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RESUMO

Esta dissertação analisa, numa perspectiva sociolingüística, as estratégias de realização do
objeto direto anafórico no dialeto rural afro-brasileiro, focalizando as variantes que
distanciam o português do Brasil (PB) e o português europeu (PE): a categoria vazia e o uso
do pronome lexical (ele/ela). Parte-se do pressuposto de que as diferenças existentes entre o
PB e o PE se devem, não só a motivações internas à estrutura da língua, mas, principalmente,
a motivações externas (sócio-históricas) decorrentes do contato entre línguas ocorrido, quando
no Brasil conviveram os portugueses, os índios e os negros trazidos da África como escravos.
Buscando avaliar o quanto o contato entre línguas afetou o desenvolvimento histórico da
língua portuguesa no Brasil, o foco da pesquisa dirige-se para as comunidades rurais afrobrasileiras isoladas, do interior do Estado da Bahia. Por terem-se mantido até bem
recentemente em relativo isolamento, tais comunidades devem guardar não só costumes
culturais bastante antigos, mas também padrões lingüísticos, que permitam encontrar
evidências de processos de variação e mudança resultantes do contato entre línguas. Dessa
forma, o corpus analisado reuniu quatro comunidades localizadas em regiões diversas do
Estado da Bahia, em que houve grande concentração de mão-de-obra escrava, a saber:
Helvécia, no extremo-sul da Bahia; Rio de Contas, na Chapada Diamantina; Cinzento, no
semi-árido; e Sapé, no Recôncavo Baiano.

Palavras-chave: Objeto direto anafórico. Categoria vazia. Pronome lexical. Comunidades
rurais afro-brasileiras. TLI. Sociolingüística.

ABSTRACT

This dissertation analyzes, in a sociolinguistics perspective, the strategies of realization of the
anaphoric direct object in the rural Brazilian-Afro dialect, focusing on the variants that make
the Brazilian Portuguese (BP) and the European Portuguese (EP) linguistically distant: the
empty category and the use of the lexical pronoun (he/she). It’s believed here that the
differences between BP and EP are due not only the structure language internal changes, but,
mainly, they are due the external motivation (social-historic) resulting from the contact among
languages that happened when the Portugueses, the Indians and the Blacks, brought as slaves
from Africa, lived together in Brazil. Trying to evaluate how much the contact among these
languages affected the historical development of the Portuguese language in Brazil, the focus
of this research is driven to isolated rural Afro-Brazilian communities, in the inner of the state
of Bahia. For having been until recently in relative isolation, such communities must have
saved not only the antique cultural costumes but also linguistic patterns that enable us to find
evidences of the variation processes and the resulting changes of the contact among the
languages. This way, the analyzed corpus has been composed by four communities located in
different areas of the State of Bahia, where there was high concentration of slaves. The
communities are: Helvécia, in southern of Bahia; Rio de Contas, in Chapada Diamantina;
Cinzento, in semi-arid area of Bahia; and Sapé, in Recôncavo Baiano.

Keywords: Anaphoric direct object. empty category. Lexical pronoun. Rural Afro-Brazilian
communities. TLI. Sociolinguistics.
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A história das línguas humanas é essencialmente uma história demográfica.
(Mussa, 1991, p. 148)
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1 INTRODUÇÃO

Um olhar atento dirigido ao português, percebe-se que, ao chegar ao Brasil,
incorporam-se a ele

duas novas estratégias não-padrão de realização do objeto direto

anafórico: o uso da categoria vazia e o do pronome lexical ele. Trabalhos realizados sobre o
tema em corpora urbano e diacrônico atestam que essas variantes são condicionadas,
principalmente, por fatores semânticos e que a sua implementação deu-se a partir do século
XVII, quando houve o incremento da categoria vazia com antecedente sentencial, devido à
perda do clítico neutro de terceira pessoa, estendendo-se mais tarde a outros contextos1.
As explicações dadas, não só para essa mudança ocorrida no português falado no
Brasil, distanciando-o do falado na Europa, mas também para as demais mudanças como, por
exemplo, a ausência de concordância de número tanto nominal quanto verbal, o
preenchimento do sujeito pronominal, a implementação de novas estratégias das relativas,
entre outras, têm ao longo dos estudos lingüísticos seguido duas posturas teóricas distintas.
Uns buscam explicá-las considerando a história interna da língua e postulando que essas são
mudanças estruturais que já estavam prefiguradas na deriva secular da língua. Outros estudam
esses fenômenos considerando-os como resultado do contato entre línguas ocorrido no
processo de colonização do Brasil. Para estes últimos, a aquisição do português por índios e
africanos desencadeou um processo de transmissão lingüística irregular que teria conferido
esse perfil à língua portuguesa no Brasil.
Nesta pesquisa, que se propõe a estudar o objeto direto anafórico de 3a pessoa na fala
de comunidades rurais afro-brasileiras do interior do Estado da Bahia, assume-se a postura de
que o contexto de multilingüismo existente, principalmente, durante os três primeiros séculos
de colonização do Brasil foi o fator que desencadeou o distanciamento entre o português do
Brasil (PB) e o português europeu (PE).
Tendo em vista essa posição teórica, constituiu-se um corpus que refletisse as
características desse aprendizado. Foram selecionadas quatro comunidades rurais afrobrasileiras isoladas: Helvécia, localizada

no extremo sul da Bahia; Rio de Contas, na

Chapada Diamantina; Cinzento, no semi-árido; e Sapé, no Recôncavo Baiano. Buscou-se
selecionar comunidades que compartilhassem algumas características, pré-requisitos
essenciais ao trabalho aqui desenvolvido, como: ser composta, essencialmente, por afrodescendentes; manter-se em relativo isolamento, preservando antigos hábitos lingüísticos; ter
1

Tarallo (1993), Cyrino (1997)
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origem em antigos quilombos ou ter se formado após a libertação dos escravos, em terras que
lhes foram doadas ou de que se apossaram. Nesse universo, foi constituído um corpus,
denominado Corpus Base do Dialeto Rural afro-Brasileiro, que consta de seis entrevistas de
cada comunidade, perfazendo um total de 24 entrevistas, com mais ou menos uma hora de
duração cada uma, dados que, em parte, foram cedidos pelo Projeto Vertentes do Português
Rural do Estado da Bahia. Do acervo do projeto, foram utilizados os corpora de Helvécia,
Rio de Contas e Cinzento. O corpus de Sapé é a contribuição desta pesquisa para esse acervo
e terá o seu processo de constituição relatado no capítulo 4 desta dissertação.
Inserida no âmbito da pesquisa sociolingüística, como proposta por Labov (1972 e
1994), esta pesquisa objetivou, inicialmente, investigar as formas variantes de realização do
objeto direto anafórico de terceira pessoa que o PB tem à sua disposição: o clítico acusativo
(o/a), a repetição do SN, a categoria vazia e os uso do pronome lexical ele. Porém, ao fazer o
inventário das ocorrências, verificou-se que a variante clítico acusativo não faz parte da
gramática desses falantes, uma vez que essa é uma estratégia utilizada por falantes
escolarizados2, e o corpus desta pesquisa é constituído por analfabetos e semi-analfabetos.
Quantificaram-se, então, as três variantes. Entretanto, como se desejava verificar, além dos
condicionamentos da variação lingüística, o papel do contato entre línguas no distanciamento
entre o PE e o PB, foram focalizadas apenas as duas variantes que caracterizam o PB: a
categoria vazia e o pronome lexical, desconsiderando o chamado SN anafórico, visto que é
uma estratégia disponível em todas as línguas para retomar uma referência já feita no
discurso; não sendo, portanto, um elemento identificador do PB.
Para reunir evidências na defesa da hipótese deste trabalho, a qual pressupõe que a
implementação dessas variantes deve-se, principalmente, ao contato entre línguas ocorrido no
Brasil, durante o seu período de colonização, buscou-se selecionar características de algumas
línguas crioulas e verificar se o PB compartilha com elas algumas características. Todos esses
elementos constituíram a base do estudo sobre o objeto direto anafórico em comunidades
rurais marcadas etnicamente que compõe esta dissertação.
No primeiro capítulo, intitulado O Português Brasileiro, apresentam-se as
características que distanciam o PB do PE, expondo como os estudos recentes procuram
explicar tais mudanças, seja através da deriva secular, seja através de argumentos baseados na
sócio-história do PB. Em seguida, faz-se um breve relato do período de colonização do Brasil,
levando em consideração a composição étnica e a sua distribuição nesse período que se

2

Cf. Duarte, 1986.
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estendeu por mais de três séculos, da chegada da primeira expedição ao Brasil com finalidade
de povoar a costa, em 1532, até o estabelecimento da república, em 1889. Por fim, comentamse alguns textos cujo tema gira em torno da polêmica sobre a formação do PB e a importância
do contato entre línguas nesse processo.
Apresenta-se, no segundo capítulo, O Tema, o fenômeno analisado nesta pesquisa, o
objeto direto anafórico de terceira pessoa. É descrita a função do objeto direto, enumerando
suas características estruturais e semânticas e, em seguida, é feita uma delimitação em função
da sua retomada através do processo que é amplamente denominado de anáfora. É realizada
uma revisão bibliográfica dos trabalhos que buscam explicar as mudanças ocorridas nas
estratégias de retomada do objeto direto anafórico, levando em consideração posturas teóricas
distintas no que se refere ao encaixamento dessas mudanças, não apenas na estrutura
lingüística, mas também no contexto social, e às diferentes perspectivas temporais, a
sincrônica e a diacrônica. Estendendo o objeto de estudo à sócio-história, são apresentadas as
características das línguas crioulas, além de sua definição e origem, buscando a gênese do
objeto direto anafórico em situações de contato. Integra ainda esse capítulo a descrição de
línguas crioulas que têm como base, não só o português, mas também o inglês, o espanhol e o
francês. São elas: papiamento, haitiano, caboverdiano, palenquero e línguas crioulas indoportuguesas, como a de Damão, a do Ceilão e outras.
O capítulo 3, intitulado A Teoria, dedica-se a explicitar os pressupostos dos dois
aspectos teóricos que nortearam esta pesquisa: a Sociolingüística e o conceito de transmissão
lingüística irregular. Sobre a sociolingüística, mostra-se como foram superados os obstáculos
que impediam, até meados do século XX, a realização de um estudo que levasse em
consideração a contraparte social da língua. Os obstáculos aqui apontados foram identificados
por Labov, na introdução de seu Sociolinguistics Patterns (1972), e são por ele definidos
como barreiras ideológicas. Quanto ao conceito de transmissão lingüística irregular, procurouse demonstrar que as mudanças ocorridas no PB não podem desconsiderar o aprendizado
precário do português, tendo em vista os diversos processos de aquisição por que passou o
PB, com a chegada constante, durante três séculos, de falantes de línguas distintas.
O quarto capítulo, denominado O Método, esclarece os passos seguidos no
empreendimento desta pesquisa. Explica-se como ocorreu a escolha da comunidade que
integraria o corpus com as demais comunidades previamente selecionadas, a escolha dos
informantes e o estabelecimento das células na composição de um corpus constituído de 12
entrevistas. No que concerne à delimitação do objeto de estudo, define-se a variável
dependente e suas respectivas variantes, assim como o critério de seleção dos dados. Foram
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analisadas apenas as ocorrências de objeto anafórico que pudessem ser igualmente realizadas
pelas demais variantes – o que é denominado princípio da co-ocorrência estrita. São também
relacionados e exemplificados, nesse capítulo, os contextos lingüísticos que não foram
levados em consideração nesta pesquisa, por não obedecer a esse princípio. Nesse capítulo,
inclui-se ainda a seleção das variáveis lingüísticas explanatórias, devidamente exemplificadas,
e as extralingüísticas. A história de cada comunidade, o quadro com a distribuição dos
informantes de acordo com as variáveis sociais, além do tratamento quantitativo dos dados,
com a utilização do pacote de programas VARBRUL, são também apresentados nesse
capítulo.
No último capítulo, procedeu-se à análise dos dados. Nele são apresentados os
resultados selecionados como estatisticamente relevantes pelo pacote de programas
VARBRUL e interpretados à luz dos fatos sócio-históricos. Das dezesseis variáveis
inicialmente propostas, o programa selecionou como estatisticamente significativas apenas
nove, que estão dispostas em tabelas e gráficos, de acordo com a ordem de significância
proposta pelo programa. Procedeu-se, também nesse capítulo, à análise da variável faixa
etária que, apesar de não selecionada pelo programa apresentou resultados que mereceram ser
interpretados.
Na conclusão, foram reunidas as informações consideradas mais importantes no
estudo do fenômeno variável aqui focalizado.
Espera-se que os resultados aqui alcançados contribuam para a percepção de que os
fenômenos lingüísticos não devem ser analisados tendo em vista apenas a história interna da
língua, mas também os processos sócio-históricos neles envolvidos.
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2 O PORTUGUÊS BRASILEIRO

É perceptível a distância existente entre o português falado no Brasil e o português
europeu (PE). Podem-se constatar não só diferenças fonológicas, mas também morfológicas,
sintáticas e lexicais entre essas duas variedades da língua portuguesa (LP). Muitos autores
apresentam evidências desse distanciamento: Coelho (1880, 1882,1886, apud Tarallo,1993)
discute certas diferenças e procura explicá-las à luz de fatores sociais; Tarallo (1993 [1991])
analisa as diferenças existentes entre essas variedades no final do século XIX; mais
recentemente, Galves (2001[1983-1990]) reúne num livro seus trabalhos cujos temas são
aspectos da gramática da língua portuguesa do Brasil e de Portugal; além do projeto
coordenado por Mary Kato, denominado PE-PB 2000, que busca investigar similaridades e
divergências entre o português europeu e o português brasileiro. É importante ressaltar que
tanto o trabalho de Tarallo quanto o de Galves e os derivados do Projeto PE-PB 2000 estudam
apenas os aspectos estruturais da língua, ou seja, investigam a mudança lingüística sem levar
em consideração os aspectos sócio-históricos nela envolvidos.
Todavia, nem todos os estudos sobre a gramática do português têm uma abordagem
apenas estrutural; podem-se citar dois projetos, entre outros, que estudam os fenômenos
lingüísticos levando em consideração essa contra-parte da língua, a sócio-história: o
PROPHOR, Programa para a História da Língua Portuguesa, coordenado pela Prof. Dra. Rosa
Virgínia Mattos e Silva, que busca, na diacronia, explicar os fenômenos lingüísticos da língua
portuguesa e que tem acolhido alguns estudos que observam as duas variedades, o PB e o PE,
e o Projeto Vertentes, que busca explicar as particularidades do PB, tendo em vista o contato
massivo entre línguas por volta da colonização do Brasil.
As principais mudanças ocorridas no PB, que se tornaram objeto de observação de
muitas pesquisas, estão reunidas e comentadas em Tarallo (1993, p. 70). Conforme o autor, as
mudanças que distanciam o PB do PE são:

i) a re-organização do sistema pronominal que teve como conseqüências
mais importantes a implementação de objetos nulos no sistema brasileiro de
um lado, e sujeitos lexicais mais freqüentes; [...] ii) a mudança sintática
ocorrida nas estratégias de relativização em conseqüência direta da mudança
no sistema pronominal; [...] iii) a re-organização dos padrões dos sistemas
básicos [...] e, diretamente relacionado a esta ordem SVO rígida em estado
de emergência à época, o princípio de adjacência na marcação do
acusativo[...]; iv) [...] os padrões sentenciais em perguntas diretas e indiretas
[...].
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Nesse trabalho, Tarallo (1993 [1991]) propõe que as mudanças implementadas no PB
estavam concluídas ao final do século XIX. Embora chame a atenção para o fato de que essas
mudanças possam estar relacionadas a fatores externos à estrutura da língua, o autor dá uma
explicação intralingüística, baseada na noção de encaixamento lingüístico, proposto pela
teoria sociolingüística, e uma explicação com base no modelo chomiskiano de que as
mudanças ocorrem em cadeia, uma está interligada à outra, o que, segundo a Teoria dos
Princípios e Parâmetros, resultaria alteração de algum parâmetro da língua.
Nesta pesquisa, serão levados em conta não só os aspectos lingüísticos envolvidos na
realização do objeto direto anafórico, mas também os fatores sócio-históricos que serviram de
cenário à implementação das variantes que co-ocorrem nessa posição. Na seção seguinte, será
apresentado um resumo da história da formação étnica a do povo brasileiro.

2.1 A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO E O CONTATO LINGÜÍSTICO

Faz parte da memória coletiva do povo brasileiro letrado que o seu território foi
oficialmente descoberto em 1500 e que os primeiros portugueses, ao aqui chegar, encontraram
apenas indígenas, com os quais não foi possível estabelecer a comunicação verbal, devido às
diferenças lingüísticas entre ambos os povos.
Da época do descobrimento até o período em que o governo português resolveu
povoar as terras descobertas, transcorreram-se três décadas. A primeira expedição
colonizadora, conta Aryon Rodrigues (2000, p. 543), chegou ao Brasil em 1532, chefiada por
Martim Afonso de Sousa, que fundou a vila de São Vicente no litoral paulista. Em seguida,
foram fundadas as vilas de Porto Seguro (1534), onde os portugueses haviam aportado em
1500, a de Vila Igaraçu (1535) e a de Olinda (1536), ambas em Pernambuco, e, bem mais
tarde, a de Salvador, em 1549. Sobre os índios que aqui se encontravam e sobre as línguas
faladas por eles, por volta da colonização do Brasil, Rodrigues (2000, p. 543) afirma que:
Os índios da região de Salvador eram os Tupinambás e os da costa de
Pernambuco eram os Caetés. Uns e outros falavam a mesma língua que os
Tupinambás. Mas os que viviam na costa de São Paulo, onde foi fundada
São Vicente, eram os Tupis de língua parecida, mas um pouco diferente da
dos tupinambás.
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Rodrigues (2000) conta ainda que os primeiros portugueses que aqui chegaram vieram
desacompanhados de suas mulheres, fato que levou à mestiçagem entre os povos e à busca de
um código que permitisse a comunicação entre indivíduos de línguas diferentes. Do contato
desses dois povos diferentes, surgiu uma língua de intercurso, denominada geral, de base
indígena, que não foi a mesma em todo território: no sul, na região de São Vicente, falava-se a
Língua Geral Paulista, e no norte do país, a Língua Geral Amazônica. Como os índios não se
escravizaram por muito tempo, por não se adaptarem aos trabalhos forçados, principalmente o
agrícola,3 preferiam abandonar o litoral e buscar a sua liberdade no interior; isso fez com que
a sua população diminuísse rapidamente nessas áreas. Outros fatores contribuíram também
para a rápida redução da população indígena, como aponta Rodrigues (2000, p. 543): o seu
extermínio em confrontos com os portugueses, além da morte em massa provocada pelas
moléstias trazidas pelos portugueses e a que nunca haviam sido expostos. Dessa forma, a
língua geral, surgida da necessidade de comunicação entre os dois povos, teve o seu
contingente de falantes restringido, conseqüentemente, o seu enfraquecimento.
Segundo Mussa (1991, p. 152), o uso da língua geral foi restrito a um segmento da
sociedade colonial brasileira, como comenta o autor no trecho:
[...] a integração dos índios na sociedade colonial deu-se fundamentalmente
com a intervenção jesuítica. Foi nos aldeamentos da Companhia de Jesus
que a língua geral ou brasílica (que sabemos ter sido uma diferenciação do
tupinambá) teve seu núcleo de expansão.

Para o declínio da língua geral, concorreu também o decreto pombalino, no século
XVIII, que proibia o uso dessa língua em detrimento do uso da língua portuguesa, porém,
segundo Mussa (1991, p. 159), a língua geral não desapareceu totalmente, ela continuou o
“seu processo histórico, evoluindo para o nhengatu”.
Devido à interiorização dos indígenas e a sua não adaptação aos trabalhos agrícolas, os
portugueses, no século XVI, buscaram, na mão-de-obra escrava africana, a solução para a
exploração da colônia. A escravidão no Brasil, como afirma Mattoso (1990, p. 99),
desenvolveu-se no interior, com finalidade de atender às necessidades de produção agrícola,
de extração de metais nobres e pedras preciosas e, nos centros urbanos, de uma produção
artesanal e de serviços sociais: “relações de exploração bem mais próximas de certas
modalidades de escravidão antiga que da servidão patriarcal africana.”4

3

Cf. Lucchesi 2000.
A autora afirma que, mesmo na África, esses indivíduos eram também escravizados, porém “há diferenças
significativas entre a escravidão praticada pelos africanos e a que teve lugar no Brasil. Lá o escravo não é ligado
4
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Diferentemente da população indígena, que já fora encontrada no território brasileiro,
agrupada segundo suas tribos, os negros foram introduzidos, na sociedade brasileira,
isoladamente. Eles, de maneira cruel, tinham a sua família desagregada obedecendo a uma
política dos senhores, que consistia em levar, para seus engenhos, negros de etnias diferentes,
a fim de evitar a comunicação entre eles e possíveis movimentos de revolta. Como o grupo de
negros pertencentes a um só senhor falava línguas distintas, e a comunicação entre eles era
necessária, tinham que assimilar a língua do dominador, o português. Não se cobrava desses
escravos que falassem bem o português, os senhores se contentavam com um português
rudimentar, o suficiente para entender as ordens e cumpri-las5.
O tráfico negreiro, que se iniciou em 1538, manteve-se por três séculos, sendo extinto
em 18506. Essa situação pressupõe que o processo de adaptação do negro a uma nova situação
se deu repetidamente. A adaptação daqueles que já encontraram muitos dos seus integrados à
sociedade foi tão difícil quanto à do primeiro grupo que aqui chegou, uma vez que o recémchegado deveria integrar-se a um grupo, provavelmente de etnia diferente, adaptar-se a novos
costumes e aprender uma nova língua. A cada chegada de um navio negreiro, um novo
processo se inicia.
Os negros apresentaram comportamento distinto ao dos índios, submeteram-se ao
trabalho escravo, principalmente agrícola, e buscaram aprender a língua do senhor, ainda que
de maneira rústica. Segundo Mussa, os negros utilizavam o português como língua de
intercurso com a sociedade branca; entre os grupos colíngues, quando existiam, era mantida
entre os seus membros a língua materna. Sobre a existência de uma língua franca de base
africana, ele afirma ser “duvidoso postular a existência de uma língua geral africana”, mesmo
na zona do garimpo, no século XVIII, onde é sabido ter sido utilizado um dialeto da língua
fon.
Nos três primeiros séculos da formação da população brasileira, o número de negros
aumentou bastante, mais pelo intenso tráfico do que pela natalidade ou pela expectativa de
vida, que, aliás, era baixa, devido às condições de trabalho7 e à péssima qualidade de vida a

necessariamente à produção, pode ser escravo particular de um senhor poderoso, de sua própria etnia, às vezes,
sempre da mesma cor.” (Câmara, 1990, p. 99).
5
Cf, Câmara (1990, p. 113)
6
Cf. Mussa (1991, p. 149)
7
Segundo Mattoso (1990, p. 120): “O excesso de trabalho não explica, portanto, a grande mortalidade entre os
escravos. A explicação estará mais facilmente, talvez, nas condições desse trabalho. O escravo pratica em climas
muito severos. No nordeste há o calor e a umidade, [...] no centro-oeste e no sul, o inverno é rigoroso, a
temperatura cai facilmente.” Nas senzalas, não há condições de os escravos tratarem as doenças provocadas,
principalmente, pela mudança das condições climáticas, além de as doenças serem facilmente transmitidas para
os demais.
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que eram submetidos. Um escravo que trabalhava na produção agrícola vivia em média sete
anos8; mesmo assim, no século XVII, a força de trabalho era prioritariamente negra, e esse
enorme contingente de falantes de línguas distintas misturavam-se com os brancos e com os
índios, que, aos poucos, tiveram sua população reduzida, principalmente, nos centros urbanos.
Essa formação multi-racial interfere, significativamente, na formação da língua portuguesa do
Brasil9, principalmente se levada em consideração a distribuição desses povos nos séculos em
que o tráfico negreiro era realizado: em alguns momentos, o número de negros africanos e
crioulos10 ultrapassava a população branca, conforme demonstra o quadro a seguir, proposto
por Mussa (1991, p. 163):

1538-1600

1601-1700

1701-1800

1801-1850

1851-1890

%

%

%

%

%

20

30

20

12

2

Negros brasileiros

-

20

21

19

13

Mulatos

-

10

19

34

42

Brancos brasileiros

-

5

10

17

24

Europeus

30

25

22

14

17

Ìndios integrados

50

10

8

4

2

Africanos

Quadro 1 – Composição étnica da sociedade brasileira

Como se pode observar, o número de negros nos século XVII e XVIII ultrapassa o
número de brancos e, conseqüentemente, o número de falantes do português. Aliado a esse
contexto, pode-se levar em consideração que o contato lingüístico entre negros e brancos era
bastante escasso. Visto que a maioria dos negros que aqui chegavam, iam trabalhar na
atividade agrícola, seu contato com o português ocorria através de um capataz (em geral,
mulato, preto, crioulo e, às vezes, um africano mais antigo)11 que lhes dava as ordens diárias,
o que propiciava a existência de um código de emergência entre os falantes negros de origem
e língua distintas. Acredita-se que, se não houve um processo de pidginização e possível
crioulização, houve pelo menos um distanciamento do português falado no Brasil, durante
8

Cf. Mattoso, 1990, p. 118.
Conforme Mattoso (1990, p. 105): “As dificuldades são menores no plano religioso que no da língua. O
aprendizado do português, que se faz o idioma vernáculo dos escravos, incapazes de se comunicar entre eles nas
suas línguas respectivas, não pode ser absorvido muito depressa e a língua torna-se verdadeira barreira entre os
recém-chegados e os outros.”
10
Negros nascidos e criados no Brasil.
11
Cf. Mattoso, 1990, p. 112.
9

21

esses séculos, que o afastaram da língua alvo, devido ao contato intenso entre falantes de
línguas diferentes.
Levando-se em consideração que as mudanças no PB estavam concretizadas no final
do século XIX, como propôs Tarallo (1993 [1991]), e que elas poderiam ter influências
externas à sua estrutura, pode-se observar, no quadro 1, as “circunstâncias sociais especiais”
a que se referia o autor bem poderiam ser o aspecto demográfico do Brasil e o grau de
contato entre falantes do português e das demais línguas africanas. Porém, para ele, essa
situação de contato lingüístico, durante o período colonial, não levou à redução/simplificação
da estrutura da língua portuguesa, muito comum nessas situações e que dão origem a um
pidgin ou crioulo, mas sim a desencadear mudanças já prefiguradas no sistema.
Como se vê, o multilingüismo documentado por Mussa (1991) e Mattoso (1990),
durante o período de colonização do Brasil, pode ter interpretações contraditórias no que se
refere ao processo de mudança ocorrido no português no Brasil. Para explicar as
peculiaridades do PB, duas são as concepções de estudo: uma que acredita estarem as
mudanças prefiguradas na própria estrutura da língua (motivação interna), e outra que leva em
consideração fatores (sócio-históricos) nas transformações sofridas pelo PB.

Na seção

seguinte, serão apresentadas algumas posições divergentes em torno dessa questão.

2.1.1 A polêmica da formação do português brasileiro

Nesta seção, serão apresentados alguns trabalhos que têm como objetivo analisar a
formação do PB, focalizando dois processos que podem ser desencadeadores de mudanças
lingüísticas: a crioulização e a deriva secular ou evolução natural da língua.

2.1.1.1 Tarallo: Coelho X Guy

Tarallo (1993 [1986]), em seu artigo sobre a questão da formação do PB, defende a
hipótese de que as evidências sociais, por si só, não explicam as mudanças sofridas no PB,
mas sim as estruturais, apontando a deriva como responsável por essas mudanças. Embora
assuma essa postura, o autor inicia a exposição de suas idéias, confrontando duas posturas
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crioulísticas que apresentam pontos de vista diferentes: a de Coelho (1880, 1882, 1886) e a de
Gregory Guy (1981).
Coelho, em 188012, é o primeiro a levantar a hipótese da interferência das línguas
africanas na formação do PB. Por apresentar características semelhantes a línguas crioulas
afro-portuguesas, como, por exemplo, a ausência de concordância nas formas do plural, ele
agrupa o PB entre os dialetos do PE. Posteriormente, Coelho (1886, apud Tarallo 1993
[1986]) propõe que as mudanças ocorridas no PB o distanciam do PE, o que servirá de
argumento na defesa da hipótese proposta por Tarallo (1993 [1986]).
Guy (1981) também acredita que o PB teria passado por um processo de crioulização,
impossível de não ter ocorrido, devido a fatores sócio-históricos, já arrolados na sessão
anterior; porém, contrariamente a Coelho, o autor afirma que o PB se descrioulizou,
rapidamente, e estaria se aproximando do PE.
Dessas duas posturas apresentadas, Tarallo (1993 [1986]) focaliza apenas a questão da
aproximação ou do distanciamento do PB em relação PE, considerando, na defesa da
evolução lingüística natural do PB, o fato de este distanciar-se da língua alvo, posição
semelhante à de Coelho.
Tarallo (1993 [1986]), no entanto, redefine a hipótese de Coelho (1880,1982 e 1886) e
aponta que, na verdade, este não apresenta, em seus estudos, evidências estruturais que
comprovem um processo de crioulização stricto sensu, no que se refere à formação do PB,
limitando os resultados de Coelho apenas a um inventário lexical, que, afinal, evidencia o
resultado de um contato lingüístico, mas não de crioulização, como afirma Tarallo (1993, p.
59 [1986]): “O PB é pois o resultado da alteração do PE em contato (e esta palavra é crucial
aqui) com diferente grupos étnicos e diferentes línguas, uma situação que não leva
necessariamente à crioulização mas simplesmente a diferenciação lexical”.
É importante salientar que as suas afirmações são inconsistentes, já que, na introdução
do artigo aqui comentado, Tarallo transcreve um trecho do trabalho de Coelho (1880, p. 43)
no qual o autor revela que as peculiaridades do PB não se restringem a um inventário lexical,
mas também à perda de concordância de número, característica observada, geralmente, em
línguas resultantes do contato lingüístico. No que se refere à formação do PB, Tarallo afirma
que o contato entre o português, as línguas africanas e as línguas indígenas não levou a um
processo de crioulização, serviu apenas para desencadear um processo de mudança que já
estava previsto no sistema.

12

Coelho (1880, apud Tarallo 1986)
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2.1.1.2 Naro & Scherre X Guy

Em seu trabalho sobre a origem do português popular do Brasil, Naro e Scherre (1993),
assim como Tarallo, defendem a hipótese da deriva secular na formação do PB, tendo em
vista as divergências existentes entre português falado no Brasil e em Portugal; porém,
diferentemente de Tarallo, apresentam não só argumentos da história interna da língua, mas
também de sua história externa. Para eles, no sistema do português que chegou ao Brasil, já
estavam prefiguradas mudanças que o levavam a uma determinada direção; entretanto, no
período de colonização, encontrou forças lingüísticas e sociais que ora o reforçavam na
direção prevista, ora o afastavam dessa direção. Embora admitam que o contexto social
multilíngüe possa ter, de alguma maneira, influenciado na formação do PB, os autores
acreditam que, se houve uma língua crioula de base africana, conforme apontaram Coelho
(1880, 1882, 1886 apud Tarallo 1993 [1986]) e Guy (1981), “ela cedo se evaporou sem deixar
rastros na documentação.”13
Porém, na defesa dessa hipótese, os autores Naro e Scherre (1993, p. 438) apresentam
argumentos que carecem de mais evidências e se baseiam em afirmações de outros autores14
que não estão em consonância com fontes de informações mais recentes sobre a história da
língua no período de colonização do Brasil, por exemplo, quando afirmam que: “todos os
grupos étnicos - índios de diversas tribos, europeus e africanos - sabiam se comunicar usando
esse sistema tupi, seguindo as circunstâncias individuais de cada um”.
A improcedência dessa afirmação está no fato de que, como Mussa (1991, p. 152) já
havia demonstrado, a língua geral não era a língua hegemônica da população no Brasil
colonial, era utilizada apenas nos aldeamentos dominados pelos jesuítas.
Quanto aos aspectos internos da língua, os autores discutem, nesse trabalho, a questão
da não-concordância verbal e nominal presente no português popular do Brasil (PPB), que,
para eles, obedece a uma escala de saliência fônica, que se inicia em contextos fônicas menos
salientes (a nasalização das formas verbais no plural e o acréscimo da desinência plural – s
nos nomes) e avança para os contextos mais salientes (é, são, para os verbos, e o plural
metafônico,
13
14

para os nomes). Inversamente à direção proposta por esses autores,

Cf. Naro e Scherre, 1993, p. 451.
Silva Neto (1950) e Rodrigues (1983)

Guy,
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defensor da hipótese crioula da língua, propõe que a perda de concordância no português do
Brasil ocorre de maneira generalizada, decorrente de um processo de crioulização prévia e
que, ao se descrioulizar, adquire as marcas do português europeu, iniciando a partir dos
contextos mais salientes.
Em síntese, na defesa da deriva secular, Naro e Scherre (1993) apontam que o
português popular brasileiro (PPB) foi resultado de uma confluência de fatores: predomínio
de um pidgin tupi, influência mútua das diversas línguas faladas e elementos pidginizantes
trazidos da Europa pelos próprios portugueses, desconsiderando os argumentos utilizados por
Guy.

2.1.1.3 Lucchesi: Tarallo X Guy

Lucchesi (1998 e 2001), em artigos sobre a importância da pidginização e crioulização
na formação do PB, retoma a polêmica discutida em Tarallo (1993 [1986]), a questão de o PB
estar ou não se aproximando do PE. Levando em consideração os aspectos sócio-históricos
no período de colonização do Brasil, o autor defende que a direção da mudança envolve dois
movimentos contrários: um em que o PPB se aproxima do PE, como propõe Guy (1989), e
outro em que se distancia da língua alvo, conforme aponta Coelho (1886, apud Tarallo 19860)
e Tarallo (1993 [1986]).
Nesses trabalhos, Lucchesi (1998 e 2001) destaca que, no PB, existem duas variantes
lingüísticas polarizadas15: uma norma culta ou standard, que corresponde aos padrões
encontrados na fala dos brasileiros mais escolarizados, e uma norma vernácula ou
substandard, correspondente ao conjunto de padrões empregados por falantes que integram a
base da pirâmide social brasileira. A configuração dessa bipolarização é, mais claramente,
explicada por Lucchesi (2000b, p. 36), no trecho a seguir:
Nos restritos círculos da elite dos pequenos centros urbanos, “os grandes” da
colônia e do império cultivavam a língua e as boas maneiras sob a inspiração
dos modelos importados de Portugal, nas vastas regiões do país a língua
portuguesa passava por drásticas alterações, sobretudo, em função da
aquisição precária que dela faziam negros, índios e mestiços.

15

Conceito proposto por Lucchesi 1998a.
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Esse português originado na base da pirâmide social expandiu-se dentro do território,
diminuindo as diferenças diatópicas: primeiro, houve o deslocamento dos escravos,
principalmente do nordeste para a região sudeste, em função da exploração de metais nobres e
pedras preciosas e do desenvolvimento da produção cafeeira, sobretudo no vale do Paraíba e,
em seguida, o aumento progressivo do deslocamento da população do campo para cidade, em
função da industrialização, o que acarreta um contato entre falantes do português falado nas
zonas rurais e o falado nos centros urbanos.
Porém, não se pode dizer que as mudanças sociais que contribuíram para a formação do
PB tenham se concretizado no fim do século XIX e início do século seguinte. O PB, ainda
sofrerá alterações, como aponta Lucchesi (2000b, p. 38), agora tendo em vista,
principalmente, as mudanças ocorridas na estratificação social, o que levará ao processo de
nivelamento das duas variedades lingüísticas polararizadas. Com o fim da escravidão e o
conseqüente surgimento do trabalho assalariado, o Brasil recebeu mais de três milhões de
imigrantes europeus e asiáticos, entre o final do século XIX e o início do século XX16. Esse
contingente imigrante integrou, inicialmente, a base da pirâmide social, principalmente no
trabalho agrícola, em que adquiriu o português resultante do aprendizado imperfeito devido ao
contato entre línguas no período de colonização. Mais tarde, esses imigrantes ascenderam
socialmente, passando a fazer parte das elites urbanas, nas quais o português mantinha as
características do PE. Nesse movimento de estratificação social, os imigrantes difundiram,
junto à elite, a variedade que aprenderam, fruto de processos de transmissão lingüística
irregular17, diminuindo a distância entre as duas variedades.
O deslocamento geográfico e o movimento na estratificação social contribuíram para a
difusão dos padrões lingüísticos que provinham tanto das zonas rurais, como também dos
padrões da classe média e alta urbanas. Dessa forma, o português que se configura neste
contexto recebe influências que são introduzidas pelas classes mais baixas, fazendo-o afastarse do PE, como propõe Tarallo (1993 [1986]), além de sofrer influência das classes
dominantes, aproximando-o do PE, como propõe Guy (1989). Lucchesi (1998, 2000, 2001)
defende que as mudanças, ao final desse período, últimos décadas do século XIX e as
primeiras do século XX, ainda não estavam concretizadas, como propôs Tarallo (1993
[1991]), uma vez que há mudanças sociais ainda por vir, como a ascensão dos imigrantes às
classes dominantes, levando o português a sofrer mudanças de baixo para cima18, além da

16

Cf. Lucchesi, 2000b
Esse conceito é discutido no capítulo seguinte.
18
Cf. Labov, 1972.
17
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entrada e difusão dos meios de comunicação de massa utilizando, principalmente, o dialeto
culto, promovendo, nas classes sociais mais baixas, mudanças de cima para baixo19. Ao
postular essas duas direções na formação do PB, o autor afirma que o argumento utilizado por
Tarallo (1993 [1986]), o distanciamento entre o PB e o PE, na defesa a evolução natural da
língua não procede, visto que, se observadas no contexto sócio-histórico, as mudanças
ocorridas no PB não seguem apenas uma direção.

2.1.1.4 Mattos e Silva

Para fechar essa seção sobre a polêmica da formação do português brasileiro, será
apresentado o ponto de vista de Rosa Virgínia Mattos e Silva, uma historiadora da língua,
que fala sobre o assunto sem a paixão intensa observada nos autores apresentados nas seções
anteriores, mas com a determinação que só a vasta experiência com a história da língua
portuguesa permite ter.
Mattos e Silva (2001, p. 276), sem entrar na discussão sobre a crioulização ou deriva,
defende que, o papel da população de origem africana é fundamental na difusão do PPB é,
com se pode observar em suas palavras:

[...] a difusão do português brasileiro pela população de origem africana,
envolve, portanto, uma das questões centrais na compreensão histórica do
português brasileiro, que é a da complexa situação de ter se tornado o Brasil
um país majoritariamente unilíngüe, quando no seu período histórico inicial,
de 1500 a meados do século XVIII, apresenta um multilingüismo/
multidialetalismo generalizado.

Segundo Mattos e Silva (2000), a atual realidade lingüística polarizada, como define
Lucchesi (1994) reflete a realidade lingüística no período de colonização do Brasil: de um
lado, as frentes de trabalho multilíngües, que aprendiam o português a partir de um modelo
defectivo e, de outro, as classes dominantes, compostas por portugueses que procuravam
manter intactas as normas lingüísticas trazidas de Portugal. Neste cenário, formou-se um
português das classes populares, o PPB (português popular brasileiro), e um português das
classes dominantes, o PCB (português culto brasileiro).

19

Cf. Labov, 1972.
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Mattos e Silva aponta que a presença maciça de negros e afro-descentes que
constituíram cerca de 60% da população do Brasil colonial foi o fator responsável pela
difusão do PPB que fora aprendido na oralidade, num contexto multilingüístico e restrito a
um contato mínimo com o português europeu, além de considerar importante a formação dos
quilombos nesse processo de difusão. As fontes históricas consultadas pela autora levam-na a
afirmar que os quilombos eram sociedades bastante numerosas que compreendiam não só os
negros, mas também indígenas e brancos pobres, estabelecendo uma situação de
multilingüismo/multidialetalismo, que segundo ela, eram verdadeiros “laboratórios de
formação, muito possivelmente, de português geral brasileiro”20. O contato social dos
membros desses espaços ilegítimos da escravidão não se restringia apenas a seus membros,
ao contrário, havia uma articulação desses com os espaços legítimos. A população quilombola
articulava-se com esses espaços econômica e socialmente, pois politicamente estruturados
participavam de movimentos que diziam respeito, principalmente, à causa da escravidão.
Embora não seja objetivo de Matos e Silva (2001), no artigo sobre as fontes sóciohistóricas na formação do PB, deter-se na caracterização do PCB, aponta que o seu perfil se
delineou durante o século XVIII, devido à política pombalina que torna o português a língua
oficial do Brasil. Esse fato incentiva o ensino sistemático dessa língua, reforçando a variante
do português europeu.
A abordagem da autora nesse texto contribui, inegavelmente, para o fortalecimento da
importância do contato entre línguas na formação do PB, porém a autora não se posiciona em
relação à polêmica que se instaurou em torno dessa questão: crioulização versus deriva, como
se pode perceber em suas palavras, proferidas durante uma mesa redonda realizada no
encontro da ABRALIN (1999), quando questionada sobre a sua posição em relação às origens
do PB:
Considero muito generalizantes as hipóteses contrárias – crioulização prévia
ou deriva natural – para dar conta das origens, preferiria dizer formação do
português brasileiro. [...]
Não considero, de forma nenhuma, fora da agenda da pesquisa sobre o
português brasileiro... a hipótese da crioulização prévia.
[...]
Quanto à questão da deriva natural [...] Para sustentar essa hipótese, a meu
ver, há que ser demonstrado isso na sintaxe histórica do português arcaico
para o moderno, mas não só a questão da concordância como também as
características outras que distinguem o português brasileiro do europeu,
como, por exemplo, os vários aspectos referentes ao sistema pronominal e as
questões referentes à ordem sintática.

20

Cf. Mattos e Silva, 2000. p. 296.
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No que concerne ao fenômeno lingüístico estudado nesta pesquisa, o objeto direto
anafórico de 3a pessoa, assume-se a posição de que, sobretudo durante os três primeiros
séculos de colonização do Brasil, o contexto multilingüístico existente foi o fator
desencadeador do distanciamento entre o português do Brasil (PB) e o português europeu
(PE), devido ao precário contato entre falantes de línguas distintas com a língua alvo,
simplificando-a.
No capítulo seguinte, será apresentado o objeto de estudo desta pesquisa para o qual se
buscará explicar os fenômenos variáveis em questão sob a ótica de fatores extralingüísticos,
principalmente, no que se refere ao contato entre línguas.
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3 O TEMA

Na tradição gramatical, o objeto direto não é definido detalhadamente. Geralmente, os
manuais de gramática apontam a sua hierarquia na sintaxe, termo integrante da oração,
enumeram as classes gramaticais que podem exercer tal função e relacionam os tipos de
objeto: objeto direto simples, preposicionado e pleonástico. A definição de Cunha & Cintra
(1985, p. 136), abaixo, cujo conteúdo é compartilhado por outros gramáticos21, demonstra o
quanto é resumido o conceito de objeto direto nos manuais gramaticais:

Objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto, ou seja, o
complemento que normalmente vem ligado ao verbo sem preposição e indica
o ser para o qual se dirige a ação verbal.

Para que essa definição tenha validade, é necessário que o leitor disponha de
conhecimentos prévios sobre o que seja um complemento verbal22, um verbo transitivo
direto23, além do que seja um termo integrante, que, nesse manual, não está definido em
nenhuma seção. Dos manuais consultados, apenas o de Almeida (1999, p. 422) apresenta tal
definição: termos integrantes são aqueles que aparecem na oração completando
necessariamente o sentido de outro termo.
Na seção seguinte, buscar-se-á apresentar os aspectos envolvidos na caracterização do
objeto direto e que, de certa maneira, estão envolvidos no licenciamento das variantes
estudadas nesta pesquisa, levando em consideração não apenas a tradição gramatical, mas
também o que gramática gerativa propõe.

3.1 O OBJETO DIRETO: CARACTERIZAÇÃO

O objeto direto, termo considerado integrante pela tradição gramatical, é um
argumento exigido por um elemento predicador, o verbo.
Os predicadores, segundo Duarte (2003, p. 183), são termos que possuem lugares
vazios, tendo, portanto, seu significado completado quando essa lacuna é preenchida (posição
21

Rocha Lima (1992), Almeida (1999), Bechara (2001)
Definido nesse manual na página 135.
23
Definido nesse manual na página 132.
22
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argumental). Podem ser predicadores, além dos verbos, os substantivos, os adjetivos e até os
advérbios. Porém, são os verbos os predicadores por excelência24. Em sua grade argumental, o
verbo seleciona argumentos internos e argumento externo.
O argumento interno (AI) ocupa a posição interna a o verbo (V), mantendo uma
relação mais próxima com seu núcleo predicador; enquanto o argumento externo (AE), a
posição mais alta no VP e externa a V, conforme abaixo:

VP

AE

V’

V

AI

A posição de AE é ocupada pelo sujeito da sentença e a posição de AI pode ser
ocupada por um dos seguintes constituintes: objeto direto, objeto indireto, locativo, ou a
combinação desses de acordo com a entrada lexical de cada verbo. Os argumentos internos do
verbo distinguem-se, categorial e semanticamente, a depender da entrada lexical de seus
predicadores.
O objeto direto é selecionado por um verbo transitivo que exige como argumento um
SN, cujo núcleo é sempre um nome25, e o não cumprimento dessa exigência pode acarretar a
agramaticalidade da sentença, como se pode observar no exemplo a seguir:

(1)

a. Ricardo comprou alguns brinquedos.
b. *Ricardo comprou para alguns brinquedos.

Em (1)b, o objeto direto introduzido pela preposição não permite a interpretação da
sentença, pois o verbo não tem respeitada a sua seleção categorial. A entrada lexical do verbo
comprar exige um argumento interno sem preposição e a introdução desta não deixa visível o
valor semântico do argumento, que, neste caso, deveria ser tema, presente na matriz do verbo.
Ao atribuir um papel temático ao seu argumento, o verbo faz uma seleção semântica,
que uma vez desrespeitada também produz sentenças ininteligíveis como em 2b a seguir:

24
25

Cf. Duarte e Brito (2002:183)
Podem ocupar essa posição: o substantivo, o pronome ou um termo substantivado.
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(2)

a. O terrorista castigou três prisioneiros.
b.* O terrorista castigou três pedras.

Em (2)b, a inteligibilidade da sentença só seria possível se a palavra pedra fosse
empregada metaforicamente e esse sentido fosse compartilhado pelos interlocutores, pois o
verbo castigar seleciona um argumento interno que seja [+ animado].
À caracterização do objeto direto é também relevante a noção de caso estrutural
proposta pela teoria gerativa. Para essa teoria, em todas as línguas o SN deve ter caso
marcado para que o seu papel semântico seja interpretado. O caso, entre as línguas, pode ser
marcado morfologicamente, quando a língua dispõe de um sistema morfológico de caso,
como o latim e ainda hoje o alemão; ou pode ter uma marcação abstrata de caso, ou seja, não
apresentar elementos morfológicos de caso.
No português, não há um sistema visível de marcação de caso, exceto no paradigma
pronominal. No PB, a distinção de caso no sistema pronominal é uma imposição da tradição
gramatical, refletindo-se mais rigorosamente na escrita, enquanto no vernáculo, essa distinção
se atenua sensivelmente. Conforme propõe a tradição gramatical, os pronomes pessoais,
quanto à distinção entre nominativo e acusativo, assim se dividem:

Pronome pessoal
Caso reto
Pessoa

Nominativo

Caso Oblíquo
Acusativo26

1a

eu

me

2a

tu

te

3a

ele27

o, a, se

1

a

nós

nos

2

a

vós

vos

3a

eles

os, as, se

Em línguas que perdem a marcação morfológica de caso, é necessário que haja outro
sistema para realizar a marcação de caso dos SNs, uma vez que eles devem receber caso para
terem o seu papel semântico visível. A teoria gerativa propõe que, nessas línguas, ocorre a
marcação de caso abstrato. Em algumas línguas é a ordem fixa dos termos que permite a
26
27

Apenas os pronomes de terceira pessoa O(S), A(S) expressam, essencialmente, o caso acusativo.
O pronome ele(a)(s) podem, ainda, receber caso dativo ou genitivo de preposições.
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identificação do caso de um termo na sentença. No PB vernáculo, é muito comum encontrar
um pronome dito sujeito exercendo a função de objeto direto como no verso de Dorival
Caymi, Ai, saudade, leva eu. Nesse verso, o pronome “nominativo” eu é interpretado como
objeto direto, devido à sua posição interna ao SV, identificando-o como acusativo. Esse uso
não só se restringe à 1a pessoa do paradigma pronominal, mas também à 3a pessoa, como em
O João, encontrei ele no cinema ontem,

revelando que, no PB, a perda de marcação

morfológica está sendo substituída pela marcação de caso abstrato.
Pode-se inferir do exposto que o objeto direto caracteriza-se, principalmente, por:

a) ser um argumento de um termo predicador, o verbo transitivo direto;
b) ser representado por um SN;
c) exercer o papel temático de tema;
d) receber diretamente do verbo seu papel temático, colocando-o numa posição
interna ao VP;
e) receber de seu núcleo predicador, geralmente, o caso acusativo.

3.2 O OBJETO DIRETO “ANAFÓRICO”28

Uma vez já caracterizado o objeto direto, resta delimitar o objeto de estudo desta
pesquisa: o seu caráter anafórico.
A definição de anáfora que conduziu a seleção dos dados desta pesquisa pode ser
assim definida:

Anáfora ou anafórico é o termo usado na tradição GRAMATICAL para o
processo ou resultado de uma UNIDADE lingüística que remete a uma
unidade ou significado previamente expressos. “Referência anafórica” é uma
maneira de marcar a identidade entre o que está sendo e o que já foi dito. Na
frase Ele fez isso lá, cada palavra tem referência anafórica (i. e, são
substitutos anafóricos” ou simplesmente “palavras anafóricas): a sentença
28

O termo é aqui utilizado numa acepção discursiva, não será considerada, nesta seção, o termo anáfora como
concebido pela teoria gerativa: “[...] uma relação referencial que se estabelece entre certas expressões
tradicionalmente consideradas pronominais, como os reflexos e recíprocos, e que nunca têm referência
autônoma, e uma expressão que fixa o seu valor referencial, isto é, lhes serve de antecedente.” A esta relação é
necessário que haja antecedência, relação de c-comando e obedecer ao Princípio A de ligação para sua
interpretação seja possível. (Brito, Duarte e Matos (2003, p. 805).
A esse respeito, ver também Haegman, 1991, p. 207, 222, 234 e Brito, Duarte e Matos, 2003, p. 805.
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anterior poderia ser João pintou este quadro na Bahia, por exemplo, [...].
Crystal (2000, p. 26)

No exemplo apontado por Crystal, os termos anafóricos que constituem a primeira
sentença encontra seus referentes, estabelecendo a seguinte correlação: o ele refere-se a
João; isso refere-se a pintou este quadro, e lá refere-se à Bahia.
Na constituição do corpus desta pesquisa, levou-se apenas em consideração a anáfora
como uma referência identificada anteriormente no próprio texto/discurso29 e foram
desconsideradas as ocorrências cujo referente fosse resgatado da situação, caracterizando a
dêixis30.

3.3 AS ESTRATÉGIAS DE REALIZAÇÃO DO OBJETO DIRETO ANAFÓRICO: UMA
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Serão apresentadas, nesta seção, separadamente, as estratégias de retomada do objeto
direto, estabelecendo uma ordem que considera a avaliação das variantes de acordo com a
tradição gramatical, que se inicia pela variante de maior prestígio: o clítico acusativo (CL),
seguindo a repetição do SN ou uso de um SN anafórico (SN), a categoria vazia (CV) e o uso
do pronome lexical (PL).
Como foi visto no capítulo anterior, os estudos sobre as mudanças ocorridas no PB
buscam explicá-las ora dentro do sistema lingüístico ora, de maneira mais ampla, encaixadas
não só sistema lingüístico, mas também, no contexto social.
Nas seções seguintes, serão apresentados trabalhos que reflitam não só uma visão
estrutural, mas também uma visão sociolingüística do fenômeno. Elegeu-se, entre outros
trabalhos, o de Duarte (1986) para estabelecer a contraparte dos estudos estruturais
apresentados, visto que seu trabalho segue os padrões da pesquisa variacionista, numa
perspectiva sincrônica, além abordar todas as variantes que co-ocorrem na posição de objeto
direto anafórico.
Duarte investiga as estratégias de realização do objeto direto anafórico (clítico
acusativo, pronome lexical, categoria vazia e SN anafórico) num dialeto urbano.

Sua

pesquisa é baseada em um corpus de fala vernácula constituído de: entrevistas com

29
30

Gonçalves, 2000. p. 140.
Ver Gonçalves, 2000, Crystal, 2000 entre outros.
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informantes paulistanos, perfazendo um total de quarenta horas; fala veiculada pela televisão
(4 horas de episódios de novelas e 4 horas de entrevistas); e dados da língua escrita (38 textos
de alunos do ensino médio). Em sua base de dados, composta de 1974 ocorrências, a autora
busca, através da quantificação, fixar os condicionamentos lingüísticos, sociais e estilísticos
na seleção das variantes, comparando os resultados obtidos na fala com os resultados obtidos
na análise de textos escritos.
Quanto às explicações estruturais das variantes, foram selecionados trabalhos de base
diacrônica de diferentes autores: Mattoso Câmara (1972), Nunes (1993) e Cyrino (1997).

3.3.1 O clítico acusativo

A variante clítico acusativo, embora considerada padrão, é pouco encontrada no
vernáculo brasileiro. O estudo de Duarte (1986) sobre as estratégias de realização do objeto
direto anafórico comprova que os clíticos de terceira pessoa (o/a) resistem numa posição pósverbal em orações infinitivas e gerundivas e, também, em estruturas simples (SVO) onde
ocorre tempo simples.
A análise dos fatores sociais indica que a realização dessas formas, clíticos acusativos
a

de 3 pessoa, está condicionada, principalmente, pela escolaridade visto que os resultados de
sua pesquisa apontam que o uso do clítico cresce proporcionalmente à escolaridade, e esse
resultado se reflete, não necessariamente, na variável faixa etária, uma vez que a escolaridade
aumenta à medida que se avançam os anos. Essa variante é preferida em situações mais
formais e nos textos escritos como Duarte comprova em seu trabalho.
A pesquisa empreendida por Duarte é bastante importante, porque desencadeou uma
série de trabalhos diacrônicos que buscaram explicar não só como se deu desaparecimento do
clítico acusativo, mas também a emergência das demais formas de realização do objeto direto
anafórico.
Muitos trabalhos (Pagotto, 1992 e 1993; Nunes, 1993 e Lobo 2001) comprovam que a
sintaxe dos clíticos, no PB, possui características próprias, preferencialmente proclítica,
exceto nos contextos anteriormente apontados, além de registrar a perda de algumas formas
do sistema de clíticos.
A tradição gramatical, representada por puristas como Almeida (1999), que propõe
que o uso do clítico deva ocorrer enclítica, mesoclítica e procliticamente a depender da
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sintaxe da frase, não inclui o uso cotidiano da língua, no qual se observa a inexistência da
colocação mesoclítica, que se restringe a poucas ocorrências em textos escritos, cumprindo
uma imposição meramente formal. Observa-se que, com a perda dos clíticos de terceira
pessoa, o uso da CV e do pronome ele na posição de objeto direto é muito comum entre os
falantes, o que demonstra que o PB distanciou-se bastante do PE e que uma revisão nos
padrões lingüísticos deve ser implementada levando em consideração trabalhos como os
apontados acima, na fixação desses padrões.
Nunes (1993), que busca explicar as mudanças da língua encaixadas apenas no sistema
lingüístico, propõe que a emergência da CV e do PL é resultado de mudanças encaixadas que
se iniciaram na fonologização do sistema pronominal do PB. O português que veio para o
Brasil trouxe consigo31 o uso categórico do pronome fonologicamente enclítico, independente
de sua posição, pré ou pós-verbal32, como demonstrado no exemplo (03) a seguir, apresentado
por Nunes (1993, p. 209) .

(03) PE

a.Quem
b. Não
c. Já

me vê?
te vi
te digo

d. Vamo

nos encontrar.

Inversamente, no Brasil, o processo de fonologização se dá da esquerda para a direita,
como no exemplo dado por Nunes (1993, p.214) e aqui retomado em (04):

(04) PB

a.Já te

vi

b. João vai te
c. João tinha me
d. Vamos nos

31

ver.
visto.
encontrar.

Carvalho ,1989, apud Nunes 1993.
Lobo (2001) demonstra que e cliticização e colocação pronominal são fatos distintos:
i) Colocação pronominal, processo sintático, em que os pronomes podem ocupar a posição PRÉ ou PÓSverbal;
ii) Cliticização é um processo fonológico que indica a direção da dependência do elemento clítico em
relação ao elemento principal. Podem ser duas as direções: a) Proclítica – da esquerda para a direita. “Eu tinha
me-esquecido do compromisso.” e b) Enclítica – da direita para a esquerda: “Eu tinha-me esquecido do
compromisso.”
32
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Segundo Nunes, é a cliticização fonológica da esquerda para a direita, no PB, que
licencia a construção de sentenças iniciadas pelo pronome átono, porém essa regra não se
estende a todos os pronomes, como se pode observar nos exemplos do autor, a seguir:

(05)

a. Me chame amanhã.
b. Te chamo amanhã.
c. Lhe telefono amanhã.
d. *O chamo amanhã.

Observa-se que a sentença, em (05)d, não é licenciada. O que poderia não licenciar
essa estrutura? Por que os clíticos acusativos de 3a pessoa não obedecem à distribuição dos
demais clíticos? Nunes defende que o clítico de 3ª pessoa não tem o onset de sua sílaba
licenciado, por isso desaparece deixando uma lacuna ou é substituído pelo pronome tônico.
Esse clítico resiste apenas, segundo Duarte (1986), quando se pospõe, principalmente a um
verbo no infinitivo, o que demonstra que o clítico é preservado onde pode ter o onset de sua
sílaba preenchido, como em entregá-lo.
É importante salientar que uma explicação apenas estrutural deixa uma lacuna. O que
teria levado o falante, no período de formação do PB a inverter a direção de fonologização do
clítico, preferir a posição clítica pré-verbal e, enfim, selecionar o padrão consoante-vogal,
impedindo que construções com o pronome acusativo de terceira pessoa se realizassem,
acarretando a sua perda e a sua substituição pela CV e pelo PL? Uma análise da sócio-história
dos séculos iniciais da formação do português brasileiro, principalmente do contato
lingüístico e da demografia, pode compor o quadro geral da mudança.
Ampliando as explicações estruturais sobre a perda do clítico acusativo de 3a pessoa,
pode-se citar Duarte (1986), que aponta um fator de ordem fonológica relevante nesse
processo. Segundo a autora, os falantes evitam construções em que o pronome átono (o/a)
segue verbos terminados por vogais, como em compre-o, a fim de não realizar um encontro
entre vogais, por fugir ao padrão CVCV.
Duarte ainda chama atenção para o fato de serem recusadas formas do pronome em
que o seu onset é preenchido, como no caso da forma no, seguindo sons nasais. Para ela, esses
exemplos demonstram que não é apenas o padrão CVCV, como aponta Nunes (1993), que
regula o uso do clítico. A esse respeito, a autora esclarece que:
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A observação destes resultados leva-me a crer que o uso do clítico pré e pósverbal limita-se a formas já cristalizadas no português, não havendo dúvida
de que é a forma verbal o fator que sustenta suas esporádicas ocorrências.
(Duarte, 1986, p. 23)

Nos resultados desta pesquisa, registrados no capítulo 5, verifica-se que nem mesmo
esses fatores, apontados por Duarte como condicionadores dessa variante e apresentados no
início desta seção, levam à sua realização no dialeto analisado.

3.3.2 SNs anafóricos

Outra estratégia bastante comum de manter a coesão entre os enunciados de um texto é
a retomada de antecedentes através do uso de um SN. Essa estratégia, que Costa Val (1999,
p. 6) chama de coesão lexical, realiza-se através do uso de:

a) repetição do SN;
b) nomes cognatos;
c) sinonímia;
d) antonímia;
e) hiponímia;
f) hiperonímia;
g) vocábulos pertinentes a um mesmo esquema cognitivo.

Na realização do objeto direto anafórico, a freqüência dessa variante não é bastante
significativa, mas deve ser considerada, uma vez que, para os dialetos em que não há a forma
padrão, clítico acusativo, essa é a forma que não desobedeceria ao padrão lingüístico
estabelecido pela tradição gramatical.
Sobre a realização dessa variante no dialeto urbano, Duarte (1986) propõe que o uso
de SNs e pronomes demonstrativos funciona como uma estratégia de esquiva ao clítico e ao
pronome lexical, uma vez que não são avaliados negativamente pelos falantes:

O clítico é considerado pelos informantes como uma forma pedante para a
fala e mais adequada à língua escrita, enquanto o pronome lexical é bem
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aceito na fala, embora com justificativas que revelam preconceitos relativos
a formas típicas da língua falada. (Duarte, 1986, p. 69)

Os resultados dessa pesquisa ainda demonstram que o uso dessa variante é
condicionado por fatores semelhantes aos que condicionam a categoria vazia, principalmente,
no se refere à estrutura da sentença: orações constituídas com um predicado complexo, V +
OD + PRED33, e o traço [-animado] do antecedente, tal como o exemplo a seguir ilustra:

(06)

E carroi? Não quer vender esse carroi equipado, não?

Essa variante é também condicionada por fatores extralingüísticos, como aponta
Duarte. A freqüência dos SNs aumenta em grupos com maior escolaridade e faixa etária mais
alta, superando o uso da variante pronome lexical, em função do estigma que ainda recai
sobre esta última.

3.3.3 A categoria vazia (CV)

A categoria vazia, conforme revelam os resultados de Duarte (1986), é a variante mais
utilizada na retomada do objeto direto no PB, porém, é favorecida, principalmente, pelo traço
semântico [-animado] do antecedente, tanto em estruturas simples como em estruturas
complexas. A autora assume que o objeto nulo é licenciado devido a ser o PB uma língua com
proeminência de tópico, o que permite que ele ocorra, inclusive, em contextos de ilha,
levando a autora a postular que essa CV é uma variável dentro da Teoria da Regência e
Ligação, uma vez que, ocupando uma posição argumental (argumento interno do verbo),
vincula-se a uma posição não argumental na sentença ou a um tópico discursivo.
Após os estudos de Huang (1984) sobre o objeto nulo do chinês, essa CV tornou-se
alvo de estudos gerativistas, que privilegiam apenas a estrutura interna da língua. Muitos
trabalhos foram realizados sobre o ON, inclusive no PB, como os de Galves (1984, 1989),
Kato (1981, 1989, 2001), Cyrino (1997). Os resultados desses estudos revelam que a categoria
vazia não é fenômeno uniforme, o ON possui estatutos diferentes e buscam fixar quais são

33

VERBO + OBJETO DIRETO + PREDICATIVO
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esses estatutos e em quais línguas eles podem ocorrer, além de verificar que fatores os
licenciam. De acordo com esses trabalhos, a categoria vazia ON34 pode ser:

a) uma variável, uma categoria vazia, resultado de movimento do argumento interno
para uma posição não argumental, vinculada a um tópico nulo na sentença ou a
um tópico discursivo;35
b) um pro, uma categoria livre em seu domínio de regência, conforme o princípio B
da Teoria da Regência e Ligação;36
c) uma expressão referencial nula, uma categoria vazia livre, de acordo com o
princípio C da Teoria da Regência e Ligação;37
d) elipse do SV, uma categoria vazia resultante do movimento do verbo para Infl., a
fim de checar seus traços de concordância, licenciada, principalmente, pela
identidade verbal; 38
e) reconstrução, uma categoria vazia resultante de uma elipse nominal que tem sua
interpretação através de um processo de reconstrução do elemento elidido em
forma lógica. Essa categoria vazia é licenciada devido à identidade estrutural entre
o termo realizado e o termo elidido, além de sua interpretação permitir dois tipos
de leitura: a estrita e a imprecisa, e não estar em co-variação com outra forma. O
exemplo (07) desta seção ilustra esse tipo de categoria vazia.39

O estudo mais amplo sobre a categoria vazia no PB, numa abordagem gerativa, é o de
Cyrino (1997). Numa perspectiva diacrônica, a autora procura estabelecer o trajeto dessa
categoria a partir do momento em que o português chegou ao Brasil, além de fixar o seu
estatuto. Em sua pesquisa, Cyrino investiga apenas as ocorrências que não se encaixam em
nenhum dos estatutos anteriormente propostos40, e define que são essas as verdadeiras

34
A fixação do estatuto da CV na posição de objeto direto ultrapassa os limites desta pesquisa, uma vez que se
orienta pelo princípio de variação lingüística.
35
Ver Huang (1984), Galves (1984), Cyrino (1997).
36
Ver Farrel (1990), Cyrino (1997), Barra Ferreira (2000).
37
Ver Huang (1991), Cyrino (1997).
38
Ver Cyrino (1997), Matos (2003).

39
40

Ver Cyrino (1997) e Fiengo & May (1994).

Os estatutos propostos anteriormente ao trabalho de Cyrino são: variável, pro, elipse do SV e expressão
referencial nula.
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construções de Objeto Nulo41, cuja interpretação é resultado do processo de reconstrução em
forma lógica, caracterizando-se por:

a) possuir antecedente cujo traço semântico é, essencialmente, [-animado], baseandose em trabalhos anteriores (Omena, 1978 e Duarte42, 1986);
b) poder ser [± referencial]
c) não permitir outra categoria nessa posição;
d) permitir duas leituras: uma estrita e outra imprecisa, como no exemplo a seguir
proposto por Cyrino (2002):

(07)

a . Ao dormir, João desliga a televisão, mas Maria liga ____.
b. Ao dormir, João desliga a televisão, mas Maria a liga.

Nesse exemplo, a autora propõe que é a ambigüidade de interpretações que permite
afirmar que, em (07)a, a categoria vazia é um Objeto nulo. No exemplo, a interpretação da
categoria vazia pode ser estrita, Maria liga a televisão de João, ou pode ser imprecisa, Maria
liga a sua televisão. Já em (07)b, o preenchimento da posição de objeto direto só permite a
leitura estrita, Maria liga a televisão de João, o que demonstra que o preenchimento versus o
apagamento dessa posição gera estruturas diferentes. Em a, tem-se reconstrução do elemento
elidido e, em b, tem-se aplicada uma regra de pronominalização, portanto, segundo Cyrino,
não se pode dizer que essas duas formas sejam co-variantes.
Cyrino (1997, p. 276-81) assume que a emergência do Objeto Nulo no PB é resultado
de um processo de reanálise feita pelos falantes, durante os séculos de formação do PB, que
teve a seguinte trajetória:

a) no século XVII, ocorre uma mudança fonológica na direção da cliticização que
impede a ocorrência do clítico da terceira em certos contextos, como já visto no
exemplo (05)d, de Nunes (1993) apresentado na seção 2.3.1 e repetido, a seguir,
como (08):

41

Neste trabalho, ao se referir a essa caracterização da autora, serão utilizadas letras maiúsculas para identificálas.
42
A autora admite que possa existir Objetos Nulos com antecedentes [-animado], porém deverá ser também [especifico/referencial]. Para ilustrar ela apresenta um exemplo de Duarte (1986, p. 13):
A FEBEM é um dos elos dessa corrente que cria o menor infratori; não é ela o único responsável, o
único elo que cria ____i , e como tal ela não consegue recuperar ___i.
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(08) *O chamo amanhã

b) no século XVIII, em decorrência dessa mudança, o número de clíticos neutros
diminui, visto que o falante tem a sua disposição a elipse sentencial, que é,
resultado, não de uma regra de movimento, como pressupõe a categoria vazia
variável, mas de reconstrução em forma lógica de um termo elidido;
c) no século XIX, a partir da existência da elipse sentencial, com os traços [+
específico, - animado], a criança, no período de aquisição,

estende essa

possibilidade de elipse aos SNs objetos anafóricos com traço semântico [-animado,
-específico], que pode ser recuperado através de um processo de reconstrução.
d) como a categoria vazia, segundo a autora, tem, essencialmente, antecedente com
traço [-animado], surge, ao mesmo tempo, a possibilidade de realização do
pronome lexical na posição de objeto, quando seu antecedente é [+ animado];
e) no século XX, estende-se a elipse também a SNs com traço [-animado,
-específico], além de ter se completado a mudança paramétrica no PB. “Essa
mudança estaria estampada na falta do pronome clítico neutro e do clítico “o” para
antecedentes [-animado], o que altera o paradigma dos pronomes acusativos do
PB.”

3.3.4 O pronome lexical – ele(a)

Embora considerado não-padrão pela tradição gramatical, o pronome ele, na posição
de objeto direto, tem se caracterizado como uma marca do PB. O estudo sincrônico de Duarte
(1986) aponta que, inversamente, ao comportamento apresentado pelo clítico, essa variante é
mais freqüente entre os falantes mais jovens e a sua percentagem decresce à medida que a
idade do falante aumenta, o que demonstra estar vinculado à perda do pronome clítico de
terceira pessoa. Para ela, essa estratégia é favorecida pelo traço semântico [+animado] do
antecedente, além da estrutura complexa da sentença43, contextos exemplificados pela autora
e retomados, respectivamente, a seguir:
43

Estruturas em que o objeto direto é uma mini-oração: Eu não tenho nada pra reclamar dela não. Eu acho ela
sensacional. (Duarte, 1986:23), ou uma oração com verbo no infinitivo: Ontem ele foi ao cardiologista. Eu já
deixei ele ir ao cardiologista sozinho há muito tempo (Duarte, 1986:24). Nessas sentenças, o pronome lexical é
considerado um “objeto direto que funcionaria como sujeito” (Duarte, 1986:25).
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(09)

Esse carinhai, elei morava umas duas três quadras acima, sabe? E todo mundo

conhecia elei lá.
(10)

Ontem elei foi ao cardiologista. Eu já deixei elei ir ao cardiologista sozinho há

muito tempo.

Esse uso no PB não é recente, Tarallo (1993 [1986]) aponta que o seu aparecimento
está ligado à emergência do objeto nulo que sucedeu à re-organização do sistema pronominal.
De acordo com os resultados da pesquisa do autor, essa variante já estava presente em
estruturas do século XIX, assim como a categoria vazia na posição de objeto direto.
Numa perspectiva distinta da de Duarte, Câmara (1972) procura explicar como se
tornou possível a implementação dessa variante, sobre a qual afirma ser “um traço geral
típico do português oral de todos os níveis sociais do Brasil”44, somente evitado em situações
em que o falante deva demonstrar-se instruído. Sua explicação de base estruturalista, que
pressupõe um percurso diacrônico, propõe que o fator que permitiu a implementação e
difusão dessa variante no PB é resultado de outras alterações na estrutura lingüística45 do
português, enumeradas a seguir:

a) o pronome ele tornou-se uma forma invariável como os demonstrativos, dissociou-se
do sistema casual dos pronomes pessoais. Isso foi permitido, uma vez que o
comportamento morfológico dessa forma distancia-se dos demais pronomes pessoais:
flexiona-se em número e gênero, aproximando-se mais dos demonstrativos que da
classe a que pertence;
b) semanticamente, o pronome ele distancia-se dos pronomes pessoais. Enquanto os
pronomes pessoais de primeira e segunda pessoas têm valor dêitico, o de terceira (ele)
é um substituto do nome;
c) dois fatos fonéticos entrelaçados explicam essa preferência do brasileiro pelo pronome
ele. Primeiro, a preferência pela posição pré-verbal do pronome acusativo, que resulta
de uma tendência prosódica do PB. Segundo Câmara, há no Brasil uma tendência à
aférese da vogal átona no início de palavra, uma vez que o falante brasileiro tende a
acentuar ainda mais a sílaba seguinte à vogal inicial, tornando a vogal ainda mais

44

Cf. Câmara, 1972, p. 48
A postura de Mattoso Câmara aproxima-se da de Tarallo (1993), que analisa as peculiaridades do PB como
resultado de mudanças em cadeia.
45
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fraca. Nesse contexto, há a perda dessa vogal e o falante prefere a forma magina a
imaginar, panhá a apanhar. Assim, na posição proclítica, o pronome acusativo de
terceira pessoa (o/a) tende a desaparecer, permanecendo apenas quando figura em
posição enclítica, principalmente com verbos no infinitivo e em orações gerundivas,
como demonstram os estudos de Duarte (1986);
d) devido ao uso da terceira pessoa para referir-se ao interlocutor, em detrimento da
segunda pessoa, o você tornou-se equivalente a tu na posição de sujeito e, por esse
motivo, ampliou-se o uso do lhe, que passa a se referir às duas pessoas, tornando-se
ambíguo para a terceira pessoa. A fim de desfazer essa ambigüidade, o falante passa a
usar a variante a ele (dei a ele por dei-lhe). Essa variante estende-se não só ao dativo
mas também ao possessivo, substituindo o pronome seu, agora ambíguo, pela forma
dele (entreguei o presente dele por entreguei o seu presente);
e) o pronome ele é, para Câmara Junior (1972), uma forma invariável sintaticamente
como os nomes e os pronomes demonstrativos, podendo atuar como nominativo (ele),
acusativo (ele), dativo (a ele) e genitivo (dele).

E, finalmente, Câmara (1972, p. 53) afirma que: “Condições específicas do português
do Brasil favoreceram, pois, uma profunda evolução morfológica, que estava estruturalmente
prefigurada no sistema pronominal do português.”
Dessa afirmação, pode-se inferir que há uma porta aberta para que se possa interpretar
que houve, no Brasil, mas não em Portugal, condições especiais que desencadearam tais
mudanças, mesmo que prefiguradas na estrutura da língua, como sugere Câmara. Quais
seriam essas condições? Ora, ao invés de focalizar apenas um ponto, o pesquisador deveria
ampliar seu olhar e verificar que as mudanças não ocorrem primeiramente no sistema, mas na
fala dos indivíduos, e os fatores sociais podem atuar fortemente nos processos de mudanças
lingüísticas. Deve-se sempre, ao estudar as diferenças lingüísticas entre o PE e o PB,
considerar os fatores sócio-históricos envolvidos na formação PB.
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3.4 O OBJETO DIRETO ANAFÓRICO EM LÍNGUAS CRIOULAS

O objeto direto anafórico no PB, como visto na seção 2.3 conta com quatro estratégias
de realização (CL, SN, CV, PL), sendo que a forma padrão CL vem desaparecendo do
vernáculo (Duarte, 1986, Omena, 1978), restringindo-se à forma escrita. Em seu lugar,
aparecem duas formas não-padrão: a CV, largamente utilizada, por não apresentar uma
avaliação negativa por parte dos falantes e o PL, que, apesar de estigmatizado, tem-se
expandido, sendo observado até na fala de indivíduos mais escolarizados.
Por considerar o contato entre línguas um fator importante na evolução do OD
anafórico do PB, seria interessante observar o que ocorre com esse aspecto da estrutura
gramatical em línguas crioulas. Entretanto, esse tema não é focalizado na literatura
crioulística, que apresenta apenas a descrição dessas línguas no que se refere à sua estrutura
fonológica, morfológica e pouco sobre a sintática. As informações que serão apresentadas
encontram-se diluídas nas descrições feitas sobre o paradigma pronominal dessas línguas, e da
posição do objeto direto na sentença.
Da investigação sobre as estratégias de recuperação do objeto direto, só foram obtidas
informações sobre as formas pronominais, uma vez que não se encontrou qualquer
informação sobre categoria vazia na posição de objeto direto, diferentemente do que se refere
ao fato de ser possível a categoria vazia na posição de sujeito.
Serão apresentados, na próxima seção, alguns aspectos sobre a formação de línguas
crioulas que possam, de alguma maneira, contribuir para a defesa da hipótese proposta na
introdução deste trabalho. Inicialmente, serão expostas algumas particularidades das línguas
crioulas e, em seguida, algumas análises da estrutura de algumas dessas línguas.

3.4.1 A gênese do objeto direto anafórico em situações de contato

A questão da natureza das línguas crioulas será apresentada, nesta seção, a partir de
dois pontos de vista distintos, mas que se complementam, possibilitando uma visão geral do
fenômeno. Um é a análise da estrutura interna dessas línguas, defendido por Roberts (1997) e
outro, defendido por Lucchesi (2000), analisa a formação dessas línguas, principalmente, sob
a ótica dos fatores sócio-históricos.
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Roberts (1997) propõe que línguas crioulas tendem a parâmetros não-marcados, ou
seja, refletem a gramática universal46 e que essa característica se deve às circunstâncias de sua
gênese, uma vez que uma língua crioula tem como base um modelo defectivo da língua alvo,
o pidgin47, uma forma de comunicação emergencial surgida em contextos multilingüísticos
(situações de contato) em que, buscando atender aos interesses dos interlocutores, são
realizadas reduções bruscas não só nas funções da língua48, mas também em sua estrutura
morfológica49. A socialização e a nativização desse modelo é que dá origem a uma língua
crioula.
Exposto a um modelo tão restrito, o nativo de língua crioula, distante da língua alvo,
tende a preencher as lacunas existentes no modelo recebido, porém mantém as estruturas
simplificadas que geralmente dispensam o movimento de elementos estruturais, que
determinam o parâmetro marcado de uma língua. Segundo Roberts, as características das
línguas crioulas não lhes são exclusivas, elas podem ser compartilhadas com outras línguas
naturais. Para ele, o que as línguas crioulas têm de especial é a sua história.
Mesmo numa outra perspectiva, Lucchesi compartilha com Roberts às características
das línguas crioulas, como se pode observar na citação, a seguir, de Lucchesi (2000, p. 117):

[...] as línguas são definidas como crioulas em função do processo sóciohistórico particular que levou à sua formação, e não por suas características
intrínsecas, porque não há características estruturais privativas das línguas
crioulas. Todas as características estruturais e mudanças que ocorrem nas
línguas crioulas podem ocorrer em outras línguas naturais, não crioulas. E
nem poderia ser diferente, na medida em que as línguas crioulas também são
línguas humanas naturais.
[...] o que define primariamente uma língua crioula é o processo acelerado
de reestruturação da gramática da língua que fornece a sua base lexical.

Quanto à estrutura dessas línguas, Roberts (1997) apresenta cinco propriedades, que
podem ser compartilhadas com outras línguas naturais. São elas:

46

Sobre a GU, Haegman (1991, p. 15) propõe que:
“i) A GU contém um conjunto absoluto de universais, noções e princípios que não variam de uma língua
para outra;
ii) Não existem, nas línguas, propriedades específicas que não sejam determinadas pela GU, mas existem
propriedades que variam entre as línguas. Essas propriedades também estão disponíveis na GU.” (tradução
minha)
47
Sobre línguas Pidgins, ver Arends, Muysken, Smith (1995) e Couto (1996).
48
Cf. Lucchesi (200, p. 105), as funções da linguagem se reduzem a situações de comando, conativa, e a de
comunicação, referencial.
49
Para Lucchesi (2000, p. 105), somente são mantidas as estruturas essenciais à comunicação.
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a) ausência de movimento de verbo;
b) ordem SVO;
c) ausência de sujeito nulo referencial;
d) ausência de complementos clíticos;
e) posição pré-verbal das partículas de TMA50.

No que se refere ao objeto de estudo desta pesquisa, pode-se dizer que o dialeto
analisado compartilha com as línguas crioulas a propriedade proposta em (d), quanto à
realização do clítico de terceira pessoa, uma vez que este não fora encontrado no vernáculo
das comunidades analisadas. A ausência desse clítico abre um espaço para que novas
estratégias concorram para realização dessa função. A repetição do SN é uma estratégia
disponível na estrutura de qualquer língua para retomar elementos já mencionados. Essa
variável pode ser eleita, em línguas crioulas, para realizar a função de objeto direto que o
clítico desempenharia, por dois motivos: primeiro, por ser uma variante prevista no padrão da
língua alvo e, segundo, ser um elemento referencial, que não exige movimento de verbo para
checagem de seus traços, como ocorre quando a variante CL é realizada. Seria, como Roberts
aponta, a substituição de um parâmetro marcado por um não-marcado.
Para explicar as peculiaridades do PB, Lucchesi (2000, p. 123) defende que esse
passou por um processo de crioulização leve, devido ao contato massivo entre línguas, que
ocorreu em seu processo de formação. A esse processo ocorrido no Brasil, o autor denominou
de processo de transmissão lingüística irregular, do qual podem resultar várias situações:

a) eliminação de certos dispositivos gramaticais mais abstratos e de uso restrito da
língua alvo;
b) recomposição da estrutura gramatical da língua alvo, eliminando a variação ou
reduzindo-a a uma pequena escala;
c) manutenção da variação no esquema presença/ausência do dispositivo gramatical
da língua alvo;
d) manutenção da variação no uso do dispositivo gramatical dentro de um esquema
de variável ternária com a variante da língua alvo, uma variante oriunda de um
processo original de reestruturação da gramática e uma variante zero;

50

Elementos gramaticais que expressam tempo, modo, aspecto.
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e) alteração nas freqüências de uso relativamente à marcação de determinados
parâmetros sintáticos.
O desaparecimento dos clíticos de terceira pessoa, no dialeto rural afro-brasileiro
analisado, pode ser explicado, levando-se em consideração a situação (a) acima, visto que os
clíticos do português que serviram de modelo ao PB eram elementos essencialmente
gramaticais: dependentes de outro termo na oração51 e, principalmente, possuíam caso
marcado, além de serem exclusivamente anafóricos.52
Outra estratégia disponível para preencher a lacuna deixada pela perda do clítico é o
uso da forma pronominal marcada para sujeito, o PL. Essa é uma estratégia comum em
línguas pidgins, que tendem a possuir um sistema pronominal reduzido, como aponta Baxter
(1996, p. 538). Sobre essa característica das línguas pidgins, o autor esclarece que:

O sistema pronominal tende a não indicar gênero nem caso, mas a redução
pode ser ainda mais radical, Por exemplo, um Pidgin Castelhano dos
Piñaguero Panaré53 (Riley, 1952, p. 10) tem um sistema que só indica três
pessoas: 1. yo, 2. tu, 3. el. Não indica número, nem caso, nem gênero. De
modo que o pronome el, por exemplo, se refere a sujeito ou objeto sem
diferença de gênero ou número, fatos que se deduzem do contexto:
el vendyendo colin
(suj, 3a pess., fem/masc/sin/pl) vende o/um facão

yo sabyendo el
(suj, 1a pess., sin/pl) conheço/conhecemos (objeto, 3a
pess., fem/masc/sin/pl)

No PB, o uso do PL possui comportamento morfológico distinto do da língua pidgin
exemplificada por Baxter: nesta, o PL é uma forma invariável e naquele, o PL apresenta
flexão de gênero e número. Para exercer a função de objeto direto, é necessário que o PL,
utilizado no português vernacular do Brasil, não possua caso marcado54, compartilhando com
o sistema pronominal desse Pidgin Castelhano apenas essa característica.
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Sobre os clíticos, Dubois et al (1986, p. 113) registram que: “um uso mais lato do termo, e mais justo, é o que
se aplica a todos os monossílabos átonos que dependem, quanto à acentuação, das palavras que os seguem ou os
precedem, ou dentro das quais eles se põem.”
52
O termo é aqui utilizado numa perspectiva discursiva.
53
Dialeto encontrado na Venezuela.
54
Segundo a GT, o PL é inerentemente marcado com o caso nominativo e, por esse motivo, só pode exercer a
função de sujeito. No português vernacular, esse pronome também pode ocupar a posição de objeto direto,
recebendo o acusativo do verbo. Nesse caso, o pronome não pode ter em sua entrada lexical o caso marcado, ele
receberá o caso de acordo com a função que ocupa na grade do verbo.
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A terceira possibilidade de substituição dos clíticos em línguas crioulas seria manter a
posição vazia, visto que o referente já teria sido mencionado no discurso55 e seria fácil a sua
identificação. Essa também, como propõe Lucchesi em (d) acima, é uma estratégia
comumente adotada em situações de contato lingüístico que não resultam na formação de
pidgin ou crioulos, mas uma variante distinta da língua alvo. Nessas situações, é mantida a
variação em que três formas co-variam:

a) uma variante da língua alvo, nesse caso a repetição do SN;
b) uma variante oriunda de um processo original de reestruturação da gramática, o
uso do PL, variante estigmatizada, e
c) a variante zero, que, apesar de não-padrão, não é avaliada negativamente pelos
falantes.

Lucchesi, no item (e) acima, afirma que, em línguas resultantes de processos de
transmissão lingüística irregular, pode haver alteração dos parâmetros. Pode-se verificar essa
característica ao comparar o PB com o PE, como observa Tarallo (1993 [1986]), no que se
refere à fixação dos parâmetros sintáticos do PB. Segundo Tarallo (1993 [1986, p. 51]), o
preenchimento versus o apagamento do objeto direto parametriza o PB e o PE, visto que,
“enquanto o PB favorece o preenchimento da posição de sujeito em detrimento da posição de
objeto, o PE favorece a retenção dos clíticos (objetos diretos preenchidos) à expensa de
sujeitos”. Tarallo (1993 [1986, p. 51]), a fim de ilustrar essa diferença, apresenta os seguintes
exemplos em (11).

(11)

Em resposta à pergunta: Paulo viu Maria ontem? Teríamos as seguintes

respostas:
PB – Sim, ele viu (e).
PE – Sim, (e) a viu56.

55

Duarte (1986) propõe que , no PB, a categoria vazia, de acordo com a Teoria da Regência e Ligação é uma
variável, pois ocorre numa posição argumental e é co-referente a termo em posição não argumental, um tópico
discursivo.
56
Exemplo de Tarallo (1993 [1986], p. 51). Foi mantida a posição original, mesmo sabendo que, no PE, a
posição do pronome seria enclítica nesse contexto.
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Em (11), observa-se que, no PE, o termo retomado (Maria) pelo pronome acusativo é,
no PB, retomado pela categoria vazia, devido ao fato de constituir-se, nesta língua, um tópico
discursivo, facilmente identificável.
Considerando as características propostas por Roberts (1997), pode-se perceber que o
PB compartilha com as línguas crioulas a ordem SVO. Nestas, a ausência de morfologia
verbal faz com que seja a ordem o identificador das relações sintáticas, como ocorre no PB,
no que se refere ao licenciamento do PL na posição de objeto direto.
Do exposto nesta seção, pode-se sintetizar que, na formação do PB, os falantes de
línguas distintas, na aquisição da língua alvo, dispunham de quatro estratégias para realizar o
objeto direto anafórico:

i) a variante padrão clítico acusativo, que, como elemento que se situa em um nível
mais abstrato da gramática, principalmente por ter caso marcado, não foi adquirida
por esses falantes, como ocorre em processos de contato lingüístico;
ii) a repetição do SN, que representava a variante padrão, uma vez que o clítico não
foi adquirido;
iii) uma forma não marcada, o pronome lexical ele, estratégia comum nos crioulos,
que pode exercer tanto a função de sujeito quanto a de objeto direto, porém
estigmatizada;
iv) a variante zero, como propõe Lucchesi para línguas resultantes de processos de
transmissão lingüística irregular.

A seguir, serão apresentadas algumas características de línguas crioulas, com o
objetivo de verificar se a retomada do objeto direto anafórico nessas línguas se assemelha às
estratégias utilizadas no dialeto analisado.

3.4.1.1 Papiamento

Kouwemberg e Muysken (1994), sobre a estrutura do Papiamento, língua crioula
falada nas ilhas de Curaçao, Bonaire (localizadas nas Antilhas) e Aruba , propõem que:
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a ordem básica da sentença57 é: SU – TMA – Verbo – OI – OD –PP
(12)

a. Maria
Maria

a

duna Wanchu um buki.

TMA

dar

João
(OI)

um livro
(OD)

Maria deu João um livro

b. Maria

a dunami

Maria

TMA dar

um buki.

me

um livro

(OI)
Maria deu-me um livro

c. Maria a
Maria

(OD)

dunami

e.

TMA dar

me o
(OI) (OD)
*Maria deu-me o / mo.

o pronome objeto é fonologicamente58 ligado ao verbo:

(13)

OI - Bo a dunami

e buki.

2ps pass dar+1ps o livro
Você deu-me um livro.

OD - Nos lo

kumpré

kèsh

mesora.

nós FUT comprar – o dinheiro imediatamente
Nós o compraremos em dinheiro imediatamente.

iii)

o sistema pronominal não apresenta formas diferentes para sujeito e objetos,

como se pode observar no paradigma pronominal apontado abaixo:

sujeito

57

objeto

possessivo

mi

mi

mi

bo

bo

bo

e

e

su

nos

nos

nos

bosnan

bosnan

boso(nan)

nan

nan

nan

Selecionou-se essa característica das línguas crioulas, por permitir que formas semelhantes não marcadas
morfologicamente possam exercer funções distintas recebendo caso estrutural.
58
Embora os pronomes sejam dependentes fonologicamente do verbo, constituindo-se um clítico, estes não são
não-marcados morfologicamente para caso, o que não invalida a propriedade proposta por Roberts(1997): a
perda dos clíticos como característica de línguas crioulas, que possuem sistema pronominal não-marcado
morfologicamente.
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Buscou-se compreender a realização anafórica do objeto direto, nessa língua,
analisando aspectos que se relacionam ao assunto indiretamente, como, por exemplo, o seu
sistema de pronominal. Embora seja encontrada a realização de objetos clíticos (ii), seu
sistema pronominal apresenta formas idênticas para realizar funções distintas, sujeito, objeto e
possessivo, como se pode ver em (iii); o que demonstra que essa língua não possui sistema
morfologicamente marcado. Observa-se, porém, que o uso clítico dos pronomes, nessa língua,
não é obrigatório. Como se pode ver em (ii), o pronome e de 3a pessoa ora está preso ao
verbo como em: Nos lo kumpré kèsh

mesora, ora está livre como em (12)c (Maria a

dunami e.).
Nesse estudo, não há qualquer menção à categoria vazia objeto direto, apesar de haver
referência à posição vazia de sujeito59.

3.4.1.2 Haitiano

Segundo Muysken e Veenstra (1994, p. 153), das línguas faladas no Caribe, o haitiano
é a língua crioula de base francesa mais falada. Há falantes do haitiano não só no Haiti, mas
também em parte da República Dominicana, no Caribe e na América do Norte. Nesse
trabalho são apontadas algumas características da fonologia, do léxico e da sintaxe da língua,
mas não fazem qualquer referência aos termos anafóricos, seja do objeto ou de qualquer outro
termo da sentença. Na introdução ao estudo da sintaxe dessa língua, eles apresentam um
pequeno texto, a fim de indicar as suas características sintáticas:

(14)

Gran-papa-m
avô

li

59

t-ap- kondi

-1ps

you lame, you lapli

bare-l,

TMA conduzir uma armada uma chuva surpreender-3ps

rale

sab-li,

3ps tirar

sabre-3sg

poul

ki

kouvri

galinha

rel

cobrir

you solda
um

pa-mouye

soldado neg-molhar

pitit

li

filhotes 3sg

ak-zèl li.
com-asas-3ps

Os autores apontam que o sujeito nulo, nessa língua, torna as sentenças agramaticais, exceto “When is subject
is extracted out of an embedded complement clause of a verb such as Kere (believe), the trace is null.”
(Kouwemberg e Muysken, 1994, p. 216).
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“Meu avô estava conduzindo uma armada, uma chuva caiu sobre ele, ele puxou o seu sabre, nenhum
soldado ficou molhado: uma galinha cobrindo seus filhotes”

Do exemplo, pode-se inferir que a retomada anafórica do objeto direto se dá através de
um elemento enclítico ao verbo e que o sistema pronominal de terceira pessoa pode ser assim
definido: li (sujeito), -l (objeto) e li (possessivo).
Uma característica comum às línguas crioulas é a existência de verbos seriais60, cuja
característica principal é exercer a função de preposição nas sentenças. Segundo os autores, o
verbo ba (dar) pode funcionar como um verbo serial, mas também como verbo que tem sua
grade temática preenchida.

( 15 ) a. Kan

ou jwe

ak-ti-chen,

la ba ou pis.

quando 2ps brinca com-pequeno-cachorrodog, 3sg dar 2ps parasita
Quando você brinca com um cachorrinho ele lhe transmite parasita.

b. Men li, al pran-l

ba mwen: lombraj.

Eis aí 3ps, ir pegar-3ps dar mim: fantasma.
Eis aí, vá pegá-lo para mim: fantasma”

c. Jan

bay Pol

liv

la bay Mari.

João dar Paulo livro um dar Maria
João deu um livro para Paulo dar a Maria.

Nos três exemplos em (15), pode-se observar que verbo ba (dar) pode, numa mesma
língua crioula, ter comportamentos sintáticos distintos. Em (15)a, esse verbo tem sua grade
temática preenchida, apresenta tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, que, em
crioulos, se realizam na ordem OI – OD sem preposição. O verbo ba (dar), em (15)b, é serial,
ou seja, tem função de preposição e, por esse motivo, não possui grade temática, funciona
como conector. Em (15)c, novamente o verbo dar guarda o seu valor semântico e sintático
original, tanto na primeira oração quanto na segunda. Os autores explicam que, em (15)c, “é
John que dá o livro a Paul, que dará a Mary”61, e concluem que, embora o verbo dar da 1a e
da 2a oração não compartilhe o mesmo sujeito, compartilha o mesmo objeto live la. Pode-se
concluir do que apontam os autores que o verbo possui todos os seus argumentos, ainda que
apagados, demonstrando que a categoria vazia pode ocorrer nessa língua, ainda que não haja
nenhuma referência explícita sobre ela. Observa-se ainda que a categoria vazia na posição de
objeto direto ocorre numa oração encaixada do tipo ilha62.
60

Sobre esse assunto, ver Muysken e Veenstra (1994, p. 289).
Cf. Muysken e Veenstra (1994, p. 298).
62
Contextos que se constituem barreiras para movimento de termos.Cf. Haegman, 1991, p. 60-3.
61
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3.4.1.3 Cabo verdiano

O cabo verdiano, língua crioula de base portuguesa, é falada no arquipélago de Cabo
Verde, no Oceano Atlântico, na África, e possui dois dialetos geográficos: Barlavento e
Sotavento.
Baptista (2002), na teoria gerativa, estuda as características morfossintáticas dessa
língua crioula; porém, como nos demais estudos, a autora não analisa a realização do objeto
direto anafórico. Sobre a categoria vazia, é apresentado o seu inventário, entretanto não há
registro dessa categoria na posição de objeto. Segundo a autora, são três as possibilidades de
categoria vazia nessa língua:

a) PRO, essa categoria vazia só ocorre na posição de sujeito de verbo infinito numa
sentença encaixada:

(16) Joãoi ta gosta [PROi di konbida Pedru]
João

TMA gosta

PRO

de convidar Pedro

b) NP-trace, essa categoria resulta do movimento de um termo para uma posição onde
possa receber caso:
(17) [IPJoãoi
João

ta

ser konbidadu ti]

TMA ser convidado ti

c) WH-trace, essa categoria é resultado do movimento de um termo para a posição de
CP, uma posição não argumental:

(18) [CPKenhei ki

[IP João

ta gosta [CP ti pa [IP nu konbida ti]]]]

Quem Comp
João TMA gostar
Quem que João gosta para convidarmos?

ti Comp nós convidar ti

A autora apresenta também a possibilidade de sujeito pronominal nulo em sentenças
que expressam uma característica inerente ao sujeito, além da impossibilidade de realização
do pronome expletivo.
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Essa língua crioula, a depender do contexto, conta com duas estratégias pronominais
para preencher a posição de objeto direto: um elemento clítico (CL) e outro não clítico
(Ncl)63, conforme demonstram os exemplos a seguir:

(19) Cabo verdiano
PB

João odja-l.
João viu-a/o.
CL

(20) Cabo verdiano
PB

João da-me el.
João deu-me ele/ela.
Ncl

Segundo (2002, p. 236), o pronome não clítico el pode também desempenhar a função
de sujeito. Essa língua possui um sistema de pronomes clíticos e não clíticos para ocupar tanto
a posição de sujeito quanto a de complemento verbal. Observa-se no quadro abaixo que,
mesmo no paradigma pronominal clítico, há a possibilidade de um mesmo elemento exercer
funções distintas, exceto as formas de terceira pessoa. Sobre essa suposta distinção, Batista
(2002, p. 235) esclarece que “o pronome clítico da terceira pessoa do singular e da terceira do
plural perde sua vogal inicial e cliticizando-se ao verbo que o precede”, como demonstrado
em (19).

Clíticos
1a sing.
2a sing
3a sing
1a pl
2a pl
3a pl

Sujeito
N (M)
Bu
E
Nu
Nhos
Es

Objeto
-m
-bu
-l
-nu
-nhos
-s

Preposicionado
NA

Quadro 2 – A distribuição dos pronomes clíticos do crioulo cabo verdiano

Desse quadro, pode-se inferir que, como a maioria dos clíticos exerce tanto a função
de sujeito quanto a de objeto direto, a atribuição de caso é estrutural nessa língua, e que, em
seu sistema pronominal, as formas não são marcadas morfologicamente.

63

Conforme Baptista (2002, p. 235), as formas não clíticas não podem ocorrer adjacentes ao verbo, como em
(20).
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3.4.1.4 Palenquero

Das características apresentas por Rosselli (1983, p. 162) para o palenquero, língua
crioula de base espanhola, falada em São Basílio, na Colômbia, somente a distribuição do
sistema pronominal pode ser relacionada à pesquisa aqui empreendida.
Segundo o autor, os pronomes de terceira do singular não apresentam distinção de
gênero e possuem uma forma tônica (ele) para representar o sujeito, que varia de acordo com
o contexto fonético passando a el ou é, numa posição sempre pós-verbal.
Para a realização do objeto direto, esse crioulo apresenta, além da forma tônica ele,
uma forma átona lo, que se cliticiza ao final da forma verbal. A forma clítica átona é mais
freqüente que o pronome tônico, utilizado, principalmente, para evitar seqüências fonéticas
desagradáveis.
Quanto ao pronome de terceira pessoa do plural, há apenas uma forma, ané, para
representar tanto o sujeito quanto o objeto. Porém, outra forma concorre com a forma ané na
posição de objeto, o pronome átono lo. A escolha do falante por uma ou outra forma é
condicionada por um fator semântico: a primeira é utilizada, preferencialmente, para indicar
pessoas e animais, e a outra, além de seres animados, também coisas.

3.4.1.5 As línguas crioulas indo-portuguesas

A expansão dos portugueses, iniciada no século XV, com finalidades missionária,
exploratória e comercial, provocou o surgimento de novas línguas do contato entre povos de
línguas distintas, a partir de uma comunicação emergencial, cujo código era composto de
estruturas bastante simplificadas. Com a socialização e a nativização de falantes dessas novas
variedades, surgiram os crioulos de base portuguesa na Índia, como o do Ceilão, o de Damão,
o de Goa.
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Segundo Dalgado (1998[1902])64, o crioulo de Damão era usado como língua materna
e doméstica da população católica de Damão, bem como pagãos que o aprenderam com o
convívio com os cristãos.
O sistema pronominal dessa língua não apresenta caso morfológico marcado65, exceto
no pronome mim, que jamais é nominativo. Dessa maneira, não há formas distintas para
exercer a função de sujeito e a de complemento, que sempre é preposicionado e pode
preceder o verbo, como nos exemplos em (21) e (22). O pronome de terceira pessoa é
representado pelo pronome êl, para o singular, e illôt, para o plural, sem distinção de gênero.
Tanto o objeto direto quanto o objeto indireto são precedidos por preposição e podem ocorrer
antes do verbo:

(21)

A

êl

quem foi regá?

Prep o/ele quem foi regar
Quem foi regá-los?

(22)

par mim num uviu.
Prep me não ouviu
Não me ouviu.

É freqüente também, nessa língua, o apagamento do objeto pronominal anafórico66,
como nos exemplos abaixo:

(23)

a. dá par- mim minh herdadi; êl
dá

Prep mim minha

herança;

já deu ___i

ele TMA deu

b. uví, minh filh, um históri, nos

pad vígar já contô ___i

ouve meu filho uma história, nosso padre vigário TMA
Ouve, meu filho, uma história que o nosso padre contou.

contou

Foram consultados também os registros de Dalmago sobre as línguas do Ceilão, a de
Goa, a do Norte e a de Negapatão. Esses registros apontam que essas línguas têm,
praticamente, a mesma estrutura encontrada no Damão: sistema pronominal sem marcação de
caso morfológico; complementos verbais freqüentemente preposicionados (objeto indireto
sempre); e o deslocamento à esquerda do complemento verbal, mais freqüente em algumas
línguas, quando é um objeto direto pronominal.
64

Dalgado (1855-1922), padre, orientalista, lexicólogo, dedicou-se a estudar as línguas crioulas de base
portuguesa na região do Índico. Seus trabalhos, realizados no início do século XX, foram republicados em 1998,
por iniciativa do governo português, por volta das comemorações dos descobrimentos portugueses.
65
Cf. Dalgado (1998 [1902], p. 80).
66
Cf. Dalgado (1998 [1902], p. 85)
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O autor não faz qualquer referência à existência de elipse do objeto nessas outras
línguas, porém deve-se levar em consideração que seus estudos analisaram sobretudo textos
escritos, que, geralmente, seguem regras mais rígidas que os textos falados; o que, certamente,
pode ter se constituído um obstáculo à sua análise. Dalmago (1998, p. 165 [1917]), citando
Schuchardt (1883), aponta que os poucos falantes do crioulo de Negapatão, cerca de 20,
tinham consciência do estigma de sua língua e, muitas vezes, não se propunham a servir de
informante, impossibilitando-o de “colher espécimes do crioulo exclusivamente coloquiais”.
Para sintetizar, segue um quadro no qual se podem visualizar as

características

compartilhadas entre as línguas crioulas elencadas ao longo desta seção e o português popular
brasileiro no que se refere à realização do objeto direto anafórico de terceira pessoa por meio
de PL e CV:
Línguas
Características

Outros
Cabo
Crioulo crioulos
Papiamento Haitiano verdiano Palenquero de
IndoPPB
Damão portugueses

Ordem SVO
X
Posição
do X
objeto pós-verbal
Cliticização
X
Mesma
forma X
para SU e objeto
Categoria
vazia
Formas distintas
de acordo com
traço semântico
[+ animado]

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X67

X68

X
X

X

X

X

X

X

Quadro 3 – Correspondência entre as línguas e as características compartilhadas.

X

X
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A observação do quadro acima revela que é válida a investigação das mudanças
ocorridas no que se refere ao objeto direto anafórico de 3a pessoa levando em consideração o
contato entre línguas no processo de formação do PB.
No capítulo seguinte, será apresentada a teoria que conduziu a trajetória desta
pesquisa, cujo objetivo é verificar se houve influência do intenso contato entre línguas no

67

A forma pronominal utilizada ele, segundo Rosselli (1983, p. 162) não apresenta distinção de gênero.
Informação obtida através da análise pessoal de um exemplo dado na seção referente aos verbos seriais
Muysken e Veenstra (1994, p. 298). Não se encontrou qualquer referência explícita sobre o uso da categoria
vazia.
69
O quadro não foi totalmente preenchido, por não se terem sido encontradas todas as informações necessárias.
68
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período de colonização do Brasil, levando o português a ser adquirido através de processos de
transmissão lingüística irregular, conceito também discutido nesse mesmo capítulo.
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4 A TEORIA

Neste capítulo, será apresentada a teoria que norteia esta pesquisa. Inicialmente, serão
expostos os princípios da teoria variacionista que tem como principal representante Willian
Labov e, em seguida, os conceitos de transmissão lingüística irregular (TLI), propostos por
Lucchesi (2000).

4.1 A SOCIOLINGÜÍSTICA

Os princípios da sociolingüística foram primeiramente publicados por Bright, em
1966, na introdução da obra que reúne os trabalhos apresentados num congresso realizado em
1964, em Los Angeles, em que se discutiram as relações entre lingüística e sociedade e do
qual fizeram parte os seguintes especialistas de diversas áreas das ciências sociais: John
Gumperz, Einar Haugen, Willian Labov, Dell Hymes, John Fisher, José Pedro Rona,
conforme apresenta Alkmim (2003). Foi durante esse congresso que o termo sociolingüística
surgiu para nomear essa teoria que já tinha norteado Labov, em 1963, na realização de seu
trabalho sobre a variação dos ditongos na ilha de Martha’s Vinyeard, localizada em
Massachussets (EUA). Nessa introdução, Bright (1966, apud Alkmim, 2003, p.28) propõe que
a sociolingüística deve preocupar-se em sistematizar a variação lingüística de acordo com as
diferenças sociais existentes em uma dada comunidade e aponta que a identidade social do
emissor, a identidade social do receptor, o contexto e o julgamento social que os falantes
fazem do comportamento lingüístico são fatores sociais que interferem na variação
lingüística.
Labov (1983)70, na introdução de Modelos Sociolingüísticos, deixa bastante clara qual
foi a sua intenção ao iniciar-se nos estudos lingüísticos na década de 60: introduzir a
contraparte social inerente às línguas, que ficara de lado até então nos estudos realizados. Sua
pretensão era observar “ el lenguage hablado tal como lo utilizam em la vida cotidiana los
miembros de uma sociedad organizada; eses vehículo de comunicacion em que discuten con
sus esposas, juegam com sus amigos y enganan sus enemigos.”71
70

Tradução de Paterns Sociolinguistics publicado em 1972 e traduzido em 1983.
Nessa afirmação já se pode vislumbrar o conceito de vernáculo, que foi fixado como o objeto de estudo da
sociolinguista.

71

60

Nessa mesma obra, Labov aponta que os estudos lingüísticos realizados até então
eram regidos por princípios que não permitiam estudar a língua cotidiana como ele desejava
fazer, o que constituíam verdadeiras barreiras ideológicas, a saber:

a) primeira barreira:

segundo Saussure (1949, apud Labov, 1983, p. 24), as

estruturas do presente e as mudanças diacrônicas deviam ser estudadas
isoladamente;
b) segunda barreira: constituía-se em estabelecer que as mudanças fonéticas eram
fenômenos que não podiam ser observados diretamente, mas que, segundo
Bloomfield (1933, apud Labov, 1983, p. 24), eram regulares, apesar das
irregularidades observadas no presente, que, para ele, eram devidas a empréstimos
dialetais. Hocket (1950), a respeito das mudanças, atribui a impossibilidade de
percebê-las ao fato de serem as mudanças fonéticas bastante lentas, enquanto as
mudanças estruturais, bastante rápidas;
c) terceira barreira (para Labov a mais importante), segundo propõe Bloomfield
(1933, apud Labov, 1983, p. 76), a variação é livre,

não segue qualquer

condicionamento. Para ele, as expressões variáveis estavam disponíveis e o falante
escolhia uma ou outra expressão livremente.

Na teoria, que Labov relutou chamar sociolingüística, pois tal denominação poderia
pressupor a existência de uma teoria ou prática lingüística que não fosse social, foi necessário
que o conceito de língua fosse redefinido, a fim de que o objeto de estudo pudesse ser
reconhecido. Os princípios sociolingüísticos superaram cada uma das barreiras enumeradas
acima, propondo novas perspectivas para o estudo de língua, que serão discutidas ao longo
dessa seção.
A língua, tal como concebida por Saussure, é bipartida; uma parte social, comum a
todos falantes de uma mesma comunidade, a langue72; e uma parte individual, passível de
variação, visto que os indivíduos são essencialmente heterogêneos, a parole. Mesmo
consciente da variação existente nas línguas, e até por esse motivo, Saussure elege a língua
como objeto de estudo da lingüística. Como define Lucchesi (1998, p. 63),

o modelo

saussuriano é “Um modelo teórico que desprezava a variação e a heterogeneidade e
considerava seu único objeto de estudo a língua, vista como um sistema homogêneo e
72

Segundo Saussure, a langue “não está completa em nenhum indivíduo, e só na massa ele existe de modo
completo”(CLG, apud Carvalho, 1987, p. 52)
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unitário, incapaz de dar conta da questão da mudança.” E ainda um modelo em que a língua
era observada apenas sob o ponto de vista sincrônico, desprezando os fatores históricos e
sociais nela impressos. Pode-se então concluir, que o objeto de estudo saussuriano carecia de
fundamentação empírica.
Tendo em vista as aspirações de Labov, anteriormente mencionadas, é fácil perceber
que o seu objeto de estudo deveria ser inversamente definido: no modelo sociolingüístico, da
dicotomia langue / parole, proposta por Saussure, é a parole o fato a ser observado e
estudado, ou seja, a manifestação do sistema inserida no contexto social e condicionada por
ele. Dessa forma, visto que a sociedade é diversa, a homogeneidade, abstraída no modelo
anterior, é substituída pela noção de heterogeneidade funcional.
Apesar de o modelo sociolingüístico muitas vezes estar associado ao nome de Labov,
as suas bases não se devem somente a ele, mas também a Weinreich e Herzog, que juntos, em
1968, publicaram o Empirical Foundations for a Theory of Language Change, onde teorizam
sobre questões da mudança lingüística a partir de fatos lingüísticos observáveis, ou seja, da
parole73, inversamente ao estruturalismo. “Todavia, os propósitos de descrever a
heterogeneidade lingüística e de encontrar um modelo capaz de dar conta da influência dos
fatos sociais que atuam na língua somente passaram a ter êxito com os trabalhos de Labov”,
afirma Monteiro (2000).
A sociolingüística propõe-se a estudar os fenômenos variáveis encaixados na estrutura
social e na estrutura lingüística, buscando observar se estes constituem uma mudança em
curso ou uma variação estável. Nesse modelo de pesquisa que estuda as mudanças lingüísticas
a partir da variação sincrônica observável nas comunidades de fala, e cujo objeto de estudo é
o vernáculo74 dessas comunidades, a variação é encarada como um fenômeno previsível e de
tal maneira estruturado que permite a sua sistematização. A sistematização da variação
implica a delimitação dos fenômenos variáveis a serem analisados (variável dependente)75 e
dos fatores que os regulam (variáveis independentes ou explanatórias).
Para que se possa chegar a postular se um fenômeno variável passa por uma mudança
em curso ou se simplesmente constitui uma variação estável, é necessário que se ultrapassasse
a primeira barreira apontada por Labov. Em oposição ao estruturalismo saussuriano, que
73

A eleição da parole como objeto de estudo da lingüística não é um pensamento hegemônico, nesta segunda
metade do século, pois inversamente à Sociolingüística, o modelo gerativista, surgido em 1957, proposto por
Chomsky, busca explicar o sistema que subjaz a realização, seguindo a tradição estruturalista.
74
Para Tarallo (2002, p. 19), o vernáculo é “a enunciação e expressão de fatos, proposições, idéias (o que) sem a
preocupação de como enunciá-los”
75
O fenômeno observável, ou seja, as variáveis lingüísticas, é assim definido por Calvet (2002, p. 102): “quando
duas formas diferente permitem dizer a “mesma coisa”, ou seja, quando dois significantes têm o mesmo
significado e quando as diferenças entre eles tem uma função outra, estilística ou social.”
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separa sistematicamente diacronia e sincronia, a sociolingüística adota um método
pancrônico, também chamado de paradigma dinâmico, que inclui o tempo (histórico / real ou
aparente) como uma dimensão analítica vital, esclarece Silva-Corvalán (1989) sobre o método
variacionsita.
No estudo das mudanças, a teoria variacionista assume duas perspectivas no que se
refere à dimensão temporal: a pesquisa em tempo aparente e a pesquisa em tempo real.
Os fatos variáveis podem ser observados apenas num recorte temporal, ou seja
sincrônico, porém a distribuição dos informantes em faixas etárias busca dar um caráter
diacrônico aos dados. A essa estratégia, a sociolingüística chama de tempo aparente, uma
escala de "gradação etária", que separa em faixas a fala de jovens, adultos e de mais velhos.
Como o estado da língua de um falante reflete o seu estado de língua na adolescência, pode-se
então através desse recorte reconstruir um estado de língua que, muitas vezes, ultrapassa meio
século, como por exemplo, se na organização de um corpus, entre os mais velhos, a idade
média for de 85 anos, recupera-se um estado de língua equivalente há 60 anos como aponta
Naro (2003, p. 45). Assim, pode-se estender o olhar até o passado, procurando entender o
presente e constatar se um fenômeno variável encontra-se num estágio de mudança (se os
resultados apresentam gráficos ascendentes ou descendentes, geralmente); ou se constituem
uma variação estável (se os resultados apresentam gráficos curvilíneos). Nesse recorte
metodológico, a partir da observação do passado é possível fazer descobertas, descrições e
predições sobre os fatos lingüísticos variáveis.
Os fatos variáveis também podem ser estudados em tempo real. Segundo Labov (1994,
p. 73), há dois métodos de se fazer observações em tempo real, que são:

The most simplest and most efficient is to search the literature dealing with
the community in question and to compare earlier findings with current ones.
The second approach is much more difficult and elaborate: to return to the
community after the lapse of time and repeat the same study.

Ao se examinar o passado, segundo Labov76, o cuidado consiste em selecionar textos
que reflitam o vernáculo e que tenham evidências das variantes analisadas, uma vez que a
gravação é um recurso moderno. Dessa forma, deve-se buscar textos que se aproximem da
oralidade (texto de peças teatrais), que reflitam intimidade entre os interlocutores (cartas e
diários). O pesquisador pode ainda consultar gramáticas da época, pois nelas encontra-se,

76

Termo utilizado por Labov (1994:74) para definir o primeiro tipo de pesquisa em tempo real, Revieweng the
past.
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muitas vezes, a avaliação que a comunidade faz de determinadas variantes; outra fonte que
pode ser consultada são os atlas lingüísticos, principalmente quando a investigação é de
caráter fonético ou lexical.
Para a segunda maneira de se realizar pesquisas em tempo real, Labov apresenta duas
estratégias: o trend studies e o panel studies. O primeiro, consiste em retornar à comunidade
investigada após um lapso temporal e constituir um corpus similar ao primeiro, ou seja,
realizar uma replicação do corpus, com informantes distintos do primeiro corpus, porém com
as mesmas características. Nesse estudo, pode-se estudar o comportamento lingüístico da
comunidade. O segundo, consiste, como o primeiro, em retornar a comunidade após um lapso
temporal, em constituir um corpus, entrevistando os mesmos informantes a fim de monitorar
as mudanças em seu comportamento lingüístico, ou seja, as mudanças no plano individual.
Segundo Labov, a interpretação dos dados em tempo real, através de panel studies ou
trend studies, é possível estabelecer padrões distintos de mudanças, tendo em vista o
comportamento lingüístico da comunidade no decorrer do tempo ou o comportamento
lingüístico individual ao longo da vida. São quatro os padrões estabelecidos:

a) padrão estável, percebido quando não há variação nem no comportamento
individual, nem no comportamento da comunidade;
b) gradação etária; percebida quando há variação no comportamento lingüístico
individual, mas não na comunidade;
c) mudança geracional, quando se percebe que determinada variável segue padrão
inverso ao item (b), ou seja, o comportamento lingüístico individual permanece
estável ao longo de sua vida, mas são percebidas variações referentes às faixas
etárias mais jovens, constituindo um quadro da variação na comunidade;
d) mudança na comunidade, quando é percebida uma alteração na freqüência de
todos os membros da comunidade ao mesmo tempo, nesse padrão, a observação
revela que não só no comportamento individual, mas também no da comunidade
encontra-se variação.

Estudar as mudanças lingüísticas buscando combinar as interpretações dos dados em
tempo real e em tempo aparente pode não só determinar os padrões de mudanças lingüísticas,
mas também permitem observar como surgem as mudanças e perceber os estágios pelos quais
elas passam.
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Labov, em seu estudo sobre a cidade de Nova Yorque (1966), estabeleceu que há
mudanças que seguem direções inversas, no que se refere à sua implementação nas classes
sociais. Segundo o autor, determinadas mudanças são introduzidas pelas classes sociais mais
altas, e os falantes têm consciência social do fato, uma vez que a variante inovadora é
resultado de empréstimos de comunidades de maior prestígio social. As variantes inovadores
não atingem o vernáculo imediatamente, incorporam-se primeiro às falas mais cuidadas,
superpondo-se ao vernáculo. A difusão dessas mudanças nas classes mais baixas dá-se na
procura de imitar a língua das classes socialmente mais privilegiadas.
Inversamente, conforme aponta Monteiro (2000), há “mudanças sistemáticas que
aparecem primeiramente no vernáculo e representam a operação de fatores lingüísticos
internos”, são as mudanças denominadas de baixo para cima. Essas mudanças ocorrem abaixo
do nível de consciência e, muitas vezes, são percebidas apenas quando a mudança já está
completada.
Lucchesi (1998 e 2001) propõe que as mudanças ocorridas no PB responsáveis pelo
distanciamento do PE envolvem essas duas direções de mudança, ou seja, que, da classe
dominante, as classes mais baixas copiam as variantes de prestígio, e, inversamente,
integrantes das classes socais mais baixas, num determinado ponto da história, ascendem
socialmente e levam o seu padrão, que se difunde entre os membros dessa classe, conforme
foi discutido na seção (1.1.1.3).
No modelo estruturalista, não era possível perceber a mudança diretamente, já o
modelo sociolingüístico não só permite observá-la como propor os estágios por que elas
passam. Labov (1994, p. 79) destaca que um estudo sobre mudanças sonoras no sistema
vocálico realizado na Filadélfia revela o percurso da mudança, quando levada em
consideração a relação entre o tempo aparente e o tempo real. Segundo Labov, esses estágios
formam padrões que significam mudanças que refletem a dinâmica geral do sistema de
maneira coerente. Cinco são os estágios da mudança por ele apontados:

a) mudança completa, quando todos os falantes num estágio mais recente elegem
apenas uma das formas co-ocorrentes em estágios anteriores da língua;
b) mudança quase completada, quando a variação persiste apenas nas faixas etárias
mais avançadas, apresentando um padrão ascendente e, nas demais faixas etárias,
não há distinção entre as formas variantes;
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c) mudança mediana, quando a observação das variantes co-ocorrentes demonstra
uma variação moderada e uma mudança gradual, o uso das variantes tanto na fala
quanto na escrita formal é moderado;
d) nova e vigorosa mudança, quando variante é introduzida sem traços anteriormente
visíveis e provoca variação inclusive entre falantes da faixa etária mais alta;
e) mudança incipiente, quando há uma pequena e insignificante variação, que pode
ser confundida com flutuação.

Resta, ainda, demonstrar como o modelo variacionista superou a terceira barreira
proposta por Labov, que afirmava ser a variação livre de qualquer condicionamento, seja
estrutural ou social. A respeito das variações livres, Chambers e Trudgill (1994, p. 187)
demonstram que a esse princípio não só se opõe a Sociolingüística mas também a
Dialectologia, que compartilha com aquela vários recortes metodológicos, como, por
exemplo, os aspectos sociais envolvidos na variação lingüística:

La hipótesis de la variación libre sostiene que los elementos variables de
habla son apariciones impredecibles de algún rasgo lingüístico que una otra
razón, tiene o más realizaciones posibles. Cuando se postula una razón,
normalmente implica que el rasgo está en proceso de cambio y que por tanto
su representación en la gramática no esta asentada. De hecho las variables
estudiadas hasta ahora sugieren que no existe tal variación libre, y que los
rasgos que varían están condicionados, a veces, por conjunto de factores
lingüísticos y sociales.

Se se considera que a variação é um fenômeno livre, naturalmente não se pode estudála, como fizeram os estruturalistas, porém o modelo variacionista propõe que as variações são
fenômenos regulares, condicionados estrutural e socialmente, e estabelece que seu objeto de
estudo são as variações e, por esse motivo, como visto anteriormente, desvia do sistema as
suas observações, elegendo a fala seu único foco.
Pode-se, então, resumir que a sociolingüística:

a) estuda as variações lingüísticas, que são condicionadas por fatores sociais e
lingüísticos;
b) tem como objetivo analisar o vernáculo numa comunidade de fala, uma vez que
nessa os fenômenos variáveis são regulares e permitem fazer previsões;
c) estabelece os condicionamentos lingüísticos que determinam o uso de uma ou
outra variável;
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d) através da observação em tempo aparente e tempo real, prevê se um fenômeno
variável acarretará mudança e indica sua direção, ou verifica se o que ocorre é uma
variação estável.

Na seção seguinte, serão apresentados os pressupostos da Transmissão Lingüística
Irregular, que tem como suporte teórico o modelo variacionista, já que suas bases são
inerentemente sociais.

4.2 A TRANSMISSÃO LINGÜÍSTICA IRREGULAR

Nesta pesquisa, buscar-se-á entender os processos de variação na realização do objeto
direto anafórico e sua implementação no PB, levando em consideração não apenas fatores
internos à língua, mas, principalmente, os fatores sócio-históricos que as favorecem. Tendo
em vista esse objetivo, será seguido o conceito de transmissão lingüística irregular, proposto
por Lucchesi (2000), o qual pressupõe que, nos processos de variação e mudança, há não só
interferências internas à estrutura lingüística, mas, principalmente, em sua gênese, motivações
sociais.
No contato entre falantes adultos de línguas distintas, quer em situação comercial, quer
em situação de sujeição, faz-se necessária a existência de um código comum emergencial, que
é, geralmente, uma língua de prestígio tomada como alvo a ser alcançado. Os falantes das
outras línguas, no contato inicial

com

falantes da língua alvo, assimilam de maneira

reduzida/simplificada a estrutura dessa língua, ou seja, somente os elementos necessários para
se estabelecer o contato. A socialização dessa nova variedade lingüística como segunda língua
entre os falantes das outras línguas, que, em muitos casos, são mutuamente ininteligíveis, dá
origem à língua pidgin.
Se a situação de contato se estender e a transmissão dessa nova variedade acontecer
através do processo de aquisição da linguagem e adquirir status de primeira língua, tem-se,
então, uma língua crioula, uma língua natural, definida por Baxter e Lucchesi (1997) como
“uma língua que nasce em circunstâncias especiais que conduzem à aquisição de uma
primeira língua, com base num modelo defectivo de segunda língua.” Pode-se acrescentar que
as línguas crioulas se caracterizam também pelo fato de ser possível situar a sua gênese no
tempo com segurança, como afirma Muysken (1994, p. 3).
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Segundo Silva (2003), do contato entre línguas, podem ocorrer situações linguageiras
que não constituem nem uma variedade pidgin nem uma variedade crioula da língua alvo, mas
uma variedade que se distancia da língua do dominador, ou seja, da língua alvo,
caracterizando uma crioulização leve, resultado de processos de transmissão lingüística
irregular, assim definido por Lucchesi (2000, p. 99):

Os processos históricos de contato massivo e prolongado entre línguas, nos
quais a língua do segmento que detém o poder político é tomada como
modelo ou referência para os demais segmentos. Tais processos podem
conduzir à formação de uma língua historicamente nova, denominada língua
pidgin ou crioula, ou à simples formação de uma nova variedade histórica da
língua que predomina na situação de contato.

Na formação e na socialização dessa nova língua, não há qualquer interferência
normatizadora, uma vez que os contatos mantidos são de natureza emergencial, podendo
sofrer a nova variedade lingüística incorporação de dispositivos

gramaticais das outras

línguas ou reestruturação da gramática original.
A maior ou menor interferência das outras línguas na formação dessa nova língua
depende não só da proporção entre falantes das outras línguas e falantes da língua alvo, como
também da homogeneidade ou heterogeneidade lingüística entre a população das outras
línguas.
Como foi visto no capítulo I, a sócio-história do Brasil favoreceu o surgimento de uma
língua de emergência, pois no cenário brasileiro, além da língua dos portugueses e as dos
indígenas, atuavam também as dos negros que constituíam a mão-de-obra-escrava. Sobre as
línguas africanas no Brasil, afirma Mussa (1991, p. 239):

Quanto à existência e ao papel das línguas africanas na sociedade colonial e
imperial brasileira, a primeira conclusão que parece emergir dos dados é a
de política de segregação lingüística, tão proclamada estratégia da
dominação portuguesa,

Pode-se concluir dessa situação que o Brasil, em seu período de formação, refletia um
cenário de multilingüismo favorável ao surgimento de um língua emergencial, resultante do
contato entre falantes, não só de línguas diferentes, mas também de costumes e posições
sociais diferentes, o que levaria a se eleger uma das línguas como a de prestígio, geralmente a
do colonizador, que, no caso do Brasil, foi a do português.
A situação de multilingüismo, no Brasil, não se deteve a um pequeno espaço de
tempo. Ela se prolongou por três séculos (XVI a XIX), com a constante chegada de navios
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negreiros vindos da África, o que não permitiu que se constituísse uma língua crioula, já que a
situação de multilingüismo se repetiu inúmeras vezes, impedindo que se fixasse uma
determinada língua: mal se formava uma comunidade lingüística, nelas eram introduzidos
falantes de línguas diferentes recém chegados da África, que teriam que passar pelo processo
anterior, simplificação/redução da língua alvo, que agora não era mais o português dos
europeus, mas a variedade já surgida e estabelecida naquele local. Assim, sempre que eram
introduzidos novos indivíduos trazidos da África, surgia uma nova variedade, diferente da
língua alvo, da língua nativa do falante e da língua que já se insurgia como socializadora, o
que promovia a convivência de estágios diversos da língua. Em tal situação, não ocorre o
estabelecimento do pidgin/crioulo típico, mas uma variedade da língua alvo que não esconde
os múltiplos processos de aquisição por que passou.
Para explicar esse aspecto peculiar na formação do português do Brasil, surge o
conceito de transmissão lingüística irregular que “constitui um contínuo de níveis
diferenciados de socialização/nativização de uma língua segunda, adquirida massivamente, de
forma mais ou menos imperfeita, em contextos sócio-históricos específicos” (Lucchesi, 2000,
p. 104).
Com o prolongamento da situação de contato, a estrutura defectiva que fora assimilada
torna-se funcionalmente insuficiente devido à simplificação ou mesmo à eliminação de
elementos da estrutura gramatical da língua alvo77. Então, na variedade em formação, há um
incremento na estrutura gramatical, ou seja, itens lexicais da língua alvo gramaticalizam-se,
ou incorporam-se a ela itens gramaticais das outras línguas. A perda de material gramatical
que se dá no estabelecimento da situação de comunicação emergencial cria condições
pontencialmente favoráveis à gramaticalização, como afirma Lucchesi (2000, p. 111).
Esta pesquisa, cujo resultado aqui será relatado no capítulo 5, insere-se no âmbito da
pesquisa variacionista, conforme apresentada em 3.1, buscando explicar a variação existente
no PB, no que se refere à realização do objeto direto anafórico em comunidades rurais afrobrasileiras, tendo em vista o processo de transmissão lingüística irregular.

77

A esse respeito, ver Mülhäusler, 1986, Bickerton, 1981,1984,1988.

69

5 O MÉTODO

Esta pesquisa integra um projeto que busca evidências de crioulização prévia no
português do Brasil. Explicitar não só o método empregado, mas também os seus passos
legitimam os resultados alcançados, uma vez que se torna claro o caráter científico da
pesquisa. O método aqui empreendido segue o modelo variacionista, proposto por Labov na
década de 60, além de seguir as orientações do Projeto Vertentes do Português Rural do
Estado da Bahia78, coordenado pelo Prof. Dr.Dante Lucchesi. As diretrizes propostas pelo
projeto não diferem qualitativamente das propostas por Labov em suas pesquisas, porém, as
diversas experiências realizadas no projeto fizeram com que essas normas se adequassem à
realidade sociolingüística brasileira e aos fenômenos observados.
Buscar-se-á

descrever os métodos aplicados de forma objetiva a fim de que os

resultados alcançados sejam validados e as descrições realizadas sirvam de material a futuras
pesquisas.

5.1 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS

O Projeto Vertentes reúne trabalhos que visam a descrever o português rural no Estado
da Bahia, além de construir um banco de dados contendo amostras de fala de diferentes
constituições étnicas de comunidades de fala desse estado.
No que se refere às comunidades rurais afro-brasileiras, o Vertentes, em sua
constituição, contava apenas com amostras de fala

da Comunidade de Helvécia e da

Comunidade de Rio de Contas, recolhidas pelo coordenador desse projeto, quando fazia parte
do Projeto Vestígios. Com a adesão de novos membros ao projeto, outras amostras foram
sendo incorporadas.
Compõem, hoje, o Projeto Vertentes

quatro amostras do português rural afro-

brasileiro transcritas e digitalizadas. São elas: a de Helvécia, primeira a ser constituída, a de
Rio de Contas, compostas por 24 entrevistas; e, tendo em vista o redirecionamento79 do
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www.vertentes.ufba.br
Até então, o objetivo dos trabalhos realizados era a investigação das comunidades isoladamente. Os trabalhos
realizados a partir da implementação do Vertentes têm como objetivo a constituição de um corpus contendo
amostras de várias comunidades.
79
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trabalho, a de Cinzento e a de Sapé, compostas por apenas 12 entrevistas. A constituição da
última amostra é a contribuição desta pesquisa para o projeto. A história das comunidades
será abordada na seção 4.3.
Procurou-se manter equilibrado o número de ocorrências em cada comunidade, porém
foram encontradas algumas dificuldades: em Sapé, por exemplo, onde o número de
ocorrências foi menor, não foi possível a substituição de alguns inquéritos por outros cujos
informantes fossem mais extrovertidos. Devido ao caráter homogêneo de algumas
comunidades, os critérios sociais pré-estabelecidos para a seleção dos informantes foram
reformulados. Por exemplo, o critério viagem para outro estado, estabelecido anteriormente
para as demais comunidades, não pôde ser aplicado em Sapé com a mesma amplitude, foi
necessário ajustá-lo para estada fora da comunidade, considerando qualquer região e, mesmo
dessa forma, foram encontrados poucos informantes nessa condição, principalmente, quando
se desejava formar uma célula de faixa etária III (mais de 60 anos), alfabetizada e que tivesse
saído da comunidade. A variável escolaridade foi controlada apenas na seleção dos
informantes e dos inquéritos a serem submetidos ao programa VARBRUL, porém não
constituiu um grupo de fatores no arquivo de codificação, uma vez que na comunidade não há
representantes de vários níveis de escolarização. Na seleção dos informantes, foi possível
apenas distinguir alfabetizados. Compuseram esse grupo, informantes que apenas possuem a
habilidade de assinar o nome e a de ler palavras soltas; e analfabetos. Segundo os informantes,
muitos deles foram à escola durante dois ou três anos, mas sabem, usando um termo bastante
recorrente na comunidade, “malmente” assinar o nome. Um depoimento bastante interessante
e que ilustra a situação de Sapé deu Carlito de Jesus Santos (Boy), que, apesar de ter ido à
escola durante 12 anos, afirma: “num se lembro nada... só ‘ssino o nome”. Esse informante
não teve seu depoimento incluso no corpus, por ter ficado fora da comunidade por 10 anos,
devido a problemas de saúde.
À constituição de um corpus deve preceder uma hipótese de trabalho, que, nesta
pesquisa, é descrever o português rural afro-brasileiro, buscando encontrar indícios de
crioulização prévia, no que se refere à realização do objeto direto anafórico, a partir da
diferenças existentes entre o PB e o PE, conforme proposto na introdução deste trabalho.
A constituição do corpus estudado, denominado Corpus Base do Dialeto Rural AfroBrasileiro, deu-se a partir da seleção de entrevistas que compunham os corpora supracitados.
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5.1.1 A escolha da comunidade

Tendo em vista que esta pesquisa insere-se num projeto maior, do qual um dos
objetivos é estudar o dialeto rural afro-brasileiro, procurou-se selecionar comunidades
compostas de afro-descendentes que viviam em relativo isolamento. Apesar de ser o
isolamento total o mais indicado para a pesquisa, hoje é difícil encontrar comunidades onde
essa situação seja realidade, pois não se deve considerar apenas o isolamento geográfico. Os
meios de comunicação de massa, principalmente o rádio e a televisão, ultrapassam o limite
espacial, integrando regiões distantes. Comumente, encontram-se famílias que possuem um
rádio ou televisão, mesmo em locais onde a energia elétrica não tenha chegado, visto que
baterias de carro são usadas para lhes dar vida e basta apenas um aparelho para reunir em
torno dele uma parte significativa dessas comunidades cuja população é bastante reduzida.
Para atender a esse critério, buscou-se selecionar comunidades cuja composição no
período de formação, tenha reunido escravos ou ex-escravos, seja na constituição de
quilombos, onde se refugiavam os escravos, seja em terras ‘doadas’ a escravos após a sua
libertação como forma de pagamento, ou na posse da terra por ex-escravos após a decadência
dos engenhos e conseguinte abandono de seus proprietários.
Como já citado anteriormente, o projeto conta com quatro corpora. Na denominação
dos corpora, busca-se utilizar o nome da comunidade onde suas amostras foram recolhidas.
Dessa forma, a amostra de Helvécia foi constituída na comunidade de mesmo nome,
localizada no município de Nova Viçosa, extremo sul do estado, assim como Cinzento, que se
localiza no município de Planalto, no semi-árido, e a de Sapé, constituída na comunidade de
mesmo nome, distrito do município de Valença, no Recôncavo Baiano. Das amostras, apenas
a de Rio de Contas, foge ao critério de denominação estabelecido. Este corpus não recebe o
nome da comunidade, mas sim do rio que corta as localidades de Barra e Bananal, localizadas
na Chapada Diamantina, onde foram realizadas as entrevistas.
O banco de amostras de fala do Projeto Vertentes amplia-se à medida que novos
membros se incorporam ao projeto, contribuindo com a constituição de um corpus.

A

contribuição desta pesquisa foi a constituição do corpus de Sapé. O projeto já contava com
amostras de diferentes regiões do estado: extremo-sul, semi-árido e zona da mata, deixando
descoberta uma região de relevante importância no que se refere à presença de afrodescendentes na história da formação do PB, o Recôncavo baiano, onde se desenvolveram
engenhos cuja mão-de-obra era predominantemente escrava. Esse foi o primeiro critério
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utilizado na escolha da comunidade: selecionar comunidades compostas, em sua maioria, de
afro-descendentes, que vivem em relativo isolamento e localizada no Recôncavo. Será
focalizado, nesta seção, como se escolheu a comunidade de Sapé para integrar o Projeto
Vertentes.
Muitas investigações foram feitas até se chegar à comunidade ideal80, comunidade
composta, predominantemente, de afro-descendentes, remanescente de quilombos ou de
engenhos decadentes. Nessa busca, encontraram-se alguns obstáculos: ou os habitantes desse
tipo de comunidade estavam fortemente integrados aos centros urbanos, principalmente, por
motivos econômicos e pela invasão dos meios de comunicação, ou as comunidades,
originariamente afro-descendentes, já haviam perdido suas características étnicas. Outro fator
relevante observado foi a presença de particularidades lingüísticas nas comunidades visitadas.
Em Sapé, é notável a ausência de concordância verbal e nominal81, além de apresentar um
traço fonético bastante peculiar a seus habitantes, a substituição do /r/ por /s/ diante de
consoante dento-alveolar [t], além das características próprias da zona rural.
Ainda há de se investigar a realidade sócio-histórica da comunidade antes de elegê-la
nosso instrumento de observação. Para a hipótese proposta, a comunidade ideal seria aquela
que tivesse tido a origem a partir de antigos quilombos, pois, espera-se que esses lugares
guardem resquícios não só das tradições sociais, mas também do contato lingüístico,
principalmente, se observados os falantes mais idosos. A história de Sapé não se configura
dessa forma, a sua constituição deu-se, não por negros fugidos, mas por negros forros, que só
se tornaram livres algum tempo após a libertação dos escravos e se reuniram na região por
terem recebido dos antigos donos os pedaços de terra onde moram seus descendentes até hoje.
Próxima à comunidade de Sapé, a uma distância aproximadamente de 10 quilômetros, situa-se
uma comunidade branca cujo nome é bastante sugestivo Rapa Tição, um pouco mais antiga
que Sapé. Essa separação racial em comunidades distintas também pode ser vista na região de
Rio de Contas.
Quanto ao léxico, chamou-nos a atenção uma palavra na primeira visita à cidade:
caçulo, uma variação de gênero de caçula de origem africana segundo Buarque de Hollanda
(1996, p. 309).
Por todas as particularidades acima apontadas, Sapé foi a comunidade escolhida para
realização do trabalho, entre três outras comunidades visitadas, a Ilha do Pati, Monte
80

O termo ideal aqui é utilizado no sentido apenas de atender aos critérios pré-estabelecidos de acordo com o
objetivo da pesquisa.
81
Fenômenos já estudados em outras comunidades e considerados evidência de crioulização prévia (Lucchesi,
2000; Silva, 2003; Andrade, 2003).
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Recôncavo e Santo Amaro, todas na região do Recôncavo, porém já bastante integradas à vida
urbana. Além do fato de localizar-se próxima a comunidades quilombolas, como Tesoura e
Orobó82 e com as quais os moradores têm contato. É importante salientar que essas
comunidades quilombolas não foram escolhidas por estarem, como as outras mencionadas,
mais integradas à vida urbana e por não se constituírem, predominantemente, por negros.

5.1.2 A escolha dos informantes

Ter nascido na comunidade foi o fator primeiro que se buscou controlar. Em seguida,
após a análise da comunidade, foram estabelecidas as variáveis estratificadas que norteariam a
seleção mais precisa dos 12 informantes que compuseram o corpus da comunidade de Sapé.
Como se observou que a maioria dos habitantes da comunidade não possuía escolaridade,
decidiu-se fixar as seguintes variáveis: analfabeto e semi-analfabeto. A segunda variável
fixada refere-se ao gênero do informante: masculino e feminino e, por último, a idade dos
informantes, distribuída em três faixas: 20 a 40, 41 a 60 e mais de 60 anos. Os critérios
adotados para a seleção de informantes de Sapé não devem ser idênticos para cada
comunidade, deve-se ter em mente a sua hipótese inicial de trabalho e a realidade da
comunidade. Sobre a importância dos fatores que devem influenciar a escolha dos
informantes, Silva-Corvalan (1988) aponta que:

La selécion de la muestra de hablantes depende por supuesto del objetivo del
estudio y de la hipótesis inicial. Por ejemplo, los factores variables
independientes que propagamos como condicionantes de la variación, tales
como sexo, edad, nivel educativo, etc, deberían estar representados en una
muestra. Si asignamos más importancia a los factores lingüísticos y
consideramos el foco central del estudio, podemos incluir una muestra
homogénea de hablantes en cuanto a edad y nivel educativo, por ejemplo. En
cualquier caso, a población del estudio debe seleccionarse siguiendo un
método que asegure una muestra representativa, la que se puede lograr
haciendo uso de las técnicas de muestro desarrolladas para las ciencias
sociales.

Partindo do pressuposto de que em toda comunidade há heterogeneidade, na seleção
da amostra de fala em Sapé, buscou-se controlar os seguintes fatores sociais:
82

Segundo o Guia Cultural da Bahia, 1997, v.7, p.457, essas duas comunidades são remanescentes de
quilombos, assim como Caroba, Monte Ipiranga, Pau-Que Ronca, Rio Jiquiriçá, Santana e Serra Grande, todas
no município de Valença.
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a) escolaridade, geralmente seleciona-se tal fator a fim de verificar como a educação
formal influencia na escolha das variantes. Em Sapé, devido a necessidade de
mão-de-obra para na subsistência das famílias, a escolarização ainda não é uma
tradição. As crianças vão para a agricultura trabalhar com seus pais. Hoje esse
cenário está em transformação, porém não há ainda na comunidade níveis diversos
de escolaridade. Foi possível a fixação de apenas dois: analfabetos e semianalfabetos, que só serviu para a seleção dos informantes, não se constituindo um
fator relevante para o estudo aqui empreitado. Em Sapé, não foi encontrado um só
informante com mais de 60 anos que fosse alfabetizado;
b) gênero, a seleção deu-se devido terem os homens e as mulheres papéis importantes
na comunidade lingüística onde atuam, conforme demonstra a literatura
sociolingüística;
c) faixa etária, nesse fator busca-se reconstruir o tempo através da distribuição dos
informantes segundo faixas etárias. Fixaram-se, neste trabalho, os seguintes
intervalos: de 20 a 40 anos, de 41 a 60 anos e mais de 60 anos, constituindo,
respectivamente a faixa I, faixa II e faixa III;
d) estada fora da comunidade, procura verificar, com esse fator, se o contato do
falante com outras comunidades de fala interfere na sua comunidade original,
promovendo mudanças ou apenas variação estável.

Ao cotejar os dados da comunidade de Sapé com os das demais comunidades inclusas
no Vertentes, observou-se maior fixação dos informantes de Sapé à região. Isso pode ser
observado apenas pela dificuldade em encontrar

habitantes que tivessem saído da

comunidade, exceto para irem à sede do município, Valença. Durante as entrevistas e nas
conversas informais com os habitantes, pôde-se perceber que não demonstram desejo de sair
do lugar. Indagadas as mães sobre a possibilidade se seus filhos saírem para trabalhar, elas
respondiam sempre que a saída deles seria contra a sua vontade. A realização de casamento
entre primos evidencia a fixação dos habitantes de Sapé à região.
No quadro 4, encontra-se a relação de informantes que compõem o corpus de Sapé
distribuídos de acordo com os aspectos sociais privilegiados.
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Código

do Nome

informante
SP-01

83

do

Gênero

Faixa etária Escolaridade

informante

Estada fora da
Comunidade

Maria Lúcia

F

I

SA

N

SP-02

Luis Carlos

M

I

SA

V

SP-03

Ana Lúcia

F

I

A

N

SP-04

Edivaldo

M

I

A

N

SP-05

Balbina

F

II

SA

V

SP-06

Daniel

M

II

SA

N

SP-07

Bahia

F

II

A

N

SP-08

Cecílio

M

II

SA

V

SP-09

Carmelita

F

III

A

V

SP-10

Liórdino

M

III

A

N

SP-11

Adilina

F

III

A

N

AP-12

Valdemar

M

III

A

N

Quadro 4 – Informantes de sapé

Dedicou-se maior atenção até agora à constituição do corpus da comunidade Sapé,
porém este não é o corpus que serviu de base à pesquisa aqui desenvolvida. Chama-se Corpus
Base do Dialeto Rural Afro-Brasileiro o conjunto de dados selecionados dos seguintes
corpora: corpus de Helvécia (1994), que consta de 24 inquéritos, sendo 18 considerados base
e seis como reserva; corpus de Rio de Contas (1992), constituído também de 24 inquéritos
divididos em: 12 de base, 04 de controle e oito de reserva; o corpus de Cinzento(2002),
constituído de 12 inquéritos, e o corpus de Sapé(2003), também constituído de 12 inquéritos.
Esses corpora não só serviram a esta pesquisa como também estarão disponíveis para o
estudo geral do português rural do Estado da Bahia. Desses corpora, foram selecionados 24
inquéritos, seis de cada comunidade, obedecendo às seguintes variáveis estratificadas:

a) faixa etária: faixa I (20 a 40 anos), faixa II (41 a 60 anos), faixa III (mais de 60
anos);

83

Os informantes são identificados pela comunidade a que pertencem e pelo número que representam no corpus
da comunidade.Dessa forma, para Sapé temos SP, para Cinzento, CZ, para Rio de Contas, RC e para Helvécia
HV.
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b) escolaridade: analfabeto (A) e semi-analfabeto (SA) ou analfabeto funcional, que
assina apenas o nome;
c) gênero: feminino(F) e masculino(M);
d) realização de viagens para fora da comunidade(V/N).
Observa-se que os critérios selecionados buscaram refletir a heterogeneidade comum a
qualquer comunidade.

Código

do Nome

do

Gênero

Faixa

Escolaridade

etária

Viagens

informante

informante

para fora

CZ-01

Neusa

F

I

SA

V

CZ-03

Juarez

H

I

A

V

HV-01

Valdete

F

I

A

N

HV-02

Gilson

H

I

SA

N

RC-01

Aparecida

F

I

A

V

RC-05

Nelson

M

I

A

V

SP-01

Maria Lúcia

F

I

SA

N

SP-04

Edivaldo

M

I

A

N

CZ-07

Derci

F

II

A

V

CZ-06

Salviano

M

II

SA

V

HV-09

Luísa

F

II

A

N

HV-08

José

M

II

SA

N

RC-11

Vitalina

F

II

SA

N

RC-09

Carmelino

M

II

A

V

SP-05

Balbina

F

II

SA

V

SP-06

Daniel

M

II

SA

N

CZ-10

Ana Isidora

F

III

A

V

CZ-12

Tercílio

M

III

SA

N

HV-13

Graziela

F

III

A

N

HV-22

Aurelino

M

III

A

N

RC-24

Regina

F

III

A

N

RC-26

Ilídio

M

III

SA

V

SP-09

Carmelita

F

III

A

V
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SP-10

Liórdino

M

III

A

N

Quadro 5 – Distribuição dos informantes por células do corpus base do dialeto rural afro-brasileiro

Um corpus deve, segundo a pesquisa sociolingüística, refletir a comunidade a que
representa. Um olhar mais detido sobre a distribuição das variáveis permite reconstituir aquilo
que é inerente à base da sociedade brasileira, principalmente nas classes mais baixas da
sociedade, a ausência de escolaridade.
Fixando-se nos informantes da faixa III, pode-se verificar a inexistência de
escolarização: em apenas uma das comunidades, encontrou-se um cidadão, nessa faixa etária,
que assinasse o nome. Essa pequena amostra reflete a realidade vivida há aproximadamente
60 anos em comunidades rurais no Brasil.84 Percebe-se também, através da análise dessa faixa
etária, a maior fixação dos habitantes à região. Isso se deve, principalmente, às atividades que
podiam ser desempenhadas na época, além da dificuldade de transporte existente.

5.2 AS ENTREVISTAS

Tarallo (1985) recomenda que, “de gravador em punho, o pesquisador-sociolingüista
[...] deve coletar: 1. situações naturais de comunicação lingüística e 2. grande quantidade de
material, de boa qualidade sonora.” Ao escrever essas palavras, Tarallo não pressupunha os
avanços tecnológicos por vir. As entrevistas realizadas em Sapé contaram com um aparelho
cujo registro era feito em mini disk, e os microfones, tão pequenos que fazia parte da alça da
bolsa do entrevistador, atenuando sensivelmente o constrangimento comum ao informante em
situações artificiais, que constitui, entre outros aspectos, o que Labov chama de o paradoxo do
observador, sobre o qual Tarallo faz o seguinte questionamento:

Como resolver, por conseguinte, o paradoxo do observador? Isto é, de um
lado, o pesquisador necessita de grande quantidade de dados que somente
podem ser coletados através de sua participação direta na interação com os
falantes; de outro, essa participação direta pode perturbar a naturalidade do
evento.

84

Esse cálculo aproximativo é possível ao se levar em conta a média da idade dos informantes contidos nesta
faixa.
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Portanto, a fim de se recolher o vernáculo, evitou-se iniciar as entrevistas pelos dados
pessoais do informante, para deixá-lo mais à vontade e permitir a fluência na sua narrativa.
Um obstáculo comum em pesquisas sociolingüísticas é a primeira abordagem aos
membros da comunidade. Costuma-se

surgir um sentimento de desconfiança entre os

moradores em relação aos inquiridores que chegam, de súbito, à comunidade. Fato que não
ocorreu em Sapé por ter sido a equipe do projeto apresentada à comunidade por alguém que
mantém contato freqüente com os seus habitantes.85
De antemão, procuramos saber qual a atividade econômica ali realizada, quais as
preferências de lazer, os fatos que mais marcaram a vida dos moradores e, ao primeiro
contato, já estavam todos familiarizados.
Procurou-se conduzir as entrevistas o mais naturalmente possível, conforme propõe a
metodologia sociolingüística, abordando temas de interesse da comunidade a fim de que
permitisse o prolongamento da narrativa do informante. Sob o pretexto de reconstruirmos a
história local e a valorização do negro na formação da cultura brasileira, eram travados os
primeiros contatos. Ao se iniciarem as entrevistas, buscou-se sempre tratar dos assuntos
corriqueiros da cidade: casamento entre primos; brigas; o lazer da comunidade; um adultério
ocorrido recentemente (assunto bastante recorrente); além da atividade econômica local, ou
melhor, de subsistência; o perigo de vida, seja por ataque de animais ou por bandidos.
Encontrou-se também receptividade quando o assunto era política, principalmente, por terem
sido as entrevistas realizadas em época eleitoral.
Inquiridos sobre a história local, os informantes pouco tinham a relatar. As
informações sobre o cativeiro somente foram obtidas na comunidade vizinha Rapa Tição, por
brancos que, com certo orgulho, mostraram-nos os instrumentos utilizados pelos escravos no
trabalho diário, além dos que serviam para o castigo.
A religião foi outro assunto pouco produtivo. Os informantes, talvez pela natureza da
constituição da comunidade, eram todos praticantes da religião católica. Pareceu-nos que
tanto religião como cativeiro para os informantes eram tabus.

85

A apresentação da equipe à comunidade deu-se por intermédio da Professora Edivalda Araújo, que exerce suas
funções na unidade da UNEB de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.
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5.3 AS COMUNIDADES

5.3.1 Sapé

Preferimos denominar apenas Sapé esta comunidade, visto que nem mesmo os seus
habitantes tenham uma denominação única para a região. Os mais antigos chamam-na de
Sapé Grande, enquanto os mais jovens de Sapé Alto, por influência do padre local, que não
acha correto caracterizar sapé como grande, já que sapé, como nos informa o dicionário
Aurélio, é a designação de uma espécie de capim da família das gramíneas, muito conhecido
por servir para cobrir choças, de folhas duras, que é mal aceito pelo gado como forragem.
Portanto, fica a polêmica lingüística que se instaurou com chegada do novo padre.
Distrito do Município de Valença, na região do Recôncavo Baiano, Sapé tem seu
acesso por uma estrada de terra cujo percurso de 25 quilômetros inicia-se em direção inversa à
que leva à cidade de Valença, no entroncamento da BR-101. Segundo os moradores da
cidade, a comunidade formou-se algum tempo após a assinatura da abolição dos escravos.
Segundo, João Barreto - fazendeiro local e morador do distrito vizinho, Rapa Tição -, em
1800 as terras que compreendiam Sapé, Rapa Tição e Tabuado pertenciam a um único dono, o
Sr. Miguel Elia. Com a morte de Miguel Elia, as terras foram divididas entre seus dois filhos,
que em seguida as venderam, por preferirem a vida urbana. Sobre as atividades econômicas
da época, contou-nos o Sr. João Barreto que se plantava largamente a mandioca, além de ter
áreas reservadas para o pasto, o que significa ter havido criação de gado, mas isso não afirma
com certeza, pois, como ele mesmo diz, foram histórias que ouviu de seu avô, o primeiro a
chegar à região após a família de Miguel Elia. Dizia seu avô que, ao tomar posse da fazenda,
ainda nos últimos anos do século XIX, encontrou, nas terras, uma senzala e troncos onde os
escravos eram castigados. Como registro da existência de escravos na região, o Sr. João
Barreto mostrou-nos alguns instrumentos dessa época, que guarda como relíquia. Contou-nos
ainda que as relíquias encontradas foram divididas entre seus irmãos: as algemas estão em
suas mãos e as correntes, na fazenda de José Machado, seu cunhado.
Segundo os informantes, quando foram morar na região do Sapé, tiveram que
desmatá-la. Não havia qualquer resquício de plantação. Melhor definindo, ao chegarem
encontraram apenas sapé, o qual utilizaram para cobrir suas moradias. Então, o que levou essa
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pequena população concentrar-se nessa região acidentada, sem recursos naturais e com o solo
tão pobre?
Nessa região, mesmo após a abolição, muitos negros permaneceram nas fazendas,
trabalhando sem nada receber. Os fazendeiros da região não pareciam gozar de uma boa
situação econômica. Alguns anos depois, segundo o Sr. Nuna - um branco que foi morar
próximo à região, em 1959, e buscou conhecer a formação da comunidade de Sapé -, os
fazendeiros, para quitar suas dívidas com os ex-escravos, "doaram"-lhes pedaços de terra
improdutivos, mais altos, sem trato e distantes da água. Esses ex-escravos ali permaneceram e
casaram entre si, aumentando a população local, e, curiosamente, mantendo-se isolados. De
acordo com o Sr. João Barreto, foram cinco negras de uma família de oito que deram origem à
comunidade, entre elas, D. Isabel, mãe de Sr. Liordino, que diz ter espalhado pela região mais
de 30 filhos.
Atualmente, a comunidade é formada por, aproximadamente, 100 habitantes, na região
mais concentrada, e constituída, predominantemente, como em todas as sociedades mais
recentes, por jovens e crianças. Apesar de haver energia elétrica há 10 anos, a maioria das
famílias não tem o privilégio de utilizá-la, pois se restringe à rua principal. São poucos os
moradores que possuem eletrodomésticos - geladeiras, por exemplo há pouquíssimas, mas os
aparelhos de TV são bastante encontrados, ligados à bateria de carro em lugares onde a rede
elétrica não atende. Não há, na comunidade, saneamento e, nas casas, não há banheiros, quem
os tem é considerado rico. Tanto homens quanto mulheres e crianças trabalham na roça e
ganham entre R$ 4,00 e R$10,00 a diária em época de plantio ou colheita. As famílias, em
seus pedaços de terra, hoje bastante reduzidos em função da divisão entre os filhos, praticam
agricultura de subsistência. Plantam feijão e mandioca, com a qual fazem farinha, cujo
excedente vendem na BR 101. Possuem também alguns pés de cravo e cacau, de cuja casca
tiram o mel para beber com cachaça ou para vender. Não há, na população local, a ambição de
sair da comunidade em busca de melhores condições de vida, como se pode constatar nas
comunidades de Helvécia e Rio de Contas.
Quanto à religião, toda a comunidade é Católica. Inquiridos sobre crenças africanas, os
informantes afirmavam com orgulho não ter entre eles qualquer seguidor de cultos africanos.
O isolamento dessa comunidade faz-nos crer que, na sua fala, registrem-se hábitos
lingüísticos bastante reveladores de processos de mudança induzidos pelo contato entre
línguas que marca a origem desse dialeto.
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5.3.2 Helvécia

De todas as comunidades investigadas, Helvécia é a que mais apresenta características
lingüísticas que denunciam a existência de um momento de crioulização prévia na formação
do PPB. Como afirma Lucchesi (2000, p. 85), ao se referir à variação na concordância de
gênero encontrada na fala de informantes mais velhos da comunidade:

Ao lado de traços fonéticos e morfossintáticos – tais como – a variação de
concordância nominal de número e na concordância verbal – que
caracterizam o português rural do Brasil, o dialeto de Helvécia apresenta
certos traços que são mais raros entre os falares do país e apontam para um
processo anterior de profundas alterações em seu sistema lingüístico.

Situada no extremo sul do estado da Bahia, no Município de Nova Viçosa, Helvécia se
originou após o declínio econômico da Colônia Leopoldina, fundada em 1818 por colonos
suíços, franceses e alemães. A região onde se estabeleceu a colônia foi doada a três colonos
alemães, que aproveitaram a sua localização próxima ao rio Peruípe para implantarem a
cultura cafeeira, que prosperou até 1888, quando os negros foram libertos e a colônia perdeu a
força da mão-de-obra escrava. Também a expansão dessa cultura para outras regiões, não só
no estado da Bahia, mas também para o sul do país, contribuiu para a sua decadência.
Após o declínio da colônia e o seu abandono pelos europeus, alguns ex-escravos
fixaram-se em torno da estação ferroviária Bahia-Minas, hoje desativada, onde passaram a
praticar agricultura de subsistência, e viver num relativo isolamento, assim como ocorreu e
ocorre na comunidade de Sapé.
A população africana que chegava à colônia era de origem diversa, como ilustram
Baxter e Lucchesi (1999, p. 131, apud Lucchesi 2002, p. 82): em 1854, na fazenda Krull,
havia 33 africanos com as seguintes características: origens não identificadas(4), nagô (14),
cabinda(5), congo (3), haussá (2), Benim (1), Calabar (1), Moçambique (1), rebola(1), gêge
(1). Apesar do predomínio das línguas do grupo lingüístico kwa, em algumas fazendas, só
havia escravos do grupo lingüístico banto.

A quantidade de brancos (suíços, alemães,

principalmente franceses e brasileiros), nesse universo, não é significativa, segundo gráfico
apresentado por Lucchesi (2000, p. 80), representa 10% da população. Os 90% restantes
eram assim distribuídos: 50% de africanos e 40% de crioulos.
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Esse breve relato sobre a demografia da região demonstra o quão fértil era o terreno ao
contato entre as diversas línguas ali co-ocorrentes. Percebe-se, ainda, que mesmo entre os
brancos não era o português a língua materna de todos. Esse fator aliado aos dados
demográficos não favoreceram ao estabelecimento intenso de um modelo único de língua
portuguesa a ser seguido. Do que se pode inferir, uma vez que os dados empíricos são
incipientes, que houve um estágio de crioulização na história do PPB como apontada por
Guy(1991), porém, não houve o estabelecimento de um crioulo típico, mas crioulização leve,
diluída pelos renovados contatos lingüísticos, quando chegavam ao Brasil novos negros que
tiveram que aprender o português como L2, tendo um modelo defectivo da língua,
caracterizando assim um processo de transmissão lingüística irregular, como propõem Baxter
e Lucchesi (1997).

5.3.3 Rio de Contas

A comunidade de fala de Rio de Contas abarca duas localidades - Barra e Bananal –
separadas apenas por dois quilômetros e fundadas no século XVII, por escravos sobreviventes
de um naufrágio, que seguiram ao longo das margens do Rio de Contas até se fixarem nessas
localidades.
A partir do contato com o branco, iniciado no período dos bandeirantes, quando os
habitantes dessa região quilombola foram escravizados para trabalhar na mineração, muitas de
suas tradições africanas foram perdidas, principalmente, no que se refere à religião. Entre os
habitantes, é a religião católica a predominante, podem-se encontrar também religiões
evangélicas. A endogamia também ocorreu entre a população devido ao isolamento existente,
principalmente, durante a sua formação.
Atualmente, os habitantes das duas aldeias vivem em condições precárias, praticam a
lavoura de subsistência e têm um relativo isolamento, pelo fato de o município ter-se tornado
um atrativo turístico.
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5.3.4 Cinzento

Localizada no município de Planalto, Cinzento tem sua história associada a de outras
comunidades estabelecidas às margens do Rio Gavião, por volta de 1810 e 1860, quando
negros corridos86 procuraram essa região para se estabelecer, praticando a lavoura apenas para
a subsistência como ocorre ainda hoje. Sobre as condições de Cinzento, Silva (2002, p. 100)
revela que:

Qualquer pessoa que vá, pela primeira vez a Cinzento, pergunta-se por que
eles escolheram um local tão acidentado para viver. Além disso, a falta de
fontes naturais de água aumenta as dificuldades de sobrevivência. Por que
Cinzento esteve por tanto tempo isolado da cidade mais próxima? Curiosa, é
a origem do nome, que por si, descreve o estado de pobreza dos moradores.
Conta Ana Isidora que o nome provém de um boi gordo, “de tão gordo
parecia cinza”, que apareceu milagrosamente para alimentar os primeiros
moradores. O que levaria os primeiros moradores a abandonarem o local
onde viviam e se deslocarem para uma terra com tantas adversidades como a
de Cinzento? Certamente, fugiam da escravidão e buscavam no local a
formação de uma irmandade com base primeiro na cor e depois no
parentesco, já que a endogamia é uma prática comum até hoje.

Devido a situar-se em região acidentada, o acesso a Cinzento torna-se bastante difícil
em longos períodos de chuva. As crianças deixam de ir à escola, pois quando chove, o ônibus
não vai buscá-las, e os cavalos, depois de dois dias de chuva, atolam, como conta o
informante Saviano Pereira Nunes.

5.3.5 Comparando as comunidades

Entre as comunidades, podem-se apontar as seguintes particularidades:

a) com a comunidade de Cinzento, Rio de Contas compartilha, na identificação de
seus moradores o sobrenome Pereira Nunes, de um antigo proprietário de escravos

86

Expressão utilizada pela informante Ana Isidora, ao narrar a origem dos primeiros moradores de Cinzento,
sugerindo clandestinidade. (Silva, 2003, p. 100)
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dessa região, o que denuncia uma origem comum; e também de um dos primeiros
moradores do Cinzento, Lourenço Pereira Nunes87;
b) Cinzento assemelha-se à comunidade de Sapé no que diz respeito à situação de
maior isolamento, o que favorece o casamento entre membros da mesma família
ainda nos dias atuais;
c) a origem quilombola aproxima a história de Rio de Contas e Cinzento, já Sapé e
Helvécia têm origem distinta, não são oriundas de quilombos. Em Sapé, os excativos receberam “terras”88 como pagamento de seus antigos donos, ou seja, de
escravos passaram a proprietários de terra, e, em Helvécia, uma vez livres e sem
trabalho, os ex-escravos preferiram fixar-se na região, então decadente, buscando
sobreviver.

5.4 OS DADOS: O TRABALHO INTERNO

Tendo selecionado as comunidades, os informantes, e realizadas as entrevistas, o
próximo passo foi selecionar os dados a serem analisados. Da empreitada em Sapé, foram
entrevistados 16 informantes registrados em 12 MDs, mas selecionados apenas 12, porque,
após análise do material, verificou-se que, devido à recepção do aparelho de áudio ou à dicção
do informante, ou ainda à sua atitude introvertida, alguns inquéritos não serviriam para a
análise.
Após a seleção, já no âmbito do projeto, procedeu-se à digitalização e à transcrição,
para as quais se contou com a colaboração dos bolsistas de Iniciação Científica do Projeto
Vertentes, alunos do curso de Letras da UFBA.
Para a transcrição, foi seguido o modelo de chave proposto por Dante Lucchesi,
coordenador do projeto. Nessa proposta, indica-se uma transcrição grafemática, buscando
registrar fielmente não só os fatos lingüísticos característicos do dialeto da região, mas
também aqueles comuns a outras regiões.

87
88

Cf. Silva, 2003, p. 100.
Como se pudesse chamar de terra o que foi recebido, devido às condições de localização, do solo e de água.
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5.5 A SELEÇÃO DOS DADOS A SEREM INVESTIGADOS

O PB conta com quatro estratégias na realização do objeto direto anafórico. São elas: o
clítico acusativo (CL), variante padrão; a repetição do SN, variante sem nenhuma restrição
avaliativa, porém redundante; o apagamento do objeto (CV),

variante não padrão sem

avaliação negativa dos falantes e a mais realizada; e o uso do pronome tônico ele (PL),
variante estigmatizada.
Na fixação das variantes, foram quantificadas apenas três estratégias, visto que não se
encontrou qualquer ocorrência da variante padrão, o clítico acusativo.

5.5.1 Critérios para seleção dos dados

Foram computados apenas dados que permitiram a aplicação do teste de covariação
estrita, essencial na seleção das ocorrências a serem analisadas. O teste consiste em verificar
se as formas variáveis89 podem ocorrer na mesma posição sem acarretar prejuízo semântico.
Nesta pesquisa, a aplicação do teste visa a verificar se, nas estruturas selecionadas, podem
figurar qualquer uma das variantes concorrentes: SN, PL,CV, conforme aplicação em 01.

(01)

a.

DOC 1: Tá com menino pequeno, é?
INF 1: É.
DOC 1: E dá muito trabalho?
INF: Ah, dá sim, principalmente a minha, tá sempre doente, viu?
DOC 1: Elai tinha o quê?
INF 1: Elai deu pobrema de… comé que fala? É… desidratação… mas já
tá boa, levei ___i (ela/ minha filha) no médico…(HV-01)

b.

INF: Logo esse venenoi dá ININT Ave Maria! É brabo, viu? ‘Cê conhece
elei ( ___/esse veneno), né? (HV-08)

89

Cf. Calvet, (2002, p. 100-101), duas formas diferentes são variáveis quando permitem dizer a mesma coisa, ou
seja, possuem significantes diferentes e significados idênticos, podendo apresentar diferenças estilísticas ou
sociais.
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Não foram consideradas ocorrências em estruturas onde se encontrasse:

a) hesitação, por interromper, muitas vezes, a estrutura da sentença:

(02)

(sobre a mandioca que recebe pelo trabalho)
INF: Ãh? Vende por, oia... vende po lá em Valença, vende em Moinho... (SP09)

b) verbos transitivos cujo complemento seja culturalmente interpretado ou
pressuposto;

(03)

INF: É, a firma tá errado... a firma fala de que num é pa caçá mas tem
muito caça direto, vem caçá aí na ára da firma que ‘cê num tá veno essa
lá é da firma... é, é da firma... é da Aracruz e da ININT. (HV-08)

c) verbos transitivos com função fática:

(04)

DOC1: Vai tudo no ônibu… ?
INF1: Vai tudo no ônibu… Se for vô levá dez sacos de farinha, a senhora num
tem onde colocá da senhora, tá veno? Aí eu tenho que, né? Dexá um
pôco…(HV-02)

d) OD anafórico com antecedente que não está lexicalizado no discurso:

(05)

INF:

Isso aí tudo era moradô, tudo era vizim da gente, aí, não tem nada de
eucalipe aí não, mas... uns foi perdeno a corage de trabaiá, vendeu...
vendeu ___ pas firma, vendeu ___ pa fazendêro, fazendêro pegô
vendeu___ pa firma e aí então... (HV-08)

Nesse exemplo, o referente da CV é dêitico, estão falando sobre as terras onde estão os
interlocutores.
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e) objeto anafórico com referente abstrato:

(06)

DOC.: Ah, então esse é [o caso da cadêra de rodas]i.
INF.: ‘Cê sabe___i?
DOC.: Não, eu só ouvi só que tinha um assalto, né? (SP-09)

Quando o referente é abstrato, a aplicação do teste de covariação estrita demonstra que não é
permitida a retomada desse tipo de referente pela variante pronome lexical.

f) objetos com antecedente sentencial, pois ao submetermos tais estruturas ao teste
de covariação, observa-se que uma das variantes não pode co-ocorrer, o PL:

(07)

INF.: Batida de limão, batida de gingibei.
DOC.: E a senhora sabe [fazê___i]j?
INF.: Eu num sei ____j não... eu num se... eu nunca fiz___i. (SP-09)

Nesses casos o pronome que poderia co-ocorrer com a categoria vazia seria o clítico neutro
“o”, ou o demonstrativo isso, com valor genérico.

g) verbo-suporte, que tem sua significação amalgamada a seu complemento,
formando os dois, verbo e complemento, apenas uma unidade de sentido:

(08)

DOC: Não, a senhora vai se... vai sempre ao médico?
INF: Falá verdade, custo muito... eu tenho vez que aí quando eles vem pra cá
eu num... quase num vô não, qu'eu tô na roça... o dia qu'eles chega já foi...
e agora eu faço mais consuta, assim, quand'eu tá lá em Belo Horizonte.
DOC: Hum.
INF: Lá eu faço consulta, trago remédio. (HV-09)

h) verbos existenciais, pois em construções com esse tipo de verbo não é possível a
aplicação do teste de covariação
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(09)

DOC(1): Hum e aí faz a farinhazinhai lá?
INF: Lá tem ___i, mas é enfeite[...] Deve tê ___i lá na casa do Gái, cinqüenta
e oito, mas tá pedino hoje é um preço que ninguém agarante, né? (HV-22)

5.6 A VARIÁVEL DEPENDENTE

Estabelecida a posição de objeto direto anafórico como variável dependente, buscou-se
relacionar quais as variantes disponíveis ao falante do PPB. Embora o português padrão conte
com quatro estratégias de realização do objeto anafórico, nesta pesquisa, foram selecionadas
apenas três: a repetição do SN, o uso do pronome lexical e o apagamento do objeto;
constituindo assim um grupo variável ternário.

A quarta estratégia, o clítico acusativo,

pertencente à norma culta, como era de se esperar, não foi encontrada no corpus analisado,
principalmente porque é formado por analfabetos, uma vez que essa variante é condicionada
pelo fator escolaridade, como nos resultados encontrados por Duarte.90
As variantes que compõem a variável dependente podem ser assim exemplificadas:

1) a repetição do SN

(10)

DOC: E ele faz... ele tir...ele faz o quê com a mandioca lá?
INF.: A gente mesmo faz farinhai aí, e vende já farinhai pronta. (SP-04)

2) o uso do pronome lexical

(11)

INF: O namoro com [o pai de Fabinho]i levô, mais ou meno, um ano.
DOC: Foi?
INF: Foi.
DOC: E como foi que se conheceram?
INF: Eu já conhecia elei aqui desde pequeno, crescido junto.

90

Cf. (1986, p. 43): “Os resultados levam-nos à constatação de que é a escola o elemento que municia o
indivíduo com a habilidade de usar o clítico...”
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3) o apagamento do objeto

(12)

INF: ...Aí me deu vontade de comê uma fava, eu fui catá esse pé de fava,
catei a favai, levei ___i pra casa, fui comê___i no ôto dia. (SP-05)

5.7 AS VARIÁVEIS INDEPENDENTES

Alguns fatores selecionados nesta pesquisa já foram analisados tanto por Duarte
(1986), que faz um estudo sincrônico de um dialeto urbano, quanto por Cyrino(1997), que,
numa perspectiva diacrônica, estuda o objeto nulo (ON). Achou-se necessário aplicá-los a
fim de verificar se o comportamento lingüístico de falantes de origem afro-descendentes é
condicionado pelos fatores que condicionaram os falantes de séculos passados e das
comunidades urbanas

atuais. Outros fatores também foram introduzidos, satisfazendo a

necessidade de adequação da chave de codificação à hipótese aqui investigada, um estágio de
crioulização prévia no que se refere ao uso do ON e do pronome lexical ele na posição de
objeto.
As variáveis lingüísticas explanatórias consideradas na análise foram:

a) forma verbal;
b) estrutura sintática da frase;
c) presença/ausência do sujeito na oração;
d) tipo de oração em que ocorre;
e) posição da ocorrência em relação ao antecedente;
f) topicalização;
g) distância em relação à primeira menção;
h) condicionamento semântica do objeto;
i) tipo de elocução;
j) antecedente mais próximo;
k) referencialidade.
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5.7.1 O tempo verbal

Buscou-se verificar, ao eleger essa variável, se a escolha de umas das variantes estaria
condicionada a uma determinada forma verbal. Primeiramente, cada tempo verbal constituía
um fator na chave de codificação, porém os primeiros resultados quantitativos revelaram que
algumas formas verbais não constituíam um percentual que interferisse na análise geral dos
dados. Sendo assim, as formas verbais foram assim distribuídas:

a) presente:

(13)

INF: Eu vem de manhã, coloco o fêjãoi no fogo e deixa ____i aí. (RC-01)

(14)

DOC: Elesi (os vereadores) vêm aqui?
INF: Vêm...a gente só aborrece elesi quando... a vez, se doece um a gente pede
um...um socorro e eles dão, né, (CZ-03)

b) pretérito perfeito:

(15)

INF: Ah! E dificilmente um cara cai de cima de um pé de cravo e ainda pra ele
ficá vivo. Fica todo aleijado.
DOC2: É assim, grande assim é? Não conheço.
INF.: Aqui na... perto tem, é porque aqui tinha um péi, mataram___i.(SP-06)

(16)

DOC: E quando Tianai num tivé mais aqui, quem é que vai cantá os bendito?
[...]
INF: Ah, Jorge, agora eu num sei não. Eu já conheci elai já assim.(CZ-01)

c) pretérito imperfeito:

(17)

DOC(1): E como é que curava?
INF: Com remédio, comprava purgantei, dava eles purgantei, fazia azeite
de baga e dava purgante ...(HV-13)
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(18)

INF: Tinha lugá que a gente ia passeá, só ia mais elai (a mãe) ou aliás ela mais
nós. E casemo fiquemo nisso. Adonde eu mais meu marido fosse ni festa,
nós levava elai. (RC-11)

d) formas nominais:

(19)

DOC1: E como é que ensina o passo ao cavaloi?
INF1: É… Aí, ele aprende…
DOC1: Aprende na base da porrada mesmo?…
INF1: É… na base da pancada, ele aprende…
DOC1: É…
INF1: Num maltratano ____i, quando você vê qu'ele tá… que tá sentino, aí,
né, ‘cê dá um descanso nele, dêxa elei lá. Aí, depois, o senhô pega de
novo… Hum, hum, é. (HV-02)

e) subjuntivo:

(20)

INF: Se elei num entra aqui dentro de casa, num desce pela aqui correndo... o
povo aí, eles num viu. Se tivesse pegado ___i, ôxe, matava___i! (SP-01)

f) formas compostas incluindo tanto tempo composto quanto perífrase:

(21)

INF: Foi bom; nós voltô no mesmo dia, aí então quando foi nove hora, ah!
Vamo assisti a missai pá podê entra pá gruta, aí a gente desceu, tanta
gente, meu Deus do Céu, que vontade! Aí nós desceu foi assistí a
missai.(RC-08)

(22)

INF: É, eu recebia muito na vista mesmo, esse negóci de chuvisco pra cima...
Recebia na vista quandi eu ia jogá venenoi no tomate. 'Cê sabe, tomate
Santa Cruz é desse de vara, né? Então, eu ia jogano___i assim e recebia
na vista. (HV-08)
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(23)

INF:

...Então, o povo ficava muntcho sufrido, num tinha mandiocai pra fazê
farinha, porque eles tinha corage de trabaiá, mas o problema era a falta
da

chuva. Na época que chovia bem, continuava prantano ___i e aí

saía,...(CZ-07)

5.7. 2 Estrutura sintática dos argumentos internos do verbo

Esse fator, nas pesquisas supra-citadas, apresenta um forte condicionamento das
variantes. Dos contextos selecionados, alguns não apresentaram relevância para a análise e
foram retirados, como as estruturas com objeto direto sentencial (OD(S) / OD(S) + OI(SN) /
OD(S) + PRED). Nesses contextos não é possível realizar o teste de covariação estrita, já
descrito anteriormente. Seguem as estruturas codificadas e analisadas no corpus.

a) verbo transitivo direto + objeto direto sintagma nominal:
- OD(SN)

(24)

INF: A cascai, deixa___i na roça. Aí depois se quisé, destrói, quebra elai e
bota___j no mesmo pé do cacau, que ela apordece. (SP-01)

(25)

INF.: A gente trabaia de ôtas coisa, limpano cacaui, juntano cacaui... se fô
no tempo. (SP-04)

b) verbo transitivo direto + objeto direto sintagma nominal + predicativo:
- OD(SN) + PRED

(26)

DOC (2): Graças a Deus. Onde a senhora pega a lenhai pra...?
INF (24): Não, não, panha assim hoje e dá pa queimá a semana.
DOC (2): Ah é?
INF: E quando a vez eu acho uma pessoa, eu pago pa tira ___i verde...
(RC-24)
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(27)

INF: (...) gente chama elai Sá Ana. Ele saiu daqui nove... nove e vinte da noite
com ela.Que eu deixei elai já arrumadinha. (RC-11)

c) verbo transitivo direto e indireto + objeto direto sintagma nominal + objeto indireto
- OD(SN) + OI
e verbo transitivo circunstancial + objeto direto sintagma nominal + circunstancial,
- OD(SN) + CIRC
esses dois contextos foram reunidos num só fator por apresentarem semelhanças
estruturais: um complemento verbal não preposicionado e outro preposicionado.

(28)

DOC: E me diga uma coisa : E aí vocês fazem como? Cada um paga um
poquinho pa comprá a taçai, não?
INF:

Não, issoi aí já vem ...é o prefeito mesmo que...que manda__i pa
gente...(SP-04)

(29)

INF: Aí, elai (a professora) num queria explicá, entregaram elai na secretaria.
(SP-01)

d) verbo transitivo + objeto direto sintagma nominal + sentença:
- OD(SN) + S

(30)

DOC1: Porque, na hora, que vai…. vai amansá o… o bichoi, você num pode
também forçá muito não,né? Tem que deixá elei pulá mais?…
INF: Não, dêxa elei cansá. Agora, depois qu'ele cansá, agora o senhô abusa
dele… (HV-02)

(31)

INF: Meu irmão, quando saí daí, eu era casado, teve só essa Luizai, essa que tá
na roça. Dexô ___i mamano, [...] quando ele foi embora po Bel'orizonte...
po... po Rio até dia de hoje. (HV-13)
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5.7.3 Presença / ausência do sujeito

Esse fator foi selecionado tendo em vista um artigo de Tarallo (1993[1991]), no qual o
autor afirma que a estrutura da sentença no PB tende, diferentemente do PE, a apagar os
objetos e preencher o sujeito. Apesar de se ter lido bastante sobre o assunto e não se acreditar
na existência de uma relação entre esses dois fatos lingüísticos, visto que esses fenômenos
pertencem a parâmetros diferentes da língua, resolveu-se aplicar esse fator aos dados a fim de
verificar se, num dialeto rural afro-brasileiro, encontra-se o mesmo comportamento sintático
que Tarallo encontrou ao analisar um corpus diacrônico.

(32)

a. Ausência
INF:Bota___ pá cozinhá... (SP-04)

b. Presença
INF.: É, a gente prantamo ela hoje (SP-04)

5.7.4 Tipo de oração em que ocorre

Buscou-se investigar se o tipo de oração condiciona o uso das variantes, a fim de
observar se esse fator parametriza o PB, como por exemplo, o fato de ON aparecer em
contextos de ilha, o que não ocorre em muitas línguas. Para os gerativistas, o que caracteriza
um contexto de ilha é o fato de esses contextos constituírem barreiras para movimento.
Consideram-se ilhas orações subjetivas e completivas nominais, além das adverbiais e
relativas. Seguem os tipos de oração selecionados, após terem sido reagrupadas devido aos
primeiros resultados quantitativos:

a) oração absoluta:

(33)

INF: É, enxerga não... eu já conheci ela assim.
DOC: Ah, eu pensei que ela tivesse ficado cega com a idade.
INF: Não, eu já conheci ____ assim. (...) (RC-03)
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b) coordenada assindética:

(34)

(sobre lacraia)
INF: Na hora que elai mordeu, pega elai, parte ___i em três pedaço... (RC-01)

c) principal:

(35)

DOC: E aí perdeu a terrai?
INF: Quande nós foi sabê, esses ôtro já... já vendeu ___i sem nós sabê.
Quando nós foi sabê, já ta(va) vendido. (HV-13)

(36)

(sobre o jacaré do rio)
INF: Ah, gente entra e elei não faz nada não. Agora quando gente vai por dento
d'água na logoa, a gente vê elesi, eles corre, mas num pega a gente, não.
(HV-13)

d) coordenada sindética:

(37)

INF: Aí tem uma véiai den’de Bananal, uma tal de... elai chama Ana, mas a
gente chama elai Sá Ana. (RC-11)

e) introduzida por marcador ou conjunção sem função de ligação:

(38)

CIRC: Num tem caféi, não!
INF: Pois faz___i. (CZ-10)

f) completivas

(39)

DOC: Aí
INF:

pagô

alguma

coisai

pra...pra

trocá

o

cheque,

não?

Acho que pagaro ___i. Eu acho que descontô um pôco que num...num
veio o total que era marcado. (RC-03)
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(40)

DOC: [...] A senhora pode me dá alguma indicação, outras pessoas que eu
possa entrevistar?
INF:Tem uma casa de... de uma mulhéi aqui, aí na frente.
DOC: É essa aqui?
INF: Agora só, não, lá embaixo. Agora, só num sei se você vai achá elai aí
agora (RC-01)

g) relativas

(41)

(Sobre a mãe do informante)
INF: [...] Aí, quando eles foi caçá, que eles foi oiá, que já num viu mais que
cobra que mordeu ela. Até hoje, ela ainda sente o veneno do bicho, ainda
no corpo dela. Não saiu. (CZ-08)

g) adverbiais:

(42)

(Sobres peixes)
INF: Agora num pesca mais, só fica aí. Quande esse pessoá pega___ na
rede, aí, nós compra___. Se num pega... (HV-13)

5.7.5 Posição da ocorrência em relação ao antecedente

a) Oração coordenada sindética:

(43)

INF: É puquê ele robô uma moto, aí acho que o policial veio buscá elei e
prendeu___i. (SP-01)

b) Oração coordenada assindética:

(44)

(sobre a professora da cidade)
INF: Aí, elai num queria explicá, entregaram elai na secretaria. (SP-01)
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c) Oração subordinada com antecedente na OP:

(45)

INF (03): Sempe tem uns cabritinhoi que eu vejo elesi. (CZ-03)

e) Outro período:
Avaliar um corpus de língua falada a extensão de um período é bastante difícil. O
procedimento utilizado nas transcrições foi o da entonação e da unidade temática.
Porém, há momentos em que o critério da prosódia não permite delimitar tal extensão,
por ser, muitas vezes, o depoimento um relato emotivo ou por ser reminiscências que
precisam ser reativadas na memória provocando pausas inesperadas.

(46)

INF: Essa vendai já é compricada. Quando foi agora, o meu (marido) chegô,
comprô___i, ficô aí, depois ele foi e comprô___i, fez a mesma coisa
comigo. (SP-05)

f) Outro turno: entenda-se outro turno não só a fala acabada do documentador ou do
próprio falante, mas também a superposição que muitas vezes ocorre, quando o
documentador completa a informação dada pelo informante e este não estabeleceu
uma pausa em seu turno. O resultado da quantificação desses dados revelou o
percentual total dos cômputos, por esse motivo, esse fator foi retirado apenas desse
grupo, a fim de verificar a existência de fatores relevantes ao condicionamento das
variantes.

(47)

DOC: E... Comé que elasi vem agora?
INF: Elasi vem de carro.
DOC: E tem carro que traz___i todo dia?
INF: É o, é, é o vereadô Pedo Pedão traz elasi inté na na entrada (RC-01)

Não foram considerados turnos diferentes falas de informante interrompidas por
elementos fáticos emitidos pelo documentador, como em:

(48)

INF 1: Elai ficô quase uma semana.
DOC 1: Hum.
INF 1: Aí quand'eu levei elai pro médico tava cuns cinco dias…(HV-02)
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g) Oração principal com antecedente numa subordinada anteposta

(49)

DOC: Mas, só fez correr atrás dos meninosi.
INF: Correu atrás, num pegô poque os menino num esperô. Se os meninoi
tivesse esperado, tinha pegado___i. (SP-01)

5.7.6 Objeto direto topicalizado

A relevância da inclusão desse fator ao estudo aqui empreendido deve-se ao desejo de
fixação do estatuto da categoria vazia ligada à posição de tópico, além da observação de
ocorrência de pronomes resumptivos em contextos de topicalização. Foram codificadas as
seguintes estruturas:

a) com tópico:

(50)

DOC2: E casos de assombração tem aqui?
INF.: Assombraçãoi, nem conheço___i. (SP-06)

b) sem tópico:

(51)

INF: ...Agora no lugá que tem mesmo...no lugá que dá ôro grosso, a pessoa vai
garimpano ô... ô dá diamantei, né. É que tem umas parte aí que dá
diamantei, um tá diamantei, eu memo nem conheço elei. (RC-26)

5.7.7 Distância em relação à primeira menção

O estabelecimento desse grupo de fatores partiu do pressuposto de que, quanto maior
fosse a distância entre a primeira menção do referente e o seu anafórico, favoreceria uma
estratégia lexicalizada:
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a. primeira referência, após a primeira menção
b. segunda referência
c. terceira referência
d. quarta referência
e. quinta referência em diante

(52)

INF: Essa irmã minhai (1a menção) aí mesmo já foi uma ... dua vez ... foi três,
num se...foi dua num foi?
CIRC: Foi duas.
INF: Duas vez já.
DOC: E você se lembra como foi, não, 'cê tava junto?
INF: Não. Má eu lembro que... foi... elai (1a ref.) vinha do rio, ___i (2a ref.)
tava pescano aí ...
DOC: Hum...
INF: ...cobra pegô mordeu elai(3a ref.)
DOC: E aí o que aconteceu?
INF: Levei ___i (4a ref.) pá Valença, aí passó ruim, mas depois... ___i (5a ref.)
reagiu de novo. (SP-04)

5.7.8 Caracterização semântica do objeto

Em pesquisas anteriores, como as de Omena (1978) e Duarte (1986), esse fator
apresentou bastante relevância na análise dos dados, de modo que Cyrino (1997) postula que a
categoria vazia com status de objeto nulo possui sempre o traço [- animado] e que em
contextos onde o antecedente da categoria vazia é [+ animado] não se encontra um objeto
nulo característico, mas resultado de outras operações.91
Buscou-se verificar, ao inserir esse fator, se os resultados quantitativos de dados rurais
se comportariam de maneira semelhante às amostras analisadas pelas autoras, o PB urbano.
Mais uma vez, buscou-se encontrar evidências de que implicações sócio-históricas estão
presentes na formação do PPB.

91

Sobre a caracterização da categoria vazia na posição de objeto direto, ver seção 2.3.3.
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a) Concreto [+ animado]:

(53)

(sobre a mãe do informante)
INF [...] E nós ficô vivendo até nessa épuda que Deus deu, levô elai.Mas vai
indo... a gente...as graça acaba, a gente não tem mais graça de saí...Num
canto igual agente saía.Que a gente saía deixava elai, né? (RC-11)

(54)

(sobre o filho da informante)
INF: É resistrado. Quem resistrô ____, fui eu. (SP-01)

c) Concreto [– animado]

(55)

INF:

[...] Eu nunca carreguei a chave da casai. É, e agora quando eu não vô
com o menino que fica aqui até meu marido chegá. O menino sai pra
rua, anda bestano por aí, então quando eu levo a chavei, se eu não levá
qualquer uma sacolinha pra coloca____i dentro, adonde eu ponho a
chavei., elai fica perdida. (RC-11)

(56)

DOC 1: A moscadai é o quê?
INF: Elai é um negocinho assim, deste tamanhozinho assim... a gente compra
elei na... assim na mão dos camelô...
DOC 1: Hum...
INF 1: Uma frutinha assim dura, a gente rala elei, fica assim aquele pó...
(HV-01)

5.7.9 Tipo de elocução

A análise desse grupo de fator permite verificar se há interferência na escolha das
variantes quando introduzidas pela fala do interlocutor.
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a) não resposta:

(57)

INF: ...Aí tem uma véiai den’de Bananal, uma tal de... elai chama Ana,
mas a gente chama elai Sá Ana. Acho que você já conhece___i.
(RC-09)

b) resposta aberta:

(58)

DOC: E quando Tiana num tivé mais aqui, quem é que vai cantá os bendito?
INF(08): Ah, ninguém.
DOC: Ninguém aprendeu ___i?
INF: Eu num sei qual é o motivo, ela sempre ensina ___i. (CZ-01)

d) declaração após partícula fática:

(59)

(Sobre uma mesa de sinuca)
DOC:

Ah!

É

como

se

fosse

assim...seu

pai

tinha

umai,

sua...

INF: É, minha sogra tinha ___i ali, um primo do meu pai tinha também.
Anteriormente, constava nesse grupo, o fator resposta à pergunta direta, porém os
primeiros resultados quantitativos apontaram que, nesse contexto, é categórico o uso da
variante ON, portanto foi retirado do grupo.

5.7.10 Antecedente mais próximo

Essa variável foi selecionada buscando observar se o contexto mais próximo
condiciona o falante a escolher a mesma estratégia. Não há preocupação neste fator em
determinar se é a primeira menção do referente que condiciona a escolha das variantes, mas
sim o antecedente mais próximo à ocorrência analisada. Busca-se verificar, com a análise
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dessa variável, se, na escolha das variantes há a atuação do paralelismo discursivo, conforme
proposto por Scherre e Naro (1993)92, no condicionamento da escolha das variantes.

a) sintagma nominal (SN):
Incluem-se nesse fator não só a repetição do SN, mas também SNs anafóricos ou
incompletos, respectivamente exemplificados:

(60)

INF: Só mesmo lá em casa, só tem... só uma meninazinhai, a caçula que... ela
(mãe) colocou___i na escola porque ainda... as turma mandava aí...(SP-04)

(61)

INF:

Ela sentia de coração, né? Então o médico... era direto levano,
medicamento, direto, direto. Aí o derradero exame que ela fez o médico
passô um remédio pra ela tomar durante o fim de vida dela. Não trocava
de remédio de maneira nenhuma. O remédioi era só aquele. Se acabasse
tinha que comprar o mesmoi. (RC-11)

b) pronome lexical (PL):

(62)

INF: ...Inêsi tá sofreno muto, que quano elai tá aqui sozinha... elai sozinha, que
num [____i] tinha nem fi nem nada, pá carregá elai. (CZ-10)

c) categoria vazia (CV):

(63)

INF: ...Inêsi tá sofreno muto, que quano elai tá aqui sozinha... elai sozinha, que
num [____i] tinha nem fi nem nada, pá carregá elai. (CZ-10)

5.7.11 Referencialidade do antecedente do objeto direto anafórico

A inserção desse critério deveu-se à sua relevância na seleção da variante categoria
vazia quando o antecedente apresenta o traço [-específico/referencial], resultado apontado por
Cyrino (1997). Segundo a autora, que estudou a trajetória da categoria vazia objeto nulo na
92

“marcas levam a marcas e zeros levam a zeros” (Scherre e Naro, 1993, p. 02)
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história PB, é esse fator93 o responsável pela implementação dessa variante no PB. No
estabelecimento das categorias a serem empregadas na seleção dos dados, buscou-se o
embasamento teórico em Lyons (1980) e Duarte e Oliveira (2003) e procedeu-se a seguinte
distribuição:

a) [-referencial] ou [+ genérica]

Caracterizou-se como [-referencial] ou [+ genérica] SNs que exprimem uma classe
evidenciando apenas seu caráter intensional94, ou seja, a propriedade que o define como um
elemento representante de uma determinada classe. No exemplo abaixo, a expressão cobra
não se refere a um determinado elemento, mas sim ao animal réptil, portador de um veneno
que, passado para a corrente sanguínea do homem através de uma picada pode até matar. Não
se trata, portanto, de uma cobra específica, localizável temporal e espacialmente.

(64)

DOC: E cobrai, dá muito aqui...
INF: Cobra?
DOC: ...Dona Luiza ?
INF: A... as... a gente não encontra elai assim, não, é muito difícil.(HV-09)

Uma das características pertinentes às expressões genéricas é o fato de ocorrerem em
sentenças sem marca de tempo ou aspecto, ainda que possamos encontrar em uma sentença
morfologicamente marcada, como no exemplo apresentado por Lyons (1980, p. 160).

(65)

O dinossauro era um animal pacífico.

Segundo o autor, embora a forma verbal presente na sentença seja classificada como
pretérita, pode ser considerada uma proposição genérica, uma vez que a esse enunciado não é
apropriado perguntar quando é que os dinossauros eram pacíficos. Faz parte do conhecimento
cultural dos indivíduos que esses animais não mais existem, e entendem que, quando eles
existiram, possuíam tal característica.
93

Cyrino (1997:210-212) aponta que foi a evidência constante de objetos nulos sentenciais cujo traço do
antecedente é [- específico/referencial] que desencadeou o Objeto Nulo proposto pela autora. Ver seção 2.3.3.
94
Segundo Mira Mateus et al (2003), o termo intensão (intensional) opõe-se à extensão. Este caracteriza o
conjunto de objetos que o termo denota; aquele, determina o conceito ou significado dessa expressão que
caracteriza o conjunto.
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b) [+ referencial]

As expressões referenciais, contrariamente às expressões genéricas, podem figurar em
proposições cujo tempo é determinado. Assume-se, nesta pesquisa, que as expressões
referenciais se destinam a dizer-nos alguma coisa sobre uma entidade (ou entidades) ou grupo
(ou grupos) de entidades particulares (cf. Lyons, 1980, p. 147).
Segundo Duarte e Oliveira (2003, p. 213), os nomes próprios, por serem designadores
de referentes fixos, dispensam qualquer tipo de operação que os determine, enquanto os
nomes comuns, para terem valor referencial, necessitam de tais operações.
As autoras apontam que, além dos nomes próprios, são expressões definidas também
os pronomes pessoais eu, tu e você, os demonstrativos este(a), esse (a), aquele(a). As
expressões definidas caracterizam-se, principalmente, por obter informações suficientes e
capazes de identificar um e apenas um referente no universo do discurso. Lyons (1980, p.
149) apresenta que a identificação de um referente pode se dar também através de enunciados
pormenorizados que singularizem o referente no discurso95, como no exemplo abaixo, um SN
modificado por uma oração relativa.

(66)

INF:

Aí, que ela mordeu, que ela gritô assim: "- Vixe!". Que ela é assim meia
bestinha. Aí, falô assim: "- Vixe, um bicho comprido me mordeu aqui.
mordeu e correu". Aí, quando eles foi caçá, que eles foi oiá, que já num
viu mais a cobra que mordeu ela. Até hoje, ela ainda sente o veneno
do bicho, ainda no corpo dela. Não saiu. (RC-01)

Levando-se em consideração que uma expressão referencial pode apontar não só para
uma entidade específica, estabelecendo uma relação direta entre referência/referente, mas
também para uma expressão que não permita isolar no mundo do discurso uma entidade
definida, mas indefinida, porém referencial, separou-se as ocorrências cuja referência do
antecedente do objeto direto se caracterizasse por possuir o traço [+específico / referencial],
como no exemplo (67), das ocorrências cujo antecedente, apesar de possuir um referente
localizável, possuísse o traço [-específico], como apresenta o exemplo (68).

95

O exemplo que Lyons apresenta é o seguinte: “O homem alto ali na frente”, nesse exemplo como no acima
(67) são aplicadas operações que definitivizam o referente.
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(67)

INF:

Não, meu pai já morava quando eu... /eu num cheguei alcançá meu paii,
não, qu'elei morreu eu tava piquena.

DOC: Hum.
INF:

Eu num cheguei alcançái, não.

[...]
INF:

(68)

É, o povo mataro elei, ele morava em Mariana. (HV-09)

DOC: E as cabras dão lucro?
INF:

Rapaz, num sei não, mas vai tentá pá vê, que a coisa vai ficá difíço,
difíço. Que aqui o ININT mais, mais faço que tinha era...era fazê um
saco de farinhai e vende ___i por dez real (CZ-07)

5.8 VARIÁVEIS EXTRALINGÜÍSTICAS

Uma pesquisa que se denomina sociolingüística deve buscar fatores sociais que
interfiram no condicionamento das variantes, pois os estudos variacionistas realizados nos
últimos anos têm demonstrado, de forma sistemática e científica, que os fatores sociais atuam
de maneira probabilística na variação lingüística, (cf.Silva-Corvalán, 1988, p. 68). Nesta
pesquisa, selecionaram-se os seguintes grupos de fatores socais:

i) faixa etária;
ii) gênero;
iii) estada fora da comunidade;
iv) comunidades.

5.8.1 A faixa etária

Nesta pesquisa de caráter sincrônico, busca-se reconstituir a dimensão temporal por
meio do recurso do tempo aparente, segundo o modelo laboviano. O tempo aparente busca,
através da distribuição da idade dos informantes, constituir faixas que, de certa maneira,
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representem momentos passados, a fim de que se possa saber se o fenômeno variável
analisado se encontra num estágio de variação estável ou se está num processo de mudança
em curso. Seguindo o modelo da pesquisa sociolingüística, os dados analisados nesta
pesquisa, foram distribuídos em três faixas etárias:

i) faixa I – de 20 a 40 anos;
ii) faixa II – de 41 a 60 anos;
iii) faixa III – mais de 60 anos.

5.8.2 O gênero

Os estudos variacionistas fundamentam-se, principalmente, no fato de ser a língua
um fenômeno social. Desta forma, todos os fatores sociais distintivos interferem na
linguagem. Como homens e mulheres exercem papéis socialmente diferenciados desde a
sociedade antiga, naturalmente, a maneira como eles empregam a língua reflete a sua
posição. Alguns estudos mostram que as mulheres são mais conservadoras, uma vez que
exercendo papéis inferiores aos dos homens são sensíveis às formas de prestígio, sendo mais
afetados pelos padrões que regulem o comportamento social. Pode-se ainda acrescentar o fato
de as mulheres não terem o papel de mantenedoras do lar, cabendo tal função ao homem, o
que circunscreve as mulheres a situações comunicativas mais restritas, das quais variantes
inovadoras não fazem parte. A postura que a sociedade cobra de seus membros reforça
também a distância que existe entre a fala das mulheres e a dos homens: às mulheres cabe a
cortesia, a delicadeza, um comportamento conservador, conseqüentemente, a correção
lingüística; do homem, a sociedade exige virilidade, rusticidade, o que favorece o uso da
variante não-padrão.
Entretanto, esse não é um comportamento regular em todas as comunidades.
Contrariamente à posição conservadora da mulher, Labov (1983, p. 371) aponta que os
resultados de Gauchat (1905), que estudou a variação do patois de Charmey, vão de encontro
à postura conservadora da mulher, visto que, na comunidade analisada, o pesquisador
descobriu que as formas inovadoras são mais utilizadas pelas mulheres, portanto são elas as
propulsoras da mudança nessa comunidade. Labov (1983, p. 372) reforça esse comportamento
apresentando resultados de suas pesquisas que mostram que, na cidade de Nova Iorque, as
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mulheres apresentam maior freqüência na realização da variante fonética inovadora estudada,
comportamento também refletido em Detroit e Chicago. Porém, ao estudar o dialeto da ilha de
Martha’s Vineyard, Labov encontra uma tendência inversa à encontrada em Nova Iorque,
Detroit e Chicago. Nessa ilha, são os homens os propulsores da mudança lingüística, os
responsáveis pela implementação da variante inovadora.
Não se deve, portanto, estabelecer um padrão lingüístico no que se refere ao gênero
dos informantes, uma vez que não há padrão definido nem para os homens, nem para as
mulheres. O que determina o comportamento lingüístico dos falantes, na verdade, é o papel
que exercem na sociedade onde estão inseridos.
A hipótese a ser verificada aqui, ao se estabelecer a variável de gênero, é a de que em
comunidades rurais, são as mulheres mais conservadoras que os homens, tendo em vista que
estes, a fim de prover o lar, saiam da comunidade com mais freqüência, entrando em contado
com variantes distintas das de seu dialeto, conforme aponta Lucchesi (2000, p. 290).

5.8.3 Estada fora da comunidade

Como o resultado de um estudo dos fatos lingüísticos variáveis de um língua aponta,
ou para um quadro de variação estável, ou para um processo de mudança em curso, a inclusão
dessa variável tem um relevante papel, principalmente, no caso de os resultados indicarem
para o processo de mudança. Através desse fator pode-se descobrir qual é a origem da
variante inovadora: se foi implementada na própria comunidade, ou se foi introduzida por
influência do contato com diferentes dialetos, resultado de estadas fora da comunidade.
Segundo Lucchesi (2000, p. 290), as eventuais mudanças em direção ao padrão urbano vêm
de fora são introduzidas por membros que viveram algum tempo fora da comunidade,
portanto lideram esse processo.

5.8.4 Comunidades
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Como já foi visto em 4.3, foram selecionadas quatro comunidades, que apresentam
semelhanças sócio-históricas, buscando formar um corpus amplo das comunidades rurais
constituídas por afro-descendentes e cuja formação seja remanescente de quilombos, ou de
grupos de ex-escravos que receberam terras como pagamento ou que, por opção, preferiram
manter-se na região, após a decadência das propriedades rurais de sue senhores.
Foram analisadas as seguintes comunidades:

a) Cinzento (CZ): devido ao difícil acesso, essa comunidade não mantém contato
permanente com outros dialetos, o que indica que, nessa comunidade, sejam
preservados costumes lingüísticos antigos;
b) Helvécia (HV): estudos sobre alguns aspectos de sua gramática já comprovaram
que a comunidade possui características crioulizantes; porém, nessa comunidade,
os homens, a fim de buscar sustento para a família, saem da comunidade, inclusive
para outros estados, entrando em contato com outros dialetos;
c) Rio de Contas (RC): apesar da origem quilombola das comunidades que
constituem o corpus de Rio de Contas, o turismo é uma atividade na região, o que
pode estar influenciando na fala dessas comunidades;
d) Sapé (SP): acredita-se que, por causa do isolamento dessa região, na fala dessa
comunidade sejam encontrados registros de processos de mudança induzidos pelo
contato entre línguas.

5.9 O VARBRUL

Após terem sido implementadas todas as etapas anteriormente descritas, os dados
foram submetidos ao pacote de programas VARBRUL, a fim de obter a quantificação dos
dados para posterior análise. Esse pacote consta de programas que, por etapa, oferecem ao
pesquisador: i) a freqüência em que as variantes ocorrem de acordo com os grupos de fatores
selecionados na etapa inicial da pesquisa; ii) os contextos relevantes na escolha da variante;
iii) os pesos relativos referentes a cada variável independente, indicando a probabilidade de
ocorrência das variantes nos contextos lingüísticos analisados (valores superiores a .50
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indicam que o contexto

selecionado favorece a variante focalizada, enquanto valores

inferiores desfavorecem a variante, e valores próximos a .50 demonstram a sua neutralidade);
iv) o nível de significância considerado na seleção dos contextos relevantes, conferindo a
análise uma confiabilidade estatística.
Foram considerados relevantes pelo programa VARB 2000 apenas nove das quinze
variáveis explanatórias quantificadas, utilizando nível de significância .038, resultado
satisfatório uma vez que para manter a confiabilidade estatística, recomenda-se considerar
apenas os resultados com nível de significância igual ou menor a .05. Sobre a fixação do nível
de significância a ser considerado Scherre e Naro (2203, p. 168) propõem que:

A probabilidade máxima que arbitramos de nos sujeitar a incorrer em erro é
denominada de nível de significância do teste. Essa probabilidade é
normalmente especificada antes de nossa análise para que os resultados
obtidos não influenciem a nossa tomada de decisão. Nas ciências humanas e
sociais, é comum a adoção de um nível de significância de 0,05 ou de 0,01,
embora outros níveis possam ser usados. O nível de significância –
thershhold – usado nos programas da série VARBRUL é de 0,05.

No capítulo seguinte, será realizada a análise dos resultados estatísticos obtidos através
do pacote de programas VARBRUL. Serão levados em consideração, em tabelas e gráficos,
os resultados apontados pelos programas MAKE 3000 e VARB 2000. Nesta etapa, o
pesquisador, à luz dos de seus conhecimentos lingüísticos, interpreta a quantificação dos
dados, observando se o fenômeno variável estudado, na comunidade de fala escolhida, reflete
uma variação estável ou uma mudança em curso.
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6 ANÁLISE DOS DADOS

Após os dados terem sido codificados de acordo com os fatores estabelecidos na chave
de codificação, foram submetidos ao pacote de programas de análise quantitativa VARBRUL,
que apresenta como resultado uma seleção estatística dos grupos variáveis mais relevantes,
além de estabelecer a probabilidade dos fatores de cada nível indicando um peso relativo.
Foram depreendidas, dos corpora analisados, 1755 ocorrências do objeto direto
anafórico, distribuídas nas quatro comunidades de fala conforme indicado na tabela abaixo:

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS POR COMUNIDADE
CINZENTO HELVÉCIA RIO DE CONTAS SAPÉ TOTAL
498

430

441

386

1775

6.1 A SELEÇÃO DAS VARIANTES

Apesar de o português apresentar quatro estratégias de realização do objeto direto
anafórico de 3a pessoa: clítico acusativo (CL), pronome lexical (PL), categoria vazia (CV) e
SN repetido ou anafórico, foram encontradas apenas três. Não se encontrou qualquer
ocorrência da variante clítico acusativo, que se pode ser justificar pelo baixo nível
escolaridade dos informantes, uma vez que, o uso desta, segundo Duarte (1986, p. 43), é
municiado pela escolarização.

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIANTES
ENCONTRADAS NO PORTUGUÊS
RURAL AFRO-BRASILEIRO
Variáveis

SN

PL

CV

TOTAL

No de ocorr.

275

213

1267

1755

%

16

12

72

100

Ao se comparar os resultados apontados na Tabela 2 com os de Duarte (1986),
referentes à analise de um corpus urbano, apresentados na tabela 3 a seguir:
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TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIANTES NO DIALETO
URBANO
Variante
CL
SN
PL
CV
TOTAL
No de Ocorr.

79

338

304

1235

1974

%

4,9

17,1

15,4

62,6

100

Cf. Duarte (1986,

p. 17)96.

observa-se que os resultados são bastante semelhantes, apesar de haver uma diferença
significativa, no que se refere à quantidade de variantes existentes nos dois dialetos: nas
comunidades rurais afro-brasileiras, há menos uma estratégia, a variante padrão clítico
acusativo, encontrada no corpus urbano. Segundo Duarte, essa variante, é condicionada por
fatores extralingüísticos, a escolarização, uma vez que é mais freqüente entre falantes com
maior nível de escolaridade, e a faixa etária mais alta. No corpus rural, o percentual referente
a essa variante, provavelmente, dilui-se no percentual da variante categoria vazia, que têm a
sua freqüência mais alta no dialeto analisado. Constata-se, ainda, na comparação entre as
tabelas 2 e 3, que o uso do pronome lexical apresenta, no dialeto rural afro-brasileiro, menor
percentual (12%), contrariando as expectativas desta pesquisa. Esperava-se que, nessas
comunidades, a variante PL fosse mais freqüente, já que se partiu do pressuposto de que esse
dialeto devesse manter traços crioulizantes devido ao contexto multilíngüe em que se formou
e a condição de isolamento em que vivem essas comunidades. Dessa forma, seria esperada a
possibilidade de um mesmo termo poder exercer funções distintas na sentença, assim como
nas línguas crioulas apresentadas na seção 2.4 deste trabalho.
Apesar de o objetivo deste trabalho ser unir comunidades que compartilhem fatos
sócio-históricos, ampliando a representação desse dialeto em diversas regiões do estado da
Bahia, buscou-se verificar o comportamento das variantes em cada comunidade isoladamente,
a fim de observar a existência de alguma particularidade entre elas. Os resultados das
variantes em cada comunidade são apresentados na tabela a seguir:

96

Alterou-se não só formato original da tabela a fim de facilitar a comparação, mas também a denominação das
variantes com a mesma finalidade. Segue-se a correspondência entre a legenda utilizada nesta pesquisa e os
termos utilizados por Duarte:
CL - clítico acusativo
PL - pronome Lexical
CV – [Sne]
SN - Outras
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TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIANTES SEGUNDO AS COMUNIDADES
Comunidade

HV

RC

CZ

SP

Total

No de ocor. / %

No de ocor. / %

No de ocor. / %

No de ocor. / %

No de ocor. / %

SN

49 / 11

70 /16

99 / 20

57 / 15

275 / 16

PL

74 / 17

65 / 15

40 / 8

34 / 9

213 / 12

CV

307 / 71

306 / 69

359 / 72

295 / 76

1267 / 72

Total

430 / 25

441/25

498/28

386/22

1755/100

A análise da tabela 4 mostra-nos que, quando vistas isoladamente, as comunidades
apresentam tendências diferenciadas no que se refere à realização do objeto direto anafórico,
quando levados em consideração seus percentuais de freqüência.
Observa-se que, nas comunidades mais isoladas, Cinzento e Sapé97, a variante
categoria vazia é favorecida, enquanto o uso do pronome lexical tem sua freqüência reduzida.
Esse resultado parece indicar que a variante PL nas nessas comunidades é mais recente que
nas demais, que mantém algum contato com outros dialetos.
Serão analisados, nas próximas seções, os fatores condicionantes referentes apenas às
variantes pronome lexical e categoria vazia, uma vez que essas variantes são, efetivamente,
anafóricas, desconsiderando a variante SN, cujo valor referencial dispensa a existência de um
antecedente a fim de licenciá-la,98 além de ser uma estratégia disponível em qualquer língua
para o preenchimento da posição de objeto direto já mencionado, não se constituindo uma
peculiaridade do PB. Pretende-se explicar, através da análise dessas duas estratégias do PB99,
que fatores, principalmente sócio-históricos, estão envolvidos em sua realização.

6.2 A SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS SIGNIFICATIVAS

Quantificados os dados, utilizando um dos programas do pacote VARBRUL, o MAKE
3000,

passou-se a analisar, em termos probabilísticos, as variantes segundo fatores

lingüísticos e extralingüísticos. Para tal, o arquivo .cel gerado pelo programa foi submetido
97

Ver seção 4.3.1.
Segundo a teoria gerativa, as expressões referenciais, dentro da Teoria da Regência e Ligação, obedecem ao
Princípio C, o qual determina que expressões-R são livres. (Sobre o assunto, ver Haegman, 1991)
99
Evitou-se utilizar o termo inovadoras, uma vez que, segundo Cyrino (1994 e 1997) e Kato e Raposo (SD), o
objeto nulo mesmo em construções em ilha são encontrados no PE. Dessa forma, apenas a variante PL é
inovadora no que se refere à comparação entre o PB e PE.
98
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ao VARB 2000, o qual selecionou nove variáveis com nível de significância .038 e input .08
para o pronome lexical (PL) e .93 para a categoria vazia (CV). Foram selecionadas as
seguintes variáveis com valor estatístico:

a) forma verbal;
b) estrutura sintática da frase;
c) presença/ausência de sujeito;
d) posição da ocorrência em relação ao antecedente;
e) condicionamento semântico do objeto;
f) forma do antecedente mais próximo;
g) referencialidade;
h) gênero;
i) comunidade.

O VARBRUL descartou como sem valor estatístico as seguintes variáveis:

a) tipo de oração em que ocorre;
b) ocorrência em estrutura com topicalização;
c) distância da ocorrência em relação à primeira menção;
d) tipo de elocução;
e) faixa etária;100
f) estada fora da comunidade.

Os resultados apresentados nas seções seguintes obedecem à ordem de seleção do
programa VARBRUL por relevância estatística, no que se refere ao condicionamento das
variantes.

100

O programa rejeitou essa variável, porém os resultados referentes à freqüência merecem ser analisados. Essa
análise será realizada, após a análise da última variável selecionada.
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6.2.1 Variáveis lingüísticas

6.2.1.1. Condicionamento semântico do objeto

Estudos anteriores (Duarte, 1986; Omena, 1978, apud Duarte 1986) referendam que
este é o fator de maior relevância na escolha entre as variantes CV e PL, sendo o PL
favorecido quando o OD anafórico exibe o traço [+animado]. Conforme se pode observar na
análise dos pesos relativos registrados, na tabela 5, a seguir, esse resultado se confirma no
corpus aqui analisado.

TABELA 5 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIANTES SEGUNDO O TRAÇO
SEMÂNTICO DO ANTECEDENTE DO OBJETO DIRETO
ANAFÓRICO
PRONOME LEXICAL
CATEGORIA VAZIA
Condicionamento
semântico do
objeto
Ocorrências %
Peso Relativo Ocorrências % Peso Relativo
[+animado]

180/521

35

.80

341/521

65

.20

[-animado]

33/953

3

.32

920/953

97

.68

213/1474

14

--

1261/1474

86

--

Total

Como se pode observar, enquanto o traço [+ animado] favorece a realização da
variante PL, apresentando peso relativo .80; o traço [-animado] desfavorece-o, tendo como
peso relativo, .32. Da análise desse fator, percebe-se também que a categoria vazia é a
estratégia preferida dos falantes, nesse dialeto, como se pode ver no gráfico a seguir:
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Gráfico 1 – O traço semântico do antecedente do objeto direto anafórico

6.2.1.2 Paralelismo discursivo

Com a decisão de submeter os dados à variável “antecedente mais próximo”, buscouse investigar se a forma do antecedente, em qualquer posição sintática, no mesmo turno ou em
turno diferente seja do informante, seja do documentador, influenciaria na escolha de uma das
formas variantes na posição de objeto direto anafórico. Esperava-se que a alternância das
formas variantes fosse mais utilizada a fim de evitar, por exemplo

uma seqüência de

categoria vazia, com o objetivo de manter a coesão, porém os resultados apontam que o uso
de uma determinada variante condiciona a sua repetição. Como o resultado da análise dessa
variável apontou para um paralelismo discursivo, buscou-se verificar se a estratégia SN,
desconsiderada inicialmente, apresenta condicionamento semelhante às variantes PL e CV no
que se refere ao paralelismo discursivo. Dessa forma, incluiu-se, na tabela abaixo, os
resultados referentes à variante SN e, como esta variante não foi submetida ao programa
VARB 2000, os resultados apontados na tabela, a seguir, apresentam valores percentuais e
não os pesos relativos, fornecidos pelo programa VARB 2000.
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TABELA 6 – A ESTRUTURA FORMAL DO ANTECEDENTE MAIS
PRÓXIMO
Forma do
SN
PL
CV
TOTAL
antecedente
ocor. / %
ocor. / %
ocor. / %
mais próximo
SN
102 / 27
27 / 7%
252 / 66
381
PL

5/3

90 / 53

76 / 44

171

CV

63 / 9

68 / 10

537 / 80

668

170 / 14

185 / 15

865 / 71

1220

TOTAL

Os resultados da tabela (6) apontam que a escolha de uma das variantes favorece a sua
repetição. Este resultado revela um paralelismo, nos moldes definidos por Naro e Scherre
(1993) que se baseiam na observação feita por (Poplack, 1980, apud Scherre & Naro,1993),
“marcas levam a marcas e zeros levam a zeros”. Segundo os autores, tanto no nível da
sentença (paralelismo formal) quanto no nível do discurso (paralelismo discursivo), há
correlação entre as marcas explícitas, de modo que “formas gramaticais particulares tendem
a ocorrer juntas”. Pode-se perceber da análise da tabela (6) que ocorre na realização do objeto
anafórico um paralelismo discursivo, visto que a forma do antecedente leva a sua repetição,
formando uma série. Na análise dessa variável, consideraram-se os antecedentes em qualquer
posição na sentença e também em outro turno, uma vez que o que se está analisando é a forma
do objeto direto e que fatores as condiciona.

(01)

DOC: E a cobrai pode mordê?
INF:

Uai, eles fala que num pode matá ___i, né? Que a gente só passa no
qu'é deles.

DOC: Ham, ham.
INF: Se incontrá __i, cum'é que vai matá ____i?
(02)

DOC: E Jovelina vai também?
INF:

Não, ela só foi quando a menina casô... quando casô, depois ela num foi
mais não.

DOC: Num tem vontade de ir lá.
INF:

Não, ela quase num vai, que sempre quando eu vô dêxo ela mais minha
mãe, né?
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6.2.1.3 Estrutura sintática da frase

A estrutura da frase é um fator relevante na seleção da variante. Foram consideradas
apenas as estruturas em que a ocorrência apresentasse como antecedente um sintagma
nominal (SN), uma vez que o antecedente sentencial aponta para o uso categórico da categoria
vazia. Os resultados dessa variável são apresentados na tabela a seguir.

TABELA 7 – A FORMA DO OBJETO DIRETO ANAFÓRICO SEGUNDO A VARIÁVEL
ESTRUTURA DA FRASE
Estrutura argumental
do verbo

PRONOME LEXICAL
Ocorrências

%

28/292

10

.38

152/1120

14

OD(SN) + PRED

11/32

OD(SN) + S

CATEGORIA VAZIA

Peso Relativo Ocorrências

%

Peso Relativo

264/292

80

.62

.52

968/1120

86

.48

34

.66

21/32

66

.34

22/36

61

.74

14/36

39

.26

213/1480

14

--

1267/1480

86

--

OD(SN)+
SP(OI/LOC)101
OD(SN)

Total

A categoria vazia é favorecida, principalmente, em estruturas cujo verbo possui em
sua grade temática, dois argumentos, um ligado a ele diretamente recebendo o caso acusativo
e outro ligado por preposição de quem recebe o caso. Esse resultado parece apontar para
preferência de se construir sentenças contendo apenas três constituintes realizados
foneticamente, reproduzindo a estrutura básica do português SVO.
Nas sentenças onde a posição de objeto direto é ocupada por um elemento cuja
interpretação semântica estrutural é ambígua, ou seja, quando um elemento recebe do verbo
antecedente o caso acusativo, mas o verbo subseqüente lhe atribui papel temático de agente,
caracterizando-o como sujeito, prefere-se preenchê-la com o pronome lexical. Essas
construções, geralmente, ocorrem quando nessa posição se encontra uma oração com verbo

101

Na posição de SP foram considerados os termos que exercem a função de objeto indireto e de locativo na
posição de argumento do verbo, sendo descartados os termos locativos em posição de adjunção.
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no infinitivo ou uma mini-oração102, conforme demonstram os exemplos (03) e (04)
respectivamente:

(03)

DOC: E do mais velhosi, qu’é que cê sabe dos mais velhos aqui do Cinzento,
os antigos?
INF:

Eu num sei quase nada, né?

DOC: Cê nunca teve curiosidade de sabê comé que surgiu o Cinzento não?
INF:

Sobe não, né?.. a vez, eu vejo elesi contá, mas num prendei na mente
assim não. (SP-03)

(04)

(sobre o cravo)
INF: Você colhe ele ININT, ele tem aqueles dente, aqueles cachoi, você
quebra elesi sem folha [...] (SP-06)

O PL é favorecido, quando satura uma outra estrutura de predicação, quer verbal
como em (03), quer nominal como em (04).
Duarte (1986), em sua pesquisa, chamou a atenção para esse fato. Seus dados
apontaram que 71,9% dos dados de PL computados ocorreram nesses tipos de construção. Na
pesquisa aqui empreendida, relutou-se incluir tais contextos, uma vez que o objetivo era
estudar o objeto direto, ou seja, o argumento interno selecionado pelo verbo103. Nessas
construções, apesar de o pronome ou a categoria vazia que a ocupa receber caso acusativo,
não preenche sozinha a grade argumental do verbo, mas toda a oração da qual é sujeito. Em
outras palavras, é a oração seguinte o argumento do verbo. No exemplo (03), cuja estrutura é
OD(SN) + S, o verbo da segunda oração não pode atribuir caso nominativo a seu sujeito por
ser infinitivo, resta ao verbo da oração anterior atribuir-lhe o caso acusativo, conforme podese observar na representação abaixo:
VP

V’

V
vejo
102
103

S
eles contá

Do inglês small clause. Sobre o assunto, ver Haegman (1991)
Conforme discussão na seção 2.1 deste trabalho.
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A ambigüidade do papel de OD favorece o uso do PL, em estruturas como essa, nas
quais se pode perceber que não é apenas o pronome eles que ocupa a posição de argumento
interno do verbo, mas toda a oração (eles contá). Em outras estruturas, o PL ocupa a posição
de objeto direto e o caso acusativo lhe é atribuído, sem ambigüidade, como em:

(05)

Sobre máquina de moer mandioca com motor manual.
INF:

[...]Tinha ___i não, temos ___i, só que a nossa tá parada, porque nós não
utilizô mais elai, ela fico[...] CZ-06

6.2.1.4 Referencialidade do objeto direto anafórico

Segundo Cyrino (1997), o traço referencialidade relacionado ao traço animacidade, é
bastante relevante no licenciamento da CV104 reconstrução proposta por ela. Cyrino aponta
que esse tipo de categoria vazia tem como antecedente um elemento cujo traço é,
essencialmente, [-animado , + específico, + referencial], porém pode ocorrer quando o
antecedente possui o traço [+animado]

se também compartilhar o traço [-específico,

+referencial], como no exemplo abaixo de Duarte (1986) citado em Cyrino (1997, p. 213):

(06)

A FEBEM é um dos elos dessa corrente que cria o menor infratori; não é ela o
único responsável, o único elo que cria(e)i, e como tal ela não consegue
recuperar(e)i.

Dessa forma, buscou-se observar, se, em comunidades de fala resultante do contato
lingüístico, essa variável apresenta a mesma importância no papel do licenciamento das
categorias vazias.
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Ver seção 2.3.1
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TABELA

8

–

DISTRIBUIÇÃO DAS VARIANTES DE ACORDO COM
REFERENCIALIDADE DO ANTECEDENTE DO OBJETO
DIRETO ANAFÓRICO
PRONOME LEXICAL

Referencialidade

Ocorr.

CATEGORIA VAZIA

% Peso Relativo

Ocorr.

% Peso Relativo

[+específico/+referencial]

145/568

26

.65

423/568

74

.35

[-específico/+referencial]

54/648

8

.42

594/648

92

.58

[- referencial]

14/262

5

.36

248/262

95

.64

213/1478

14

--

1265/1478 86

--

Total

A

Como se pode notar, o traço [+ específico] do antecedente favorece o uso da variante
PL, assim como o [+animado]. Quando o referente pode ser localizado temporal e
espacialmente, a CV é desfavorecida, porém sua freqüência nesse tipo de ocorrência ainda é
bastante alta, 74%. Desse comportamento pode-se perceber que a CV tem comportamento
mais livre que a variante PL, que tem seu uso condicionado não só pelo caráter semântico,
mas também estrutural, como visto na tabela 7.
Inversamente, a CV é favorecida à medida que o referente perde a referencialidade,
como pode ser observado na última coluna da tabela 8.
Duarte (1986, p. 14), na análise de um corpus urbano, não considera os objetos diretos
que sejam indefinidos e genéricos. No início desta pesquisa, resolveu-se também excluir tais
dados, porém percebeu-se que, mesmo nesses contextos, os falantes da comunidade
investigada, realizavam as três variantes na posição de objeto direto, onde era esperada a CV,
uma vez que esses traços a favoreciam (cf. Duarte, 1986).

(07)

PL

INF:

É, melhorando. Então acredito no que os mais velho fala poque,
eu mesmo num conhe...conheci negóço de enegiai aqui...meus
filho já conhece elai [...] (CZ-01)

(08) CV

INF:

Faço tudo.[...]Eu vem de manhã, coloco o fêjãoi no fogo e
deixa ____i aí. CZ-01

(09)

SN

INF:

Com remédio, comprava purgante, dava eles purgante, fazia
azeite de baga e dava purgante [...] HV-13
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6.2.1.5 Presença / ausência do sujeito

Decidiu-se selecionar essa variável tendo em vista a posição de Tarallo (1993 [1991])
segundo a qual, ao mesmo tempo em que o sujeito pronominal vem sendo preenchido, o
objeto direto anafórico tem se apagado. Mesmo acreditando não haver uma relação entre essas
duas mudanças, por pertencerem a parâmetros lingüísticos diferentes, resolveu-se observar
como se comporta tal variável num dialeto distinto ao que Tarallo analisou, um corpus urbano
numa perspectiva diacrônica, e verificar se, neste dialeto, falado por afro-descendentes, a
assimetria sujeito/objeto no português demonstrada por Tarallo seria confirmada.
Contrariando as intuições de que esta seria uma variável irrelevante, o programa
VARBRUL selecionou-a como significativa. Os resultados podem ser observados na tabela a
seguir.

TABELA 9 – A DISTRIBUIÇÃO DAS VARIANTES SEGUNDO PRESENÇA/AUSÊNCIA
DO SUJEITO NA SENTENÇA
Presença/Ausência

PRONOME LEXICAL

CATEGORIA VAZIA

do sujeito

Ocorrências

%

Peso Relativo Ocorrências %

Peso Relativo

Ausência

103/833

12

.45

730/833

88

.55

Presença

110/646

17

.56

536/646

83

.44

Total

213/1479

14

--

1266/1479 86

--

A análise das freqüências e dos pesos relativos expostos na tabela aponta que a
estrutura da sentença não é um fator decisivo neste dialeto, uma vez que se pode perceber que
o valor dos pesos relativos estão próximos a .05, demonstrando um certo equilíbrio.
Porém, pode-se inferir que há uma tendência à construção de sentenças com uma
simetria no que se refere ao preenchimento, ou apagamento das posições argumentais do
verbo, diferentemente do que Tarallo inferiu para o PB como um todo. A ausência do sujeito
favorece, levemente, a variante CV, assim como a presença do sujeito na sentença favorece o
preenchimento do objeto direto, como se pode observar no exemplo a seguir.
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(10)

Sobre uma parente adoentada que procurava rezador.
INF:

[...] eu acho que, eu falei se eu vesse ela sã, até que eu tinha mais uma
fé, mas se eu nunca vi ela sã. [...] (HV-01)

(11)

(Sobre Marinaldo)
INF:

Depois ___ num vi ___ mais.E onte que ele passou aqui uma horinha.
(SP-01)

A esse respeito, Tarallo (1993, p. 50 [1986]) faz referência a uma posição de Bickerton
(1984, p. 19) de que em línguas crioulas radicais não haveria assimetria na realização dos
argumentos do verbo. O resultado obtido, nesta análise, aproxima a variedade afro-brasileira
do PB das línguas crioulas, destacando-o no panorama geral do PB, por essa tendência
crioulizante e evitar a assimetria na realização, ou apagamento dos argumentos verbais.

6.2.1.6 Forma verbal

Primeiramente, foram codificados separadamente todos os tempos verbais, mas, ao
submeter os dados ao programa MAKE 3000, ocorreram alguns Knockouts, que levaram a se
amalgamar alguns fatores, agrupando-os a partir de características semelhantes. Em busca de
seguir o critério estabelecido, foram agrupadas as formas nominais (infinitivo, gerúndio e
particípio) e as estruturas constituídas de verbo auxiliar e verbo principal, incluindo as formas
de futuro composto. Quanto às formas simples, só foram quantificadas isoladamente aquelas
encontradas em quantidade significativa: o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, e o
presente do indicativo. Não foi encontrada qualquer construção em que ocorresse a forma
simples do futuro, seja do presente ou do pretérito105, nas estruturas onde houvesse objeto
direto anafórico. As ocorrências de imperativo, foram amalgamadas ao conjunto das formas
subjuntivas, tendo em vista que aquele pode ser realizado com as formas deste.

105

Segundo Ferreira da Silva (2003), que estudou a forma verbal do futuro nas comunidades de Helvécia e
Cinzento, “as duas comunidades apontam para resultados semelhantes: a preferência dos falantes pela perífrase
verbal.” (p.129). Ainda segundo o autor, apenas são realizadas, nessas comunidades, as formas simples de futuro
quando se tratam de expressões cristalizadas, tais como “será que”, “que dirá o dono” e na expressão religiosa
“faz a tua parte que eu te ajudarei.”
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TABELA 10 – A REALIZAÇÃO DO OBJETO DIRETO ANAFÓRICO SEGUNDO A
VARIÁVEL FORMA DO VERBO
PRONOME LEXICAL

Forma verbal

CATEGORIA VAZIA

Ocorr.

%

Peso Relativo

Ocorr.

Pret. Imperf.

12/113

11

.34

101/113

89

.66

Pret. Perfeito

74/425

17

.42

351/425

83

.58

Formas Compostas

20/204

10

.44

184/204

90

.56

Subjuntivo

10/46

22

.51

36/46

78

.49

Formas Nominais

32/239

13

.57

207/239

87

.43

Presente Ind.

65/453

14

.61

388/453

86

.39

213/1480

14

--

1267/1480

86

--

Total

% Peso Relativo

Na tabela, pode-se observar que o pret. perfeito favorece a categoria vazia, assim
como o pret. imperfeito, pois são tempos próprios da narrativa, geralmente ligados ao tópico
discursivo. Já o presente, como no exemplo (12) a seguir, remete a ações praticadas com
freqüência, habituais, e com menor nível de coesão discursiva, favorecendo o uso do PL,
como se pode inferir da observação de seu peso relativo, .61, na tabela acima.

(12)

INF:

É. O cravoi esse ano que passou deu o que, dez, doze reais o quilo, já
foi uma força né?

DOC2: Puxa!
INF:

E tod...

DOC2: Mas também daqui que o cravoi faça um quilo, né?
INF:

Não dá muito trabalho não! Aqui o cara colhe ... um cara bom pega uns
seis sete quilos de cravo. [...] Você colhe elei, ele tem aqueles dentej,
aqueles cacho, você quebra elesj sem folha, prá casa, chega em casa,
você destala elej, tira o talol, [...] e pega elei e bota __i no só.

O fator formas nominais incluem formas verbais que favorecem não só clítico
acusativo quanto o pronome lexical, conforme afirma Duarte (1986). O pronome lexical,
segundo a pesquisa da autora num dialeto urbano, é favorecido pelo gerúndio, além do clítico
e este é também favorecido pelo uso do infinitivo, devido a sua realização contar com o apoio
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de uma consoante, estabelecendo o padrão silábico CV, como no exemplo abaixo de Duarte
(1986:15). No dialeto rural afro-brasileiro, nem mesmo em contextos com o infinitivo, essa
variante aparece.

(13)

Elei veio do rio só para me ver. Então eu fui ao aeroporto buscá-loi.

6.2.1.7 Posição da ocorrência em relação ao antecedente

Pressupunha-se que, quanto mais distante a ocorrência de seu antecedente, mais seriam
preferidas as variantes realizadas, o que não se confirmou ao se analisar a posição do
antecedente em turno diferente. Nesse contexto, refletiu-se o resultado total (SN 16%, PL
12%, CV, 72%) e o que favorece esse resultado é a presença do tópico discursivo. Resolveuse então retirar este fator do grupo e analisar apenas a posição da ocorrência no mesmo turno
do turno do falante. Os resultados obtidos podem ser observados na tabela 11, a seguir.

TABELA 11 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIANTES DE ACORDO COM A POSIÇÃO DA
OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO ANTECEDENTE NO MESMO TURNO
DO FALANTE
Posição da
Ocorrência
Oração
Coordenada sindética
O .Subordinada
c/ anteced na OP
OP c/antecedente
na O .Subord.antep
Primeira Oração
Coordenada assindética

PRONOME LEXICAL
Ocorr.
% Peso Relativo

CATEGORIA VAZIA
Ocorr.
%
Peso Relativo

10/130

8

.35

120/130

92

.65

11/96

11

.43

85/96

89

.57

07/ 51

14

.39

44/51

86

.61

43/328

13

.47

285/328

87

.53

Outro período
Segunda O .Coord.
assindética em diante

73/348

21

.60

275/348

79

.40

08 /32

25

.68

24/32

75

.32

Total

152/985

15

--

833/985

85

--
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Quando o antecedente se encontra em outro período, ou seja, o OD anafórico se
encontra mais distante do antecedente, é favorecido o preenchimento da posição de objeto
direto. Na tabela, pode-se observar que a probabilidade de ocorrer um PL aumenta bastante
nesse contexto. Recorrendo aos resultados do cômputo geral dos dados, verifica-se que
também, nestes casos, a variante SN tem seu uso favorecido. Seu percentual de uso no
contexto em questão sobe de 16% para 22%. Semelhante comportamento, encontramos em
contextos em que a variante ocorre a partir da segunda coordenada assindética em diante.

(14)

INF: [...] Senhô com vinte lito de cacau, de cacau sequim, qu'é por causo
chega aqui que vê tudo maduro, quebra ele, fumenta ___i, bota ele
dento de um saco plástico, (HV-22)

Nos contextos de coordenação, não há um comportamento regular. Nas orações
coordenadas assindéticas, em que o antecedente encontra-se na oração anterior,
contrariamente, às realizadas a partir da segunda posição, a categoria é vazia favorecida.
Desse comportamento, pode-se inferir que o que interfere na realização da variante é coesão
existente entre as orações, quanto mais próxima a realização do anafórico do antecedente
maior a coesão, e a CV pode ser utilizada sem comprometimento do enunciado; quanto maior
a distância, menor a coesão e o preenchimento da posição é favorecido.

(15)

INF:

[...]Já cavalo, não, quase que num cai não. Mas, se ele tivé de saltá uma
cercai, ele salta ___i.

Nas estruturas de coordenação sindética, independentemente da posição ocupada, é
favorecida a CV, o que demonstra que elemento coordenativo estabelece coesão entre as
orações permitindo o esvaziamento da posição de objeto direto anafórico.

(16)

INF: pegô as cerca tudoi e desmantelô____i dano presento pro home...(CZ-12)

Em períodos em que há uma relação de dependência entre as orações, estabelece-se
uma relação de coesão bastante intensa, o que favorece o uso da CV, como se pode constatar
nos resultados dos fatores que se referem a contextos de subordinação.
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6.2 VARIÁVEIS SOCIAIS

Dos fatores sociais quantificados, o programa selecionou como significativas a
variável de gênero e a variável comunidade, já analisada na introdução dessa seção. Porém,
além dos resultados dessas duas variáveis selecionadas pelo VARBRUL, serão apresentados
os resultados segundo a variável faixa etária, que apesar de não ter valor significativo para o
programa, apresenta um resultado que pode indicar que o PL seja uma variante mais recente
nestas comunidades, embora não se esperasse esse resultado. Outra evidencia de que o PL não
é muito freqüente nessas comunidades pode ser encontrada em Burgos (2003), que realizou
uma pesquisa, em parte do corpus aqui analisado, sobre as estratégias do uso das relativas.
Seus resultados apontaram um número pouco significativo (3% do total de ocorrências) de
relativas com pronome resumptivo, construção favorável à realização do pronome lexical106.
A fim de comprovar tal hipótese é necessário que estenda a análise desse fenômeno a outros
corpora: urbano, rural e diacrônico.

6.2.1 Gênero

Geralmente, a análise dessa variável permite apontar qual o papel do homem e da
mulher nos fatos lingüísticos, no sentido de apontar se um gênero é mais conservador que
outro. Essas generalizações são feitas, baseando-se essencialmente, nos papéis exercidos pelos
homens e mulheres na comunidade, que se refletem nos aspectos lingüísticos.
Na comunidade de Sapé, o comportamento social entre homens mulheres difere-se,
principalmente, no que diz respeito aos afazeres domésticos e ao lazer, uma vez que no
trabalho e na obrigação de prover a casa, ambos dividem a mesma tarefa, quando se trata de
trabalho na roça. Muitas mulheres, para cumprir o papel de provedora do lar, quando não
trabalham na roça, prestam serviços domésticos na casa de fazendeiros locais. Quanto aos
homens, nessa comunidade, que é mais isolada, não saem da comunidade em busca de
trabalho em outras comunidades.
106

Nessas construções, a oração relativa apresenta um pronome na posição que é representada pelo relativo.
Chamam-se também relativas com pronome lembrete, uma vez que o termo pode ser identificado sem a presença
desse pronome.
No cinema, encontrei muitos amigos que não via eles há muito tempo.

127

TABELA 12 – A DISTRIBUIÇÃO DAS VARIANTES SEGUNDO O GÊNERO
Gênero

PRONOME LEXICAL

CATEGORIA VAZIA

Ocorrências

%

Peso Relativo Ocorrências

% Peso Relativo

Feminino

105/770

14

.42

665/770

86

.58

Masculino

108/710

15

.58

602/710

85

.42

Total

213/1480

14

--

1267/1480

86

--

Da análise da tabela, pode-se perceber que a mulher, no dialeto rural analisado,
mantém uma postura conservadora, visto que a freqüência das variantes reflete a freqüência
do cômputo geral dos dados, enquanto os homens apresentam uma pequena alteração no valor
da freqüência das variantes, que não se reflete significativamente nos pesos relativos, essa
pequena alteração evidencia que o gênero masculino usa mais a variável PL que as mulheres.

6.3 A VARIÁVEL FAIXA ETÁRIA

É a análise desta variável que permite ao pesquisador identificar se o fenômeno
lingüístico variável focalizado reflete uma mudança em curso ou uma variação estável.
Mesmo não tendo sido selecionada pelo programa VARBRUL, considerou-se
importante analisá-la esta variável tendo em vista que a freqüência das variantes se comporta,
de certa forma, contrariamente às expectativas desta pesquisa. Serão retomadas, para análise,
todas as estratégias utilizadas na captação dos dados, ou seja, SN, PL, CV.

TABELA 13 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIANTES SEGUNDO
A FAIXA ETÁRIA DOS INFORMANTES
SN
PL
CV
TOTAL
Faixa etária
ocor / % ocor. / % ocor. / %
20 a 40 anos

81 / 13

83 / 14

443 / 73

607

41 a 60 anos

107 / 16

92 / 14

459 / 70

658

+ de 60 anos

87 / 18

38 / 8

365 / 74

490

Total

275 / 16

213 / 12

1267 / 72

1755
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Os resultados da tabela acima apontam que, entre as estratégias de realização do objeto
direto anafórico, a variante PL, considerada estigmatizada nos dialetos urbanos, tem sua
freqüência reduzida entre os falantes da faixa III. Nessa faixa, são favorecidas tanto a variante
CV, quanto a variante SN. Nas demais faixas, o uso do PL é levemente favorecido, passando
de 12% para 14% a sua freqüência, enquanto decresce o uso da variável SN (16%, 13% , na
faixa II e faixa I respectivamente).
A variante CV apresenta índices bastante equilibrados, sendo desfavorecida apenas na
faixa II (70%), em que há o favorecimento das demais variantes.
É importante notar a trajetória da variante SN neste dialeto, ela é favorecida na faixa
III, exibe um comportamento neutro na faixa II e é desfavorecida na faixa I. Esse
comportamento reflete um comportamento comum em situações emergenciais de contato,
uma vez que no processo de aquisição de uma língua alvo, há perda de material gramatical e a
manutenção de itens lexicais107. Por outro lado, o SN anafórico é igualmente uma estratégia
de esquiva ao uso das variantes não padrão.108
Seguindo o proposto por Lucchesi (2000, p. 111), podemos inferir que a variante PL
tenha sido introduzida, posteriormente, compondo um segundo momento do processo de
aquisição de uma segunda língua em situação de contato. Para suprir a perda inicial dos
materiais funcionais, Lucchesi propõe que ocorre uma recomposição gramatical do sistema,
que pode se dar “por duas vias que envolve processos de gramaticalização”109:

a. ampliação (ou maximização) das funções dos (poucos) itens gramaticais que se
conservaram no uso lingüístico da comunidade;
b. a utilização de itens lexicais para expressar relações gramaticais, ponto de partida
do processo de gramaticalização.”

Desses pressupostos, pode-se inferir que o uso da variante PL pode ser explicado
tendo em vista o primeiro item apontado. Com a perda da morfologia verbal, tornou-se
necessário o preenchimento do sujeito; o do uso pronome ele nessa posição, posteriormente,
estendeu-se à posição de objeto, que estaria vazia por terem sido os clíticos (elementos mais
gramaticalizados) apagados, não encontrando obstáculo, uma vez que, nesse dialeto, a ordem
107

Lucchesi (2000, p. 111) propõe que em situação de comunicação emergencial, o falante tende a reter os itens
lexicais, de significado referencial , e descartar os itens funcionais, de significação gramatical.
108
109

Cf. Duarte, 1986, p. 69.

O conceito de gramaticalização utilizado por Lucchesi refere-se “a mudança de uma categoria léxica para
uma funcional , associada à perda de conteúdo lexical”, cf. propõe Roberts (1993). Sobre gramaticalização, ver
Castilho (1997).
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da sentença é, essencialmente, SVO, licenciando a variante a receber caso acusativo
estrutural.
Pode-se inferir também que, como essa variante é menos freqüente na faixa III, e
também nas comunidades isoladas, seria mais recente nesse dialeto que a CV. Essa hipótese
se explicaria pela difusão do dialeto urbano pela televisão, nas comunidades mais isoladas
(Sapé e Cinzento) e, nas demais comunidade, através do contato com dialetos urbanos
possibilitados não só pela televisão, mas também pela freqüente saída dos homens para
trabalhar em outras regiões, visto que essa variante tem sua freqüência aumentada na fala de
informantes do sexo masculino.
Uma última evidência a favor dessa hipótese, a qual não se pretende assumir antes da
ampliação da pesquisa a um corpus urbano e também diacrônico, pode ser encontrada, ao se
observar o gráfico 2 apresentado por Duarte (1986, p. 39)110, em que a autora apresenta a
distribuição das variantes segundo a faixa etária no dialeto urbano.:

Gráfico 2 – Uso das três variantes segundo a faixa etária no dialeto urbano

Como se pode observar no gráfico 2, a variante PL, apresenta o mesmo
comportamento encontrado na análise do corpus desta pesquisa. É mais freqüente entre os
110

Deve-se levar em consideração que a distribuição das faixas etárias nos dois trabalhos não possui total
correspondência: Duarte considera quatro faixas etárias, como se pode ver no gráfico, além de a faixa etária
composta pelos falantes com idade mais avançada têm seu limite bastante inferior ao proposto nesta pesquisa.
Ver os gráficos.
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jovens e decresce à medida que aumenta a faixa etária. Comparando os resultados da autora
com os alcançados nesta pesquisa e demonstrado no gráfico 3 abaixo, pode-se perceber
também que os percentuais referentes a essa variante são mais altos111 no corpus urbano que
no rural, mesmo tendo aquele um número maior de variantes, visto que o clítico ainda é
realizado.

80
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70%

70
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60

SN

50

CV

40
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14%

18%
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Gráfico 3 – Distribuição das variáveis segundo a faixa etária no dialeto rural

Da análise dos gráficos, pode-se levantar a hipótese de que os dois dialetos, o urbano e o rural
afro-brasileiro, apresentam tendências convergentes de mudança, no que se refere à realização
do objeto direto anafórico de 3a pessoa. Enquanto o dialeto rural afro-brasileiro parte da
ausência de um elemento gramatical realizado foneticamente para preencher essa posição com
o pronome sujeito, ampliando a sua carga funcional; no dialeto urbano, assiste-se à
substituição de um elemento mais gramaticalizado, o clítico acusativo, por um elemento
menos gramaticalizado, o pronome de caso reto na posição de objeto direto, eliminando a
marcação de caso morfológico dessa forma pronominal. Apesar de esses comportamentos
convergirem para incrimento do PL, os dois processos de mudança são simetricamente
opostos, uma vez que, no dialeto urbano, o uso do PL implica redução gramaticalidade, com a
perda de marcação de caso morfológica; enquanto, no dialeto rural, ocorre um aumento no
nível de gramaticalidade, com o uso do PL para ocupar o lugar a CV e da repetição do SN.
Esse quadro reflete a visão da formação da realidade libnguistica brasileira como um processo
bipolarizado, proposto por Luchesi (1998 e 2001).
111

É mais alto, inclusive, o percentual dessa variante com antecedentes com traço[-animado], 7,6% enquanto
nesta pesquisa se encontrou, nesse contexto, apenas 3%.
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7 CONCLUSÃO

Tem sido motivo de muitos estudos o distanciamento que há entre o português falado
no Brasil e o falado em Portugal. Buscam-se sempre explicações para as mudanças que
ocorreram no português que chegou ao Brasil. Esta pesquisa, realizada nos moldes da
pesquisa sociolingüística, não fugiu a esta motivação que acredito ser de natureza
nacionalista. Dentro dessa perspectiva, estudou-se o objeto direto anafórico de terceira pessoa,
assumindo que o contexto multilingüístico existente no período de colonização do Brasil teria
sido responsável pela implementação das duas variantes não padrão que caracterizam o
português vernacular do Brasil: o uso da categoria vazia e o uso do pronome lexical ele.
Perseguindo esse objetivo, apresentou-se, no primeiro capítulo, um breve relato dos
fatos sócio-históricos ocorridos durante os séculos em que o PB floresceu. Dessa época, é
importante ressaltar o aspecto demográfico, do qual se pode inferir que o aprendizado do
português no Brasil por parte dos falantes das línguas indígenas autóctones e dos falantes
línguas africanas trazidos pelo tráfico negreiro deu-se de maneira precária devido ao pouco
acesso à língua alvo, visto que o número de falantes dessas línguas, nos primeiros séculos,
ultrapassava o de falantes nativos do português; como também devido ao fato de os falantes
não terem tido um modelo regular ao longo desses séculos, visto que o tráfico de negros
perdurou até 1850. Além do contexto histórico em que surgiu o PB, pesquisou-se, na literatura
lingüística, também a trajetória dessas variantes nesses séculos e chegou-se ao trabalho de
Cyrino (1997), apresentado na seção 2.3.3, que reproduz o panorama da mudança
implementada no que se refere à emergência do objeto nulo no PB.
A retomada, a seguir, do quadro da composição étnica proposto por Mussa (1991) e o
trajeto da categoria vazia proposto por Cyrino (1997), tem como objetivo estabelecer uma
comparação para ressaltar a relação

entre os passos da

mudança ocorrida no sistema

lingüístico e os fatores sócio-históricos.
É conveniente lembrar que o trajeto apresentado por Cyrino não se refere a todos os
tipos de categoria vazia na posição de objeto, como visto na seção 2.3.3. Em seu trabalho, ela
seleciona apenas um tipo de categoria vazia, aquela que não permite co-variação com o
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pronome ele112. Porém, isso não invalida a proposta da comparação entre os quadros, uma vez
que o objetivo pretendido é alcançado: demonstrar que as mudanças lingüísticas não ocorrem
independentemente dos fatos sócio-históricos, como se pode perceber cotejando os quadros
abaixo:
Século XVI

Século XVII

Século XVIII

Século XIX

Variação entre o

Ocorre uma mudança

Em decorrência

A partir da existência da Estende-se a

clítico neutro “o”

fonológica na direção

dessa mudança,

elipse sentencial, com

e elipse de

da cliticização, que

diminui o número os traços [+ específico,

sentenças; porém,

impede a ocorrência

de clíticos

-animado], a criança, no [-animado,

diante dessas duas do clítico de 3 pessoa

neutros, pois o

período de aquisição,

-específico],

estratégias o

em certos contextos,

falante tem à sua

estende a possibilidade

além de ter-se

falante preferia o

como no exemplo

disposição a

de elipse a SNs objetos

completado a

clítico neutro.

abaixo:

elipse sentencial.

anafóricos com traço

mudança

semântico [-animado,

paramétrica no

-específico]; surge, ao

PB: o

mesmo tempo, a

desapareciment

possibilidade de

o do pronome

realização do pronome

clítico neutro e

lexical na posição de

do clítico “o”

objeto, quando seu

para

antecedente é [+

antecedentes

animado].

[-animados].

a

(i) *O chamo amanhã.

Século XX
elipse também a
SNs com traço

Quadro 6 – Trajetória da emergência do objeto nulo no PB

Africanos
Negros
brasileiros
Mulatos
Brancos
brasileiros
Europeus
112

XVI
%

XVII
%

XVIII
%
20

XIX
1801 -1850
%
12

XIX
1851-1890
%
2

20

30

-

20

21

19

13

-

10

19

34

42

-

5

10

17

24

30

25

22

14

17

Ultrapassa o objetivo deste trabalho concordar ou discordar da postura da autora, porém, segue um exemplo
que a autora considera agramatical por ter uma categoria vazia, embora se tenha feito um teste de avaliação com
os falantes e a maioria considerou gramatical.
A Júliai sempre chora quando ponho ____i no berço. (Cyrino, 1997, p. 66)
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Ìndios
integrados

50

10

8

4

2

Quadro 7 – Composição étnica da sociedade brasileira
Fonte: Mussa, 1991, p. 163.

Da comparação dos quadros, pode-se perceber que há uma relação entre as mudanças
lingüísticas ocorridas no PB e a situação demográfica apresentada por Mussa. Será levado em
consideração apenas o contingente negro, nessa análise, desconsiderando os percentuais
referentes aos indígenas, tendo em vista que seu número se reduziu rapidamente devido à sua
interiorização ou ao seu extermínio113. E também por, segundo Mussa (1991, p. 152), teremse integrado à sociedade colonial, fundamentalmente, através da intervenção jesuítica,
passando a viver em aldeamentos onde a língua geral era falada. Eis as observações:

i)

não se pode deixar de considerar que a pesquisa empreendida por Cyrino teve
como dados a língua escrita, portanto, em cada recorte temporal analisado pela
autora é possível que a língua refletisse o século anterior, uma vez que não é
imediato o registro escrito das mudanças ocorridas no sistema lingüístico;

ii)

no século XVI, o uso do clítico de 3a pessoa reflete o padrão europeu, uma vez que
o número de falantes de português é maior que o de negros. As mudanças por vir
estão sendo implementadas na base da sociedade que é, essencialmente,
multilíngüe;

iii)

no século XVII, os textos analisados por Cyrino já refletem um distanciamento
entre o português no Brasil e no PE: uma mudança na direção da cliticização leva
ao apagamento do clítico de 3a pessoa em alguns contextos fonológicos. Assumo
como hipótese que tal comportamento lingüístico reflete o contato das diversas
línguas que compunham o Brasil da época. As mudanças na sociedade continuam:
novos contingentes de africanos chegam ao Brasil, seu percentual na sociedade
aumenta de 20% para 30% nesse século. Esses novos negros terão, como modelo
de língua não só um português europeu já modificado, conforme atesta Cyrino,
mas também o português europeu, falado pela elite, apesar do contato precário
entre os membros dessa classe e os negros, que entram, freqüentemente, na base da
pirâmide social brasileira. Mantém-se, nesse século, a desigualdade étnica e

113

Cf. capítulo 1 desta dissertação.
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lingüística, um ambiente propício a um processo de transmissão lingüística
irregular;

iv)

nos textos do século XVIII, Cyrino encontra um aumento da freqüência da elipse
sentencial, que, na língua falada, se teria implementado em recorte temporal
bastante anterior. Nesse século, verifica-se que o percentual de falantes do
português europeu é menor que o de falantes do português modificado somado ao
de falantes de línguas africanas. Com a descoberta do ouro, há não só um
deslocamento dos negros para a região sudeste, trazendo consigo um português
dito regional, misturando-se com outros falares regionais, diminuindo as
diferenças dialetais, como também a chegada de novos imigrantes portugueses,
introduzindo seus hábitos lingüísticos;

v)

nos textos do século XIX, Cyrino encontra registrados objetos nulos cujos
antecedentes são SN que possuem o traço [-animado], além da realização do
pronome tônico nessa posição, com antecedente [+ animado]. Minha hipótese é
que essa mudança deva ter sido implementada pelo contato entre variedades do
português que se deslocaram no século anterior para a região sul. Nesse século,
ao mesmo tempo em que diminui o percentual de negros africanos e o de europeus,
ocorrem dois movimentos na população que podem ter levado à mudança de
parâmetro apontada por Cyrino para o século XX: há uma nova corrente
migratória para o sul do país em torno da mudança do eixo econômico, o
desenvolvimento da cultura cafeeira; além da migração da zona rural para a
cidade, favorecendo a difusão, nas zonas urbanas, onde o português europeu
poderia estar ainda resguardado das mudanças que já se haviam implementado no
português, no que diz respeito sobretudo à população rural. Não se pode esquecer
que, nesse século, os negros foram libertos e muitos deles foram para os centros
urbanos. Nesses séculos, tem-se criada uma situação lingüística favorável ao
estabelecimento de um português com características brasileiras.

Essa análise não contribui, por si só, para se afirmar que a emergência do objeto nulo
de 3a pessoa seja um reflexo do contato do português com as línguas africanas; mas, com
certeza, a comparação dos quadros acima leva à conclusão de que o contato entre línguas foi o
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grande responsável pelas mudanças ocorridas no Brasil, além de ter demonstrado que o
português no Brasil é resultado de vários processos de transmissão lingüística irregular.
Embora se verifique, no quadro 3, que o dialeto analisado nesta pesquisa compartilha
algumas características com as línguas crioulas como, por exemplo, a possibilidade de um
mesmo elemento pronominal exercer a função de sujeito e a de objeto direto e apresentar
preferência pela ordem SVO, que indica que seus termos recebem caso estruturalmente, não
se encontraram evidências relevantes que caracterizassem essas comunidades como tendo
passado por um processo de crioulização prévia, uma vez que os resultados obtidos com as
rodadas do programa VARBRUL demonstraram haver semelhanças entre o uso do objeto
direto anafórico nesse dialeto e o uso do objeto direto anafórico no dialeto urbano analisado
por Duarte (1986). Da comparação dos resultados desta pesquisa com os resultados de
Duarte, encontraram-se as seguintes semelhanças no que se refere ao condicionamento das
variantes analisadas:

i)

pode-se verificar que a CV é favorecida, principalmente, pelo traço
semântico de seu antecedente, apesar de ser a estratégia preferida pelos
falantes, se levado em consideração seu percentual de freqüência – 86% dos
dados são de CV. Quando o traço do antecedente é [-animado], o peso
relativo da opção CV é igual a .68, demonstrando que é esse o seu principal
fator condicionante, enquanto o traço [+animado] favorece a variante
concorrente, PL, que apresentou peso relativo .80;

ii)

em estruturas complexas – V+OD(SN)+PRED e V+OD(SN)+S – , é
favorecido o preenchimento da posição de objeto direto pela variante PL,
apresentando, nesses contextos, respectivamente, os pesos relativos .66 e .74.
A CV, nesse grupo de fatores, é favorecida em estruturas com verbos que
exigem mais de um argumento, V+OD+SP, com peso relativo .62;

iii)

quanto às formas verbais, pode-se verificar que as simples favorecem a CV,
embora o peso relativo referente ao presente do indicativo, .61, indique que
este favoreça a variante PL. As formas nominais, que, segundo os resultados
de Duarte, formam o contexto onde ainda resistem os clíticos, revelaram-se,
nesta pesquisa, como favorecedoras da variante PL (.57), indicando haver
uma substituição do clítico pelo PL;
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iv)

embora a variante faixa etária não tenha sido selecionada pelo programa
VARBRUL, foi analisada e comparada com os resultados apontados por
Duarte. Os resultados, assim como os de Duarte, demonstram que a variante
PL é mais freqüente na faixa etária composta pelos mais jovens (14%),
mantendo o mesmo índice na faixa intermediária e tem sua freqüência
reduzida na faixa composta pelos mais velhos114 (8%). A CV, nesse dialeto,
tem sua freqüência levemente aumentada na faixa dos mais velhos, passa da
freqüência geral 72% para 74%. Porém o que chama atenção na análise dessa
variável é o comportamento da variante PL, que se esperava ser mais
freqüente na faixa III, visto que essa é uma característica comum às línguas
apresentadas no capítulo 2, que se originaram em contextos multilingüísticos.

Das variáveis estabelecidas nesta pesquisa, a análise da referencialidade demonstra
que o PL é favorecido pelo traço [+específico, +referencial] de seu antecedente, apresentando
peso relativo .65. Já a CV é favorecida não só pelo traço [-especifíco, +referencial], mas
também pelo [-referencial], traço importante na implementação do Objeto Nulo proposto por
Cyrino (1997).
A coesão textual também demonstrou interferir no condicionamento das variantes,
perceptível nos resultados do grupo de fatores que analisa a estrutura sintática em que ocorre a
variante. A posição da ocorrência na estrutura aponta que, quanto mais próxima estiver a
ocorrência do antecedente, maior é a coesão podendo a CV ser utilizada sem
comprometimento do enunciado; quanto maior a distância, menor a coesão, sendo o
preenchimento da posição favorecido.

Condicionam o uso da

CV as estruturas de

subordinação, nas quais há uma relação de dependência, um ambiente mais coeso.
Os resultados revelaram que o paralelismo discursivo também é fator condicionante
na escolha das variantes, ou seja, o uso de determinada forma condiciona a sua repetição,

114

Embora se tenha realizado uma comparação no que se refere à faixa etária com o trabalho de Duarte, é
interessante ressaltar que a autora trabalha com quatro faixas etárias e que os limites propostos para cada faixa
não correspondem ao mesmo assumido nesta pesquisa. E isso pode, de alguma forma, interferir na interpretação
dos dados. Levando-se em consideração a faixa IV de Duarte, perceber que corresponde a faixa II deste
trabalho. Poder-se-ia imaginar que se houvesse uma quinta faixa no trabalho de Duarte, composta por falantes
acima de 56 anos, tanto o índice de CV quanto o de PL continuaria decrescendo, o que consistiria uma diferença
significativa na análise dos dados dessa pesquisa. Porém, como se trabalha com dados, não se pode levar em
consideração tal relação. Esse fato é uma motivação à continuidade desta pesquisa, que, com certeza, se
estenderá a corpora urbanos mais recentes e também diacrônicos.
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principalmente no que diz respeito ao condicionamento do PL, que apresenta peso relativo .74
em favor de sua realização.
A última variável selecionada pelo VARBRUL, as comunidades, levanta a hipótese de
que, relacionada à variável faixa etária, a variante PL poderia não ser tão antiga quanto a CV,
nesse dialeto. De acordo com os resultados, a CV é favorecida, principalmente nas
comunidades mais isoladas, Sapé, .60, e Cinzento, .53, onde também a freqüência de uso do
PL é

menor que nas demais, apresentando pesos relativos .40 e .47, respectivamente. As

demais comunidades mantêm contato com dialetos de outras regiões. Em Helvécia, houve
grande saída de moradores para trabalhar em outras regiões, o que poderia ter favorecido a
introdução de inovações lingüísticas na comunidade. Nos Arraiais de Rio Contas, o fluxo
turístico é freqüente, o que permite que os falantes entrem em contato com dialetos diversos,
inclusive urbanos. Acredito que seja esse o motivo para que os pesos relativos referentes à
variante PL .57, para Rio de Contas e, .56, para Helvécia, sejam mais altos do que em Sapé e
Cinzento.
Porém, tanto os percentuais quanto os pesos relativos não são bastante significativos,
exceto em Sapé, a comunidade mais isolada, para que se assuma de maneira imperativa que
nessas comunidades esteja ocorrendo um processo de mudança, como a hipótese levantada no
capítulo 5. Por outro lado, pode-se também propor que essa variante tenha sido realmente
introduzida tardiamente, não implementada por um processo de mudança em direção ao
dialeto padrão, mas como um segundo estágio da formação de uma língua surgida do contato
lingüístico. Segundo Lucchesi (2002), no primeiro contato entre falantes multilíngües, há
perda dos elementos mais gramaticalizados da língua alvo; porém, numa segunda fase, há
ampliação das funções dos itens lexicais que foram mantidos e, através da gramaticalização,
esses itens passam a desempenhar outras funções. Essa poderia ser uma explicação para o fato
da freqüência reduzida do PL nas comunidades mais isoladas, além de sua baixa freqüência na
faixa III desse dialeto.
Diante dessas duas hipóteses, fica evidente a necessidade de dar continuidade à
investigação das estratégias de realização do objeto anafórico, estendendo-se a análise a
outros dialetos e também a registros diacrônicos.
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ANEXO A – Bahia, municípios e comunidades rurais afro-brasileiras
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ANEXO B – Fotos dos informantes e suas habitações

Foto 1 – Dona Mariinha, Ana Lucia (Neim) e Rodrigo: três gerações de Sapé

Foto 2 – Tipo característico de moradia em Sapé
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Foto 3 – Maria Lucia – Informante da faixa I

Foto 4 – Dona Carmelita, um retrato da religiosidade do povo de Sapé
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Foto 5 – Processo de secagem do cacau

Foto 6 – Uma família da Sapé

