em paralelo com exemplos de fenômenos semelhantes 

ocorridos em momentos passados da trajetória histórica da língua. 

Na pronúncia das formas da norma vernácula, expressão utilizada conforme Lucchesi 

(2002), “prástico”, “framengo” e “pobrema”, levando em consideração a segunda sílaba desse 

terceiro vocábulo, em oposição à elocução das respectivas variantes canônicas, ou seja, da 

norma culta, “plástico”, “flamengo” e “problema”, em consonância com Bagno (2007, p. 218), 

podemos identificar o fenômeno fonético, conhecido como “rotacismo”, que consiste na 

tendência em pronunciar como “r” o “l” quando esse fonema figura como segundo elemento 

em encontros consonantais. 

O autor aponta que “sons representados pelas letras “erre” e “ele” são aparentados, isto 

é, são produzidos pelo nosso aparelho fonador de modo semelhante e em pontos próximos, no 

interior da cavidade bucal, daí a facilidade da troca de um pelo outro. Sendo assim, os falantes 

que executam o rotacismo na pronúncia, estão levando adiante uma tendência natural que 

acontece tanto no português quanto em várias outras línguas. Bagno (2007, p. 74) aponta que, 

na obra Os Lusíadas (1572), se dá a ocorrência de “pranta” por planta; “pruma”, por pluma, 

“pubrica” por pública e “ingrês”, por inglês, momento em que essas formas grafadas com “r” 

representavam a variante de prestígio. 

Ainda nesse sentido, Williams (1975, p. 74) registra, na transposição do latim para o 

português, a transformação do grupo “bl” em “br”, apontando, entre outros exemplos, o das 

formas latinas “blandum”, “clauum” e “flaccum” que resultaram, respectivamente, em 

“brando”, “cravo” e “fraco”, embora a indicação do autor seja a de ocorrência desses encontros 

consonantais em posição inicial de palavras. 

Considerando, ainda, a pronúncia “pobrema”, em oposição à elocução da variante 

canônica “problema”, em consonância com Williams (1975, p. 119), identificamos a ocorrência 

de um fenômeno denominado “hipértese”, que consiste em sons adjacentes, eventualmente, 

tomarem posição reversa, como exemplifica o autor com a forma latina merulum, que resultou 

em português inicialmente em melro, na qual podemos notar a permuta de posição entre “r” e 

“l”. Em seguida, como aponta o autor, a palavra assume a forma merlo, com nova permuta de 

posição entre as consoantes “r” e “l”. Podemos, também, admitir que, simultânea e 

paralelamente a esse fenômeno, houve a síncope (apagamento) do “r” na primeira sílaba, assim, 

o vocábulo passou a ser pronunciado “poblema”. 
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A pronúncia variante “bassoura” por “vassoura” é exemplo de um fenômeno fonético 

conhecido como “betacismo”. Basso e Gonçalves (2014, p. 125) aponta que, em alguns casos, 

alguma flutuação ainda ocorre na linguagem popular, como entre “bassoura” e “vassoura”, 

“assobiar” e “assoviar”, e, em outros, a passagem se consolidou há tempos, como em “homem” 

> “varão” > “barão”, conforme foi registrado na obra Os Lusíadas (1572). Por outro lado, ao 

tratar de mudanças fonéticas ocorridas ainda no latim vulgar e no contínuo processo de mudança 

do latim para o português, Williams (1975, p. 71) aponta que houve algumas confusões entre 

“b” e “v” iniciais. 

Na pronúncia “imbigo”, cuja variante da norma culta está representada pela forma 

“umbigo”, podemos constatar a ocorrência do fenômeno fonético comumente conhecido como 

“assimilação”. A assimilação consiste na tendência natural a aproximar ou no cultivo de maior 

identidade entre dois fonemas em uma mesma palavra. Entre outros exemplos, Williams (1975, 

p. 113) ilustra a ocorrência desse fenômeno no português antigo, em que o termo “riqueza” 

resultou em “requeza” e “pedir” resultou em “pidir”. Nessas ilustrações, podemos observar a 

tendência ao cultivo de identidade entre os sons vocálicos. Como na forma “umbigo”, 

proveniente do latim “umbilicum” já existe o som “i” no interior da palavra, manifesta-se a 

tendência de pronúncia do “i” ao invés do “u”, resultando na variante “imbigo”. 

Outra interpretação pode ser dada para a realização “imbigo”, se tomarmos por base a 

forma “embigo”, também, consagrada pela norma culta atual. Nesse caso, constatamos a 

ocorrência do fenômeno conhecido por “metafonia” ou “harmonização vocálica”. O falante, 

naturalmente, tende a pronunciar o “i” pelo “e”, cultivando a harmonização entre duas vogais 

altas no mesmo vocábulo “i” e “i”, daí resulta a forma “imbigo”. 

Na pronúncia da variante da norma vernácula “curintia”, em par com a variante da 

norma culta “corinthians”, nos é possível identificar as seguintes ocorrências fonéticas: (i) o 

alteamento da vogal “ó” para “u”, como um recurso de harmonização vocálica; (ii) a síncope 

de fonema(s) no final do vocábulo, fenômeno conhecido como apócope. Na trajetória de 

mudança do latim para o português, Williams (1975, p. 112) anota os seguintes exemplos desse 

fenômeno: centum > cento > cem; quantum > quanto > quão; tantum> tanto > tão; sanctum 

> santo > são. 

Desse modo, buscamos interpretar e explicar os fenômenos fonéticos envolvidos nas 

pronúncias dos vocábulos apresentados no meme como pertencentes à “voz do povo”, que não 

pode representar “a voz de Deus”. Ponderamos que, se é possível identificar os fenômenos 

fonéticos da língua, estabelecendo paralelo com outros semelhantes, ocorridos no desenrolar da 

sua trajetória histórica, insistir em tratar as variações como “erro” significa negar a explicação 
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científica e a busca de esclarecimentos racionais para explicar a tendência natural de pronúncias 

de vocábulos da língua. 

A seguir, apresentamos memes que, de forma natural e bem-humorada, demonstram a 

riqueza da variação linguística. 

 

 

O fenômeno fonético que ocorre na pronúncia “benzadeus”, referente à expressão 

“benza a Deus” é denominado “sândi”, consiste no desenvolvimento de um fonema inicial e/ou 

final como se fossem mediais, em virtude da justaposição com a palavra precedente ou seguinte. 

Como afirma Williams (1975, p. 121), são casos em que se pode falar em fonologia sintática. 

Entre outros exemplos, o autor apresenta o seguinte fato ocorrido no português antigo: “outra 

hora” que resultou em “outrora”. Assinalamos que a expressão outrora é acolhida pela norma 

culta vigente, embora esteja em relativo desuso na atualidade. Em contrapartida, encontramos 

na norma vernácula realizações fonéticas, como: “vambora”, “vumbora”, “rumbora”, entre 

outras formas variantes que resultam de sândi da pronúncia da expressão “vamos embora”. 

 

Fonte: Disponível em http://geradormemes.com/meme/odv24r. Acesso em 15 abr. 2018. 

Figura 12: Meme 5 

http://geradormemes.com/meme/odv24r
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Figura 13: Meme 6 

 

Outro exemplo da riqueza da variação linguística que aparece em memes nas redes sociais 

é a representação da pronúncia “magina”, ao invés de “imagina”. Nesse caso, identificamos a 

síncope da vogal inicial do vocábulo, fenômeno denominado de “aférese”, como aconteceu com 

o verbo “inamorare” que resultou, em português, em “namorar”. 

 

Figura 14: Meme 7  

Fonte: Disponível em https://www.meme4fun.com/i/YbQzA. Acesso em 15 abr. 2018  

  

Dando continuidade à nossa análise, vamos tratar de alguns fenômenos encontrados 

na composição musical “Zaluzejo”, de Fernando Anitelli, interpretada pelo grupo “O Teatro 

Mágico”.  

A letra da música (Anexo C) traz vários termos carregados de um léxico e de toda uma 

série de regras fonético-fonológicas e morfossintáticas que caracterizam os falares utilizados 

por falantes oriundos da zona rural (ou de uma cidade pequena) que saíram para os grandes 

centros urbanos em busca de melhores condições de vida. Essas pessoas vivem nas periferias 

das grandes metrópoles e ainda não se integraram completamente à cultura urbana e também 

Fonte: Disponível http://geradormemes.com/meme/zrow6e. Acesso em 15 abr. 2018 

https://www.meme4fun.com/i/YbQzA
http://geradormemes.com/meme/zrow6e
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não abandonaram totalmente sua cultura rural. Na letra da música fica perceptível que essa 

diferença não é só constatada no modo de usar a língua, mas também na sua visão de mundo, 

suas crenças e valores.  

Vale ressaltarmos que a letra da música “Zaluzejo” é uma homenagem a Josilene 

Raimunda da Silva, pernambucana que foi trabalhar como empregada doméstica em São Paulo 

há cerca de 40 anos. Conforme consta em uma crônica escrita por Fernando Anitelli (Anexo 

D), a música foi criada a partir de diálogos travados por Josilene e Anitelli. O músico foi 

anotando as palavras “diferentes” ditas por Josilene. Ele explica a motivação da composição da 

música e deixa claro que não é “tiração de sarro”, mas uma homenagem a Josilene que vive o 

que fala na sua simplicidade, pois, na visão do artista, “[...] viver o que diz de vez em quando 

nos parece tão difícil” e de uma maneira natural e simples, não só Josilene, mas grande parte 

das pessoas espalhadas por nosso país nos mostra isso, algo que, nas palavras do compositor, 

nos dá uma lição de vida “[...] errado é aquele que fala correto e não vive o que diz” 

(ANITELLI, 2009, não p.). 

Mesmo em se tratando de uma composição musical, as palavras de Josilene são 

construções autênticas da sua fala, que foram retiradas de seu repertório cotidiano. A letra da 

música apresenta inúmeros exemplos de fenômenos de mudança fonética. Recolhemos alguns 

excertos que trazem termos que são exemplos desses fenômenos que ocorrem na variedade 

popular contemporânea. O nosso propósito é que possamos ilustrar como os metaplasmos (ou 

modificações esporádicas), descritos na subseção anterior, com exemplos baseados em 

Williams (1975); Coutinho (1979); Carvalho e Nascimento (1987); Basso e Gonçalves (2014) 

continuam acontecendo no português atual. Seguimos com nossa análise de alguns trechos da 

letra da música: 

  

(1) “Pigilógico, tauba, cera lítica, sucritcho,  

graxite, vrido, zaluzejo” (versos 11 e 12) 

 

Nesse fragmento, chamamos a atenção para duas palavras “tauba” por “tábua” e 

“vrido” por “vidro”, que são exemplos de hipértese, fenômeno que descreve transposição de 

som entre sílabas. 

 

(2) “Omovedor ajactu, sucritcho, leite dilatado, leite intregal” (verso 25) 
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Nesse verso, apontamos a palavra “intregal” por “integral” como mais exemplo 

denominado hipértese.  

 

(3) “Mulé com mulé é lésba e homi com homi é gay” (verso 33) 

 

Nesse fragmento, observamos três exemplos: “mulé”, “homi” e “lésba” por “mulher”, 

“homem” e “lésbica”. Os dois primeiros, comumente encontrados na fala da variante popular, 

são amostras do fenômeno denominado apócope, que descreve a subtração de som no fim do 

vocábulo. A palavra “muié” ainda pode ser descrita como um fenômeno de despalatalização, 

que é a perda do som da palatal “lh”, fenômeno, também, presente noutras línguas românicas. 

Na palavra “homi”, percebemos, concomitantemente, o fenômeno da desnasalização, que é a 

passagem de um fonema nasal a fonema vocálico. Já no vocábulo “lesba” verificamos a 

presença de síncope, que é o apagamento de som no meio da palavra. Podemos observar que, 

na maioria desses casos, o apagamento ocorre em sílabas fracas, ou seja, há um padrão 

prosódico. Portanto, nos é possível perceber uma tendência à harmonização e equilíbrio quando 

há sílaba muito pesadas (ramificadas) em posição fraca, havendo, assim, uma preferência ou 

pela simplificação da sílaba ou pelo total apagamento dela (respectivamente: “homi”; “lésba”). 

 

(4) “na novela das otcho, Torre de papel,  

       menina que não é virge, eu vejo casar de véu” (versos 43 e 44) 

 

Nesse excerto, examinamos mais dois exemplos de fenômenos de mudanças sonoras. 

O primeiro deles, “otcho” por “oito”, é uma amostra de palatalização, que é a troca de um 

fonema alveolar por um palatal (t ~ tch). No caso de “virge”, percebemos o fenômeno da 

apócope, devido ao apagamento do fonema final ou, ainda, podemos interpretar como mais um 

exemplo de desnasalização, como descrito anteriormente com a palavra “homi” por “homem”. 

 

(5) “O sinico lá do prédio, certa vez outro dia me disse:  

       que o mundo vai se acaba no ano 2000 é o que diz o acalipse” (versos 51 e 52) 

 

Para a análise desses dois vocábulos “sinico” por “síndico” e “acalipse” por 

“apocalipse”, percebemos exemplos explícitos de mais dois fenômenos de mudança fonética. 

No termo “sinico”, ocorre a síncope no meio da palavra ou, ainda, podemos entender como um 

exemplo de contaminação, processo em que uma palavra é influenciada por outra de pronúncia 
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similar. Assim, a palavra “sinico” por ter sido influenciada pela pronúncia similar da palavra 

“cínico”. No vocábulo “acalipse”, percebemos a ocorrência de síncope na segunda sílaba. 

 

(6) “Torrorista, assassino e bandido, gente que já trouxe muita dor” (verso 55) 

 

Na interpretação desse último exemplo extraído da música, relatamos que a incidência 

da palavra “torrorista” por “terrorista” é uma amostra de assimilação regressiva, fenômeno em 

que um fonema assimila outro. Nesse caso, o “o” pretônico induz o “e” a, também, soar “o”.  

Finalizada a interpretação de alguns fenômenos fonéticos presentes em “Zaluzejo”, 

analisaremos o poema “Ai se sêsse”, de Zé da Luz e declamado pela trupe “Cordel do fogo 

encantado”. A letra (vide na íntegra no Anexo E) apresenta muitos vocábulos, que são exemplos 

de fenômenos que acontecem na variedade popular do português. Semelhante à análise da 

música, vamos levantar alguns versos do poema que trazem amostras utilizadas, ainda hoje, 

principalmente, no Nordeste, dos fenômenos de mudança fonética, em conformidade com 

Williams (1975); Coutinho (1979); Carvalho e Nascimento (1987); Basso e Gonçalves (2014).  

 

(1) Se nóis dois se empareasse (verso 3) 

 

Neste verso, consideramos “nóis” por “nós”, exemplo de epêntese, que consiste no 

acréscimo de som no interior da palavra ou, ainda, um caso de ditongação, em que existe a 

passagem de uma vogal a ditongo. A forma verbal “empareasse” por “emparelhasse” sofre o 

fenômeno muito comum chamado despalatalização, que é a perda do som da palatal “lh”. 

Também, encontramos a representação do verbo “parear” no mesmo sentido de “emparelhar”, 

i.e., “pôr junto”, sendo que “emparelhar” é considerada uma construção mais antiga. 

 

(2) Se juntim nois dois drumisse (verso 6) 

 

Nesse fragmento, examinamos as palavras “juntim” por “juntinhos” e “drumisse” por 

“dormíssemos”. O termo “juntim” é um exemplo comum de apócope, fenômeno que representa 

a perda da última sílaba de uma palavra. O vocábulo “drumisse” apresenta duas ocorrências 

fonéticas, a primeira denominada “metátese” – deslocamento de um som interno à sílaba e o 

alteamento da vogal “o” para “u” – como um recurso de harmonização vocálica. Registramos 

também a perda da desinência de pessoa no final desta forma verbal.  
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(3) Se pro céu nóis assubisse (verso 8) 

E tu cum eu insistisse pra que eu me arresolvesse (verso 12) 

 

Nesses dois versos, apontamos os vocábulos “assubisse” por “subíssemos” e 

“arresolvesse” por “resolvesse”, dois exemplos claros de prótese, que é o aumento de som no 

início do vocábulo. Quando o fonema prefixado é um “a”, recebe o nome de “a protético”, o 

mesmo fenômeno acontece com a palavra “mostrar “por “amostrar”. Apontamos também a 

queda da desinência de pessoa no final da forma verbal “assubisse”. 

Após a análise de fenômenos fonéticos em duas produções artísticas, seguiremos, 

agora, com a análise de fenômenos de mudanças sonoras em peças publicitárias. Esses 

exemplos foram recolhidos de outdoors expostos na cidade de Vitória da Conquista. O primeiro 

deles foi registrado através de uma foto tirada por nós, e no caso do segundo, embora tenha sido 

visualizado na mesma cidade, não pudemos fazer o registro fotográfico, portanto, optamos por 

pesquisar no site eletrônico do Google e conseguimos encontrá-lo (link na legenda da figura). 

 

Figura 15: Informe publicitário 2 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora, no dia 23 jul. 2018 

 

Como podemos observar nessa figura, o termo “Armaria” tem sido, amplamente, 

utilizado pelos falantes do português brasileiro atual, seja em “memes” recorrentes nas redes 

sociais, seja em informes publicitários, como demonstra a figura em questão. A expressão 

“Armaria” por “Ave Maria” pode ser considerada um exemplo do fenômeno conhecido como 

divisão errônea, processo em que duas palavras, que ocorrem em justaposição frequente, por 

vezes, são erroneamente divididas, com o resultado de uma vogal, consoante ou sílaba, toda 
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ligada ou desligada da seguinte das palavras. Podemos interpretar que o termo “armaria” é 

resultado da alta frequência da justaposição das palavras escritas separadamente “ave maria”. 

Ademais, podemos ponderar que o termo “armaria” pode ser considerado, também, um 

exemplo de sândi, que consiste no desenvolvimento de um fonema inicial e/ou final como se 

fosse medial, em virtude da justaposição com a palavra precedente ou seguinte. 

Partimos para a análise do próximo informe publicitário. 

 

Figura 16: Informe publicitário 3 

Fonte: Disponível em http://www.xiscomunicacao.com.br/2017/. Acesso em 03 ago. 2018. 

 

Nesta figura, verificamos a ocorrência da palavra “loca” por “louca”, fenômeno de 

mudança sonora tão arraigado na representação oral do português brasileiro. Esse fenômeno 

pode ser descrito como monotongação ou redução, que consiste em transformar ou reduzir um 

ditongo a uma vogal. Parece óbvio que a linguagem publicitária utiliza esse artifício de forma 

proposital na representação escrita do termo “loca” para fazer uma analogia com a palavra 

“boca”. Independentemente disso, podemos concluir que mais um fenômeno de mudança 

fonética foi registrado na escrita, em informes publicitários de grande divulgação, como é o 

caso de propagandas em outdoors. 

Encerramos, neste tópico, nossa análise dos fenômenos fonéticos que ocorrem no 

português brasileiro atual, demonstrados em diferentes fontes de dados, desde a sua inserção na 

utilização de memes no ambiente virtual, até a sua ocorrência em informes publicitários, 

exemplos de textos presentes no nosso cotidiano.   

 

http://www.xiscomunicacao.com.br/2017/
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4.4.3 Estabelecendo um paralelo entre fenômenos fonéticos registrados historicamente e 

fenômenos fonéticos que ocorrem no português brasileiro atual 

 

Realizaremos, nesse último tópico, uma análise minuciosa de vários fenômenos 

fonéticos do português brasileiro atual, concomitantemente, com os fenômenos registrados 

historicamente. Tal análise, devido ao uso de diferentes fontes de dados, carece de um registro 

por meio da abordagem da “triangulação de dados”. 

Na investigação dos fenômenos linguísticos atuais, recorremos à pesquisa documental, 

usando diversas fontes de dados. Conseguimos reunir fontes distintas para análise do fenômeno, 

verificamos amostras da ocorrência em mensagens virtuais, denominadas memes, letra de 

música, poema e informes publicitários.  

A triangulação busca apurar e melhorar, ainda mais, o conhecimento. Funciona como 

um tratamento para fundamentar, com mais afinco, o conhecimento adquirido via métodos 

qualitativos. O que importa não é avaliar os resultados, mas ampliar os horizontes de produção 

do conhecimento. Para Flick (2004), a triangulação é mais uma alternativa para a confirmação 

das condutas metodológicas e uma estratégia para comprovar procedimentos e resultados. 

A imagem abaixo retrata a triangulação dos dados na análise dos fenômenos de 

mudança fonética: 

 

Figura 17: Triangulação dos dados 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ilustração criada pela presente autora. 

 

Recorremos a distintas fontes de dados, conforme demonstrado na figura, pois 

consideramos plausível procurar amostras dos fenômenos atuais em diferentes ambientes 

físicos e virtuais, bem como, em produções artísticas e informes publicitários. Com a análise 

de diversas fontes de dados, conseguimos confirmar que fenômenos fonéticos que incidiram, 

Amostras  

em ambiente virtual:  

memes 

Produções artísticas: 

letra de música e 

poema. 
Fenômenos 

fonéticos atuais 

Informes 

publicitários: 

outdoors. 
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historicamente, na língua portuguesa, continuam acontecendo no português brasileiro atual, 

como comprova o primeiro objetivo específico do nosso estudo, que é de “demonstrar que 

alguns fenômenos linguísticos ocorridos na transformação do latim no português se repetem, 

guardando devidas proporções, no português brasileiro contemporâneo, o que revela estar toda 

língua sujeita a um contínuo processo de mudança”. 

Encerramos, por ora, esta seção na qual tratamos, de maneira prática, de estabelecer 

uma correspondência paralela entre os mais variados fenômenos morfológicos, sintáticos, 

semânticos e fonéticos, que ocorreram ao longo da história da língua portuguesa, desde a sua 

dialetação no latim, passando pela fase romance, pelo português em tempos anteriores, até a 

sua ocorrência no português brasileiro hodierno. Nosso propósito foi corroborar que processos 

de mudança são característicos a/em qualquer língua. 

Na próxima seção, iremos realizar as considerações finais, retomando os principais 

pontos que foram discutidos e analisados neste estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Si quieres que algo se muera, 

déjalo quieto. 
Jorge Drexler 

 

No decorrer da produção deste estudo, pudemos constatar que fenômenos de mudança 

são suscetíveis na língua. Para tanto, fizemos levantamento bibliográfico de quatro fenômenos 

que ocorreram na constituição da língua portuguesa: (i) fixação da ordem dos constituintes na 

oração; (ii) o surgimento do “artigo” enquanto classe de palavras; (iii) a emergência do tempo 

verbal “futuro do presente”; e (iv) alguns fenômenos de mudança fonética. Buscamos 

identificar a incidência desses acontecimentos, ainda no latim vulgar, no período de sua 

dialetalização e, no português, em épocas anteriores a atual. A partir dos exemplos de 

fenômenos históricos, fizemos uma correlação com fenômenos equivalentes ou relacionados 

que acontecem no português brasileiro hodierno: (i) a atual tendência à topicalização no 

português brasileiro; (ii) a utilização do artigo como um determinante não obrigatório no 

português atual; (iii) o analitismo do tempo verbal de futuro: a proeminência do gerundismo; e 

(iv) exemplos de fenômenos fonéticos registrados em memes, letra de música, poema, informes 

publicitários. Verificamos que esses fenômenos linguísticos acontecem porque o falante molda 

a língua para ter suas necessidades comunicativas atendidas conforme aponta o Funcionalismo 

linguístico. Para tanto, o falante torna fixa a ordem das constituintes da oração, ante a confusão 

que causava a liberdade na ordem dos constituintes; apresenta preferência por formas analíticas, 

como o aparecimento dos artigos definidos e indefinidos, perante formas sintéticas do latim 

clássico; desenvolve a forma perifrástica de futuro, para evitar conflito em relação a 

determinados tempos verbais; e por fim, realiza modificações fonéticas nas palavras, contudo, 

mantendo o mesmo significado ao longo do tempo. 

Estabelecendo um paralelo com os fenômenos linguísticos históricos, resguardando 

devidas proporções, demonstramos que eles se repetem, como que de forma cíclica, no 

português brasileiro contemporâneo. Por meio de pesquisa documental, examinamos o uso 

crescente de construções com tópico, em par com a utilização da configuração canônica sujeito-

predicado; o emprego do artigo indefinido, extrapolando sua função de indeterminador 

obrigatório, em construções em que o falante usa o termo para demonstrar sua preferência por 

formas analíticas da língua; a utilização polêmica do gerundismo, demonstrando o caráter 

cíclico na formação do tempo futuro, que, ao longo do tempo, se alternou entre formas sintéticas 

e analíticas, podemos considerá-la, assim, uma construção perifrástica inovadora; e, finalmente, 
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indicamos que expressões vernáculas desprestigiadas socialmente são historicamente 

justificáveis, apontando que formas como “dereito” e “frecha” já foram acatadas como forma 

padrão em momentos anteriores e hoje são desabonadas pela Gramática Normativa.  

Neste sentido, nosso estudo se mostra plausível para a compreensão de que os 

fenômenos linguísticos atuais são observáveis e dignos de uma análise histórica. Se ocorrências 

semelhantes aconteceram na constituição da língua portuguesa, não há motivo para 

acreditarmos que elas deixariam de acontecer no português brasileiro atual. Não há como 

estagnar uma língua; ela é um organismo vivo e mutável. O falante, que a utiliza no seu 

cotidiano, está sempre inovando-a, conforme sua criatividade, seus interesses e necessidades. 

Compreendemos que esses fenômenos fazem parte de um processo, além de histórico, natural. 

Na nossa concepção, a Gramática Normativa tem que se sujeitar às mudanças da língua; não o 

oposto. Sendo assim, esses fenômenos atuais não devem ser considerados “erro” de linguagem. 

Querer impedir o desenvolvimento de novas construções linguísticas e, ainda, taxá-las 

como formas de corrupção é negar explicações históricas e científicas para fenômenos 

linguísticos. Há uma preocupação excessiva, por parte dos “especialistas em língua”, em achar 

que o português vai morrer por estar sofrendo tamanhas mudanças. Essas transformações 

acontecem em qualquer língua. Enquanto houver pessoas falando, construindo e reconstruindo 

expressões, “manipulando” a língua, ela não irá morrer. Por outro lado, em alusão à epígrafe, 

“se quiser que algo morra, basta deixá-lo quieto”17, é o que vem, verdadeiramente, acontecendo 

com a língua, quando ela se encontra amordaçada às regras perpetuadas pela gramática padrão. 

Essa representação da língua é de que, de fato, por falta de uso, pode acabar se desvanecendo. 

Nossa sugestão, aos professores de português do ensino básico, é que abordem a língua 

de forma contextualizada e não apresentem o seu objeto de ensino com aspectos de unicidade 

e, sobretudo, como algo inalcançável para seus alunos. Convocamos os professores para que 

ratifiquem a seus alunos que existem diversas formas de se falar no português: a que eles 

utilizam em casa e a que é apresentada no contexto escolar. Nesse processo, alerta Faraco (2015, 

p. 27) “[...] é preciso ter claro que ninguém pode ser discriminado pela variedade de língua que 

fala, nem deve ser excluído do acesso aos bens da cultura letrada”. São duas direções 

pedagógicas, e uma não elimina a outra; ao contrário, a variedade do aluno serve de sustento e 

reforço para o domínio da cultura letrada. Cabe ao professor, conforme Cyranka (2015), auxiliar 

seus alunos na ampliação de suas competências linguísticas, a partir daquelas que eles chegam 

à escola, sem negá-las, mas reconhecendo nelas importante aquisição já consolidada.  

                                                           
17 Tradução nossa de um fragmento da composição “Movimiento” de Jorge Drexler.   
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A análise dos fenômenos linguísticos abordados neste estudo ajuda a desmistificar algo 

que ocorre com frequência nas relações sociais, a discriminação de pessoas pelo uso de formas 

de expressões tidas como erradas. Esse tipo de atitude acontece, principalmente, devido ao 

desconhecimento de fenômenos ocorridos ao longo da história da língua e do seu processo de 

mudança com o passar dos séculos. Com efeito, desde os primeiros momentos da sua 

constituição, a língua portuguesa vem sofrendo alterações, esse processo não estagnou, ao 

contrário, tem ocorrido ao longo do tempo. 

Podemos afirmar que o “fluxo e refluxo”, ou seja, o curso da língua portuguesa, 

continua acontecendo por meio de novos fenômenos, em consonância com anteriores, 

registrados no percurso histórico da língua. Corroboramos com a ideia de que os fenômenos 

linguísticos de mudança podem ser comprovados a partir de fundamentos científicos. 

Instalamos o firme propósito de darmos continuidade a essa pesquisa porque ainda há 

muito a ser investigado. Pretendemos escolher um dos fenômenos aqui analisados, como, por 

exemplo: “a utilização do artigo como um determinante não obrigatório no português atual” e 

partirmos para um estudo mais minucioso, com pesquisa de campo, a fim de ampliarmos o 

conhecimento com relação ao fenômeno em questão.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: Gerundismo e Gerúndio 

 

Número: 120 

Data: 12/03/2014 

Título: GERUNDISMO E GERÚNDIO 

Juro que não tinha escutado o tal gerundismo até a véspera do feriado de 1º de maio [2002], 

motivo pelo qual eu ainda não havia tratado do assunto nesta página. Só ouvindo para crer. 

 

Toca o telefone: era um rapaz muito simpático, da Embratel, a fazer novo cadastramento do 

proprietário daquela linha telefônica. Tentei me escapar dizendo que estava no nome do meu 

marido, mas fui “fisgada” quando ele se saiu com esta: 

 

– A senhora pode estar respondendo a duas ou três perguntas? Eu vou estar confirmando os 

dados... blablablá... Nossa empresa vai estar lhe informando blablablá... A senhora vai estar 

pagando diretamente em conta corrente... 

 

– Espera aí, moço. Será que não dava para fazer algumas alterações nesse texto que você 

acaba de ler? 

 

– Como assim?? [surpreso e assustado] 

 

– É o seguinte [me identifiquei melhor e...]: em vez de usar o verbo estar com o gerúndio, por 

exemplo “estar respondendo”, você vai direto para o verbo principal: “responder”. 

 

– Ah, eu uso o presente... 

 

– Não é bem o presente, é o infinitivo. Assim: em vez de dizer “pode estar respondendo”, 

você diz pode responder; “vou estar confirmando” fica vou confirmar; “vai estar lhe 

informando” – vai lhe informar; “vai estar pagando” – vai pagar, e assim por diante. 

 

– Está bem. Então posso estar continuando... ops!... pos-so con-ti-nu-ar [enfático] a 

mensagem? 

 

– Vamos lá. 

 

– A senhora vai... [pausa] re-ce-ber em seu domicílio... 

 

Só não perguntei ao rapaz qual seu nome. Foi pena – eu poderia sugerir à empresa um melhor 

aproveitamento do funcionário, por sua disposição em aprender tão rapidamente a lição. 

Quanto a mim, cairia bem um descontinho nas ligações, pela aula à distância... via Embratel. 

 

Isso não quer dizer que o gerúndio seja abominável.  Pelo contrário: ele pode e deve ser 

usado para expressar uma ação em curso ou uma ação simultânea a outra, ou para exprimir a 

ideia de progressão indefinida. Combinado com os auxiliares estar, andar, ir, vir, o gerúndio 

marca uma ação durativa, com aspectos diferenciados: 

 

          1) com estar, o momento é rigoroso: 
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               Está havendo, hoje em dia, um certo abuso...  

               Os preços estão subindo todos os dias. 

               O país está entrando numa crise sem precedentes. 

  

          2) com andar, predomina a ideia de intensidade ou movimento reiterado:  

               Andei buscando uma saída para a crise.  

               Andaram falando mal de ti. 

 

          3) com ir, a ação durativa se realiza progressivamente: 

               O tempo foi passando e nada de solução. 

               Aos poucos ela vai ganhando a confiança do patrão. 

 

          4) com vir, a ação se desenvolve gradualmente em direção à época ou ao lugar em que 

nos encontramos: 

               O livro não registra como tal expressão vem sendo usada pelos brasileiros. 

               A noite vai chegando de mansinho. 

 

Disponível em: http://www.linguabrasil.com.br/nao-tropece-detail.php?id=701&busca=120  

Acesso: 28 jan. 2019. 

http://www.linguabrasil.com.br/nao-tropece-detail.php?id=701&busca=120
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Anexo B: Manifesto contra o novo gerúndio 

 

Manifesto “antigerundista” 

Este artigo foi feito especialmente para que você possa estar recortando, estar imprimindo e 

estar fazendo diversas cópias, para estar deixando discretamente sobre a mesa de alguém que 

não consiga estar falando sem estar espalhando essa praga terrível que parece estar se 

disseminando na comunicação moderna, o gerundismo. Você pode também estar passando 

por fax, estar mandando pelo correio ou estar enviando pela Internet. O importante é estar 

garantindo que a pessoa em questão vá estar recebendo esta mensagem, de modo que ela 

possa estar lendo e, quem sabe, consiga até mesmo estar se dando conta da maneira como 

tudo o que ela costuma estar falando deve estar soando nos ouvidos de quem precisa estar 

ouvindo. Sinta-se livre para estar fazendo tantas cópias quantas você vá estar achando 

necessárias, de modo a estar atingindo o maior número de pessoas infectadas por esta 

epidemia de transmissão oral. Mais do que estar repreendendo ou estar caçoando, o objetivo 

deste movimento é estar fazendo com que esteja caindo a ficha nas pessoas que costumam 

estar falando desse jeito sem estar percebendo. Nós temos que estar nos unindo para estar 

mostrando a nossos interlocutores que, sim!, pode estar existindo uma maneira de estar 

aprendendo a estar parando de estar falando desse jeito. Até porque, caso contrário, todos nós 

vamos estar sendo obrigados a estar emigrando para algum lugar onde não vão estar nos 

obrigando a estar ouvindo frases assim o dia inteirinho. Sinceramente: nossa paciência está 

estando a ponto de estar estourando. O próximo "Eu vou estar transferindo a sua ligação" que 

eu vá estar ouvindo pode chegar a estar provocando alguma reação violenta da minha parte. 

Eu não vou estar me responsabilizando pelos meus atos. As pessoas precisam estar 

entendendo a maneira como esse vício maldito conseguiu estar entrando na linguagem do dia-

a-dia. Tudo começou a estar acontecendo quando alguém precisou estar traduzindo manuais 

de atendimento por telemarketing: daí a estar pensando que "We'll be sending it tomorrow" 

possa estar tendo o mesmo significado que "Nós vamos estar mandando isso amanhã" acabou 

por estar sendo só um passo. Pouco a pouco a coisa deixou de estar acontecendo apenas no 

âmbito dos atendentes de telemarketing para estar ganhando os escritórios. Todo mundo 

passou a estar marcando reuniões, a estar considerando pedidos e a estar retornando ligações. 

A gravidade da situação só começou a estar se evidenciando quando o diálogo mais coloquial 

demonstrou estar sendo invadido inapelavelmente pelo gerundismo. A primeira pessoa que 

inventou de estar falando "Eu vou estar pensando no seu caso" sem querer acabou por estar 

escancarando uma porta para essa infelicidade linguística estar se instalando nas ruas e estar 

entrando em nossas vidas. Você certamente já deve ter estado estando a estar ouvindo coisas 

como "O que cê vai estar fazendo domingo?", ou "Quando que cê vai estar viajando pra 

praia?", ou "Me espera, que eu vou estar te ligando assim que eu estiver chegando em casa". 

Deus! O que a gente pode estar fazendo pra que as pessoas estejam entendendo o que esse 

negócio pode estar provocando no cérebro das novas gerações. A única solução vai estar 

sendo submeter o gerundismo à mesma campanha de desmoralização à qual precisaram estar 

sendo expostos seus coleguinhas contagiosos, como o "a nível de", o "enquanto", e outros 

menos votados. A nível de linguagem, enquanto pessoa, o que você acha de 'tá' insistindo em 

'tá' falando desse jeito? 
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(Estou aproveitando e estou agradecendo ao Ministro Frederico Meyer.) 

Heitor Aquino Ferreira  

 

©Copyright   Tirei esse texto, assinado por Heitor Aquino Ferreira, do Visão Crítica. Já que é 

para divulgar, aqui está ;-) 

Disponível em: http://zamorim.com/textos/antigerundista.html Acesso: 28 jan. 2019. 

  

http://www.visaocritica.com.br/
http://zamorim.com/textos/antigerundista.html
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Anexo C: Composição Musical “Zaluzejo” 

 
Zaluzejo 

O Teatro Mágico 

Composição: Fernando Anitelli 

 

Ah eu tenho fé em Deus... né? 

Tudo que eu peço ele me ouci... né? 

Ai quando eu to com algum pobrema eu digo: 

Meu Deus! me ajuda que eu to com esse problema! 

Ai eu peço muito a Deus... ai eu fecho meus olhos... né? 

eu Deus me ouci na hora que eu peço pra ele, né? 

Eu desejo ir embora um dia pra Recife 

não vou porque tenho medo de avião, de torro...de torroristo 

ai eu tenho medo né? 

Corra tudo bem... se Deus quiser... se Deus quiser..." 

 

Pigilógico, tauba, cera lítica, sucritcho, 

graxite, vrido, zaluzejo 

"eu sou uma pessoa muito divertida" 

 

Pigilógico, tauba, cera lítica, sucritcho, 

graxite, vrido, zaluzejo 

"não sei falar direito" 

 

Pigilógico, tauba, cera lítica, sucritcho, 

graxite, vrido, zaluzejo 

"não sei falar" 

 

Tomar banho depois que passar roupa mata 

Olhar no espelho depois que almoça entorta a boca 

E o rádio diz que vai cair avião do céu 

Senhora descasada namorando firme pra poder casar de véu 

 

Quando for fazer compras no Gadefour: 

Omovedor ajactu, sucritcho, leite dilatado, leite intregal, 

Pra chegar na bioténica, rua de parelepídico 

Pra ligar da doroviária, telefone cedular 

 

Quando fizer calor e quiser ir pra praia de Cararatatuba, 

cuidado com o carejangrejo 

Tem que ta esbeldi, não pode comer pitz, pra tirar mal hálito 

toma água do chuveiro 

No salão de noite, tem coisa que não sei 

Mulé com mulé é lésba e homi com homi é gay 

Mas dizem que quem beija os dois é bixcional... 

só não pode falar nada, 

quando é baile de carnaval 

 

Pra não ficar prenha e ficar passando mal, copo d'água 
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e pílula de ontemproccional 

Homem gosta de mulher que tem fogo o dia inteiro, 

cheiro no cangote, creme rinsa no cabelo 

Pra segurar namorado morrendo de amor 

escreve o nome num pepino e guarda no refrigelador, 

na novela das otcho, Torre de papel, 

Menina que não é virge, eu vejo casar de véu 

 

Se você se assustar e tiver chilique,cuidado pra não morrer 

de palaladi cadique 

Tenho medo da geladeira, onde a gente guarda yogute, 

porque no frio da tomada se cair água pode dá cicrutche 

To comprando um apartamento e o negócio ta quase no fim 

O que na verdade preocupa é o preço do condostim 

O sinico lá do prédio, certa vez outro dia me disse: 

Que o mundo vai se acaba no ano 2000 é o que diz o acalipse 

 

Tenho medo de tudo que vejo e aparece na televisão 

Os preju do Carajundu fugiram em buraco cavado no chão 

Torrorista, assassino e bandido, gente que já trouxe muita dor 

O que na verdade preocupa é a fuga do seucrostador 

Seucrosta quem não tem dinheiro, quem não tem emprego 

e não tem condução 

Documento eu levo na proxeca porque é perigoso carregar na mão 

 

Mas quando alguém te disser ta errado ou errada 

Que não vai S na cebola e não vai S em feliz 

Que o X pode ter som de Z e o CH pode ter som de X 

Acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz 

 

"e eu sou uma pessoa muito divertida... 

eles não inventavam nada... eu gostava de inventar as coisa 

não sei falar direito... 

inventar uma piada, inventar uma palavra, inventa uma brincadeira... 

não sei falar 

me da um golinho... me da um golinho..." 

 

E com muito prazer que eu convido agora todos aqueles 

que estão ouvindo esta canção 

Para entoar em uníssono o cântico: Omovedor, Carejangrejo 

Vamos aquecer a nossa voz cantando assim: 

Iô,iô,iô. Iô,iô,iô,iô, eu digo: 

Omovedor, Carejangrejo, Omovedor, carejangrejo... Omovedor! 

"omovedor... carejangrejo... só isso que eu sei falar!" 

 
Disponível em: http://kakabullon.blogspot.com.br/2009/04/historias-de-jos.html  Acesso: 08 set. 2017. 

  

http://kakabullon.blogspot.com.br/2009/04/historias-de-jos.html


125 

Anexo D: Crônica “Histórias de Jô’s” 

 

Histórias de Jô's... 
ZALUZEJO  

(A história de Josilene Raimunda da Silva) 

Por Fernando Anitelli. 

 

"Um escritor que passasse a respeitar a intimidade gramatical das suas palavras seria 

tão ineficiente quanto um gigolô que se apaixonasse pelo seu plantel. Acabaria tratando-as com 

a deferência de um namorado ou com a tediosa formalidade de um marido. A palavra seria sua 

patroa! Com que cuidados, com que temores e obséquios ele consentiria em sair com elas em 

público, alvo da impiedosa atenção de lexicógrafos, etimologistas e colegas. Acabaria 

impotente, incapaz de uma conjunção. A Gramática precisa apanhar todos os dias para saber 

quem é que manda." (O Gigolô das palavras). 

Outro dia, conversando com uma amiga estudante de "Letras" recebi a informação de 

que, de fato, é muito difícil encontrarmos pessoas que saibam falar português 100% correto... e 

o que seria este correto? Seguir regras gramaticais? E as exceções? Seriam consideradas erros? 

Que ponte é esta que separa o formal do informal? E as novas expressões? E as palavras que 

surgem nos nossos dicionários a cada nova versão? 

"Eu quero que delete meu e-mail do seu mailing list!" - Seria uma versão atualizada 

de: "Eu quero que risque meu nome da tua agenda!!" (?) - enfim... o que estamos discutindo é 

se falamos menos ou mais errados (errado?) O que importa é se estamos dizendo aquilo que 

gostaríamos de dizer... ou seja... não interessa o meu português... e sim, o que você entende 

daquilo que estou falando. 

E foi a partir desta consideração que surgiu ZALUZEJO - canção em homenagem à 

Josilene Raimunda (uma empregada doméstica vinda de Pernambuco há 40 anos) que pra mim, 

é uma das grandes compositoras de palavras que já conheci... mas talvez... nem ela saiba disto... 

Como assim? 

Certa ocasião, estava eu almoçando na casa de minha mãe quando Josilene, que 

almoçava comigo disse: "Fernando... sabia que antes de trabalhar na casa de sua mãe eu 

trabalhava na casa de um PIGILÓGICO?" - e, lógico, .... quem passou a perguntar fui eu: 

"PIGI... o quê?" ...  

"PIGILÓGICO poxa!...o doutor de cabeça!" 

Foi então que percebi... que aquele modo todo próprio de falar estava na realidade me 

dizendo: psicólogo! Sim! Fechamos um diálogo! Ela falou, eu entendi e ponto final. 

O assunto não parou por ali, ela me disse pra ligar no CEDULAR do meu pai e pedir pra ele 

passar no GADEFU para comprar LEITE DILATADO, LEITE INTREGAL, SUCRITCHO e 

OMOVEDOR AJACTU pra limpar o ZALUZEJO! 

Com mais ou menos dificuldade, havíamos nos comunicado e isso é o que importava... 

Diariamente conversávamos e diariamente anotei todas as palavras diferentes... 

algumas até, muito mais interessantes do que as originais como por exemplo: 

CAREJANGREJO (só pela palavra, parece que o bicho tem o tamanho de uma tartaruga!) 

A conclusão disto tudo é uma música de sete minutos e meio feita somente com 

palavras e ditados da Jô, intitulada - ZALUZEJO. 

Para justificar que nada disso é uma "tiração de sarro", e sim uma homenagem, a única 

estrofe que não tem palavras da Jô diz: 

“Quando alguém te disser: tá errado ou errada... 

Que não vai S na cebola, que não vai S em feliz 

que o X pode ter som de Z, e o CH pode ter som de X 

acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz!” 

http://kakabullon.blogspot.com/2009/04/historias-de-jos.html
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Não interessa se você fala Asteristico, Asterisco ou Asterix... o que importa é se você 

vive o que fala... é muito mais simples. 

Pois é...viver o que diz de vez em quando nos parece tão difícil... e de uma maneira 

natural e simples, não só a Jô, mas todas as "Jôs" espalhadas por aí nos mostram isto... e não 

precisa estar disposto a enxergar... basta estar disposto a ouvir!! 

 
Disponível em: http://kakabullon.blogspot.com.br/2009/04/historias-de-jos.html. Acesso: 18 nov. 

2017. 

  

http://kakabullon.blogspot.com.br/2009/04/historias-de-jos.html
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Anexo E: Poema: Ai se sêsse 

Ai se sêsse 

Cordel do Fogo Encantado 

Composição: Zé da Luz 

 

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 acontecesse de São Pedro não abrisse 

A porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice 

E se eu me arriminasse 

E tu cum eu insistisse pra que eu me arresolvesse 

E a minha faca puxasse 

E o bucho do céu furasse 

Tarvês que nois dois ficasse 

Tarvês que nois dois caisse 

E o céu furado arriasse e as virgi toda fugisse 

 

Disponível em: https://genius.com/Cordel-do-fogo-encantado-ai-se-sesse-lyrics Acesso: 08 set. 2017. 
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