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SINOPSE 

 

Análise quantitativa da variação lingüística 

resultante do contato dialetal entre os falantes 

nativos de Conceição de Ibitipoca – MG e 

turistas que visitam a localidade, com base no 

estudo da concordância verbal de 3ª pessoa do 

plural, sob a orientação teórica da 

sociolingüística variacionista.  



 

RESUMO 

 

 

O trabalho fundamenta sua análise na orientação teórica da sociolingüística variacionista e 

tem como base o estudo da concordância verbal de 3ª pessoa do plural. Apresenta resultados 

da pesquisa de campo realizada na vila de Conceição de Ibitipoca e seu entorno, uma das 

povoações mais antigas de Minas Gerais, que nasceu do ciclo do ouro, no final do século 

XVII, permanecendo em relativo isolamento até 1973, quando foi criado, a 3 km da vila, o 

Parque Estadual do Ibitipoca. Observa a variação em função do contato dialetal entre nativos 

de Conceição de Ibitipoca e turistas que vistam a localidade. Trabalha com a hipótese do 

conflito entre “orientação para o prestígio e orientação para a identidade”, em consonância 

com a pesquisa realizada por Labov (1972), na ilha de Martha’s Vineyard. Abre discussão 

para o processo de formação do português popular brasileiro, apontando a transmissão 

lingüística irregular como motor das alterações na concordância verbal, principalmente no 

português falado em localidades rurais, que tiveram em sua constituição a presença do 

indígena, do negro e do colonizador português, como sucedeu-se na comunidade de fala em 

estudo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Contato Dialetal. Variação Lingüística. Mudança em Progresso. 



 

ABSTRACT 

 

 

This work bases its analysis on the theoretical orientation of variationist sociolinguistics and 

has as its basis the study of third person plural verbal agreement. It presents the results of a 

field research accomplished at Conceição de Ibitipoca town and its surroundings, one of the 

oldest populations of Minas Gerais, settled during Brazilian gold cycle, at the end of the 17th 

century, remaining in relative isolation up to 1973, when, 3 km away from the town, the State 

Park of Ibitipoca was created. Variation is observed as a function of dialectal contact between 

Conceição de Ibitipoca’s natives and tourists visiting the place. It works with the hypothesis 

of conflict between "orientation towards prestige and orientation towards identity", in 

consonance with the research accomplished by Labov (1972) in Martha's Vineyard Island. A 

discussion about the formation process of the popular Portuguese spoken in Brazil is opened, 

pointing irregular linguistic transmission as the main motive for the alterations in verbal 

agreement, mainly in the Portuguese spoken at rural localities that had in their constitution 

descendants of Africans slaves and of Portuguese settlers, as happened in the speech 

community in study. 

 

KEY WORDS: Linguistic Variation, Dialectal Contact, Change in Progress. 



 

RÉSUMÉ 

 

 

Ce travail est une étude de l’accord verbal de la 3e personne du pluriel et s`inscrit  dans 

l'orientation théorique de la sociolinguistique variationniste . Nous présentons les  résultats 

d’une recherche accomplie dans la ville de Conceição d'Ibitipoca et environs, l’une des plus 

vieilles populations de Minas Gerais qui est née pendant le cycle d`l'or, à la fin du XVII. 

Siècle.  Cette ville est restée dans un isolement relatif jusqu'à 1973, quand le Parc de l'État 

d'Ibitipoca a été créé, à 3 km de la ville, Cette étude observe la variation comme résultat du 

contact linguistique entre les autochtones de Conceição d'Ibitipoca et les touristes qui y 

habitent. Nous soutenons  l'hypothèse d’un conflit entre “orientation vers le prestige et 

orientation vers l'identité”, en suivant la recherche accomplie par Labov (1972), dans l'île 

Martha’s Vineyard. Nous reprenons la discussion sur le processus de formation du portugais 

populaire brésilien, en mettant l’accent sur la transmission linguistique irrégulière comme 

moteur principal des modifications dans l'accord verbal, en particulier en ce qui concerne  le 

portugais parlé dans les zones  rurales où la réalité linguistique a impliqué  la présence des 

esclaves noirs  et de leurs descendants ainsi que des colons portugais, comme il a été le cas 

dans la communauté étudiée dans cette thèse. 

 

MOT CLEF: Variation linguistique, contact linguistique, changements en cours. 
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INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas de campo na área da sociolingüística vêm abrindo cada vez mais espaço 

para o estudo da relação entre fatos da língua oral e contexto social. Vários estudos já 

demostraram que a variabilidade no uso da língua reflete diferentes tipos de significados 

sociais. Nesse sentido, o presente trabalho investiga a influência do contato dialetal entre 

nativos de Conceição de Ibitipoca e turistas, que a cada dia são mais numerosos na vila. A 

relação entre os vínculos dos nativos com a região e o uso de suas variantes lingüísticas locais 

foram consideradas com o intuito de saber até que ponto as pessoas do lugar estão 

incorporando hábitos lingüísticos decorrentes do turismo na comunidade, e em que medida 

essa nova realidade pode levá-los a fazer maior uso da variante padrão. 

A investigação tem como base o estudo do mecanismo de concordância verbal de 3ª 

pessoa do plural na fala dos nativos dessa comunidade, posto que a comunidade de fala se 

caracteriza por uma freqüência acentuada de ausência de concordância verbal. Trabalha-se 

com a hipótese de que o crescente fluxo de turistas está alterando a dinâmica socioeconômica 

do local, trazendo como conseqüências inúmeras mudanças capazes de influenciar a cultura e 

identidade local. A questão central do estudo é se há interferência no comportamento 

lingüístico dos falantes nativos de Conceição de Ibitipoca em casos de contato dialetal mais 

intensivo. Portanto, investiga-se o tipo de escolha lingüística decorrente desse contato, 

apontando a orientação seguida pelo falante, se “orientação para o prestígio ou orientação 

para a identidade” (Labov, 1972), e como essa escolha se reflete no uso dos falantes, levando 

a identificar em que freqüência a variante padrão da língua passou a ser usada na comunidade. 

No capítulo 1, apresenta-se o suporte teórico do trabalho, enfocando o modelo 

variacionista laboviano e as pesquisas realizadas na ilha de Martha’s Vineyard, 

Massachussetts, nos Estados Unidos, por Labov (1963) e Blake & Josey (2003). O modelo 
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teórico tem como ponto de partida a concepção de que a variação lingüística observada na fala 

de uma comunidade é sistemática, não aleatória, mas determinada tanto pela estrutura da 

língua, quanto pela sua estrutura social. Acrescenta-se ainda a abordagem de autores que 

tratam do contato dialetal decorrente da mobilidade como um condicionante do nivelamento 

lingüístico, tais como os trabalhos de Milroy (1980 e 2003), Bortoni (1989), Mollica (1993), 

Ferrari (1994), Trudgill (1999), Chambers (2002) e Schilling-Estes (2002). 

No capítulo 2, apresentam-se diversos pontos de vista sobre a origem do português 

popular do Brasil, onde se ressalta o papel do contato lingüístico, com base em fontes 

históricas e lingüísticas. Assim, faz-se um levantamento dos fatos históricos importantes, que 

devem ser levados em conta quando se fala na constituição do vernáculo brasileiro. Abre-se o 

questionamento a respeito da formação do dialeto de Conceição de Ibitipoca, que por ter em 

sua origem histórica a presença dos escravos africanos, seus descendentes e a presença do 

colonizador português, durante o ciclo do ouro, e ter permanecido em semi-isolamento por 

mais de três séculos, possivelmente tenha se constituído por meio da transmissão lingüística 

irregular. Apresenta o conceito de transmissão lingüística irregular ressaltando sua 

importância para a compreensão dos processos significativos de variação e mudança no 

português que aqui se formou. 

No capítulo 3, trabalha-se o conceito de comunidade de fala, apresentando as 

definições de Gumperz (1962), Labov (1966, 1972), Hymes (1967), Bloomfield (1970), 

Corder (1973), Romaine (1994), Halliday (1997), Santa Ana & Parodí (1998), Guy (2001), 

Chambers (2003), dentre outros. A comunidade de fala investigada foi descrita sob seus 

aspectos sócio-históricos, turísticos, demográficos, culturais e lingüísticos. Na descrição dos 

aspectos lingüísticos procedeu-se uma análise de natureza qualitativa, observacional e 

descritiva – sem avançar em considerações teóricas e nem levantar a etnografia da fala – mas 
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que serviu para delimitar a comunidade de fala em questão em função de suas características 

lingüísticas.  

O capítulo 4, trata da metodologia, iniciando-se com os métodos empregados na 

constituição da “Amostra de Conceição de Ibitipoca”, composta pela própria pesquisadora 

entre os meses de janeiro de 2004 a março de 2005, em Conceição de Ibitipoca, distrito de 

Lima Duarte – MG. Trata dos temas das entrevistas, da técnica usada na transcrição das fitas, 

do levantamento dos dados, das variáveis e das hipóteses de trabalho. Mostra que os dados 

referentes à concordância verbal de 3ª pessoa foram codificados e analisados 

quantitativamente, por meio do pacote de programas GoldVarb (2001). Na análise do 

fenômeno foram controlados os seguintes grupos de fatores lingüísticos: (i) posição do sujeito 

em relação ao verbo; (ii) traço de animacidade do sujeito; (iii) saliência fônica; (iv); 

paralelismo – nível oracional; (v) paralelismo – nível discursivo; (vi) estrutura do SN sujeito, 

exaustivamente estudados no Brasil por Naro e Lemle (1977), Naro (1981), Naro e Scherre 

(1993, 2003), Scherre (1989, 1992), Vieira (1995) e Silva (2003); e os seguintes fatores 

sociais: (i) faixa etária; (ii) escolaridade; (iii) sexo; (iv) localização; (v) grau de contato com 

os turistas e (vi) atitude em relação ao turismo, que tiveram como finalidade retratar a relação 

entre contexto social e competência lingüística dos falantes. 

No capítulo 5, analisam-se os resultados obtidos para cada um dos grupos de fatores 

investigados, apontando as variáveis não relevantes e as relevantes para o condicionamento da 

regra de concordância verbal. Os resultados permitem explicar, em termos estatísticos, que os 

fenômenos analisados são sensíveis às variáveis lingüísticas e sociais. Eles revelam as 

pressões que os falantes sofrem, principalmente pelo fato de ser a ausência de flexão verbal 

estigmatizada pelos padrões gramaticais vigentes e por estar a comunidade de fala de 

Conceição de Ibitipoca passando por um significativo processo de transformações sociais. O 

capítulo traz ainda a correlação deste estudo com outros estudos variacionistas da 
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concordância verbal de 3ª pessoa, apresentando os percentuais globais de quatro pesquisas e 

detendo-se no cotejo de uma dela, a de Silva (2003), por se tratar amostras constituídas em 

comunidades afro-brasileiras, apresentando alto percentual de cancelamento da regra de 

concordância verbal. 

A conclusão do trabalho aponta uma tendência de implementação da regra padrão de 

concordância verbal a partir dos contextos em que a estrutura lingüística é mais saliente, 

destacando a escolaridade e o contato dialetal como fatores mais importantes para a mudança 

em progresso constatada. 

Por fim, seguem-se a bibliográfica, os apêndices com o modelo da Ficha Social do 

Informante da Amostra Conceição de Ibitipoca e a Chave para a Transcrição Grafemática 

procedida no trabalho e os anexos, onde se encontram fotos da comunidade de fala e do 

Parque Estadual do Ibitipoca. 
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1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

1.1 A Sociolingüística variacionista quantitativa 

 

A presente pesquisa vale-se das contribuições teóricas dos estudos sociolingüísticos 

desenvolvidos a partir da Conferência de Lake Arrowhead (Califórnia, 1964). Dentre os 

vários participantes destaca-se a figura de William Labov, que ocupou-se insistentemente com 

os estudos voltados para a relação língua e sociedade com o intuito de sistematizar a variação 

existente na língua falada.  

O objeto de estudo da sociolingüística variacionista é a heterogeneidade inerente à 

língua, concebida como uma heterogeneidade estruturada e constituída de formas lingüísticas 

em variação, que estão, a um só tempo, em coocorrência (visto serem usadas simultaneamente 

dentro da comunidade de fala) e em concorrência (visto poder haver competição entre o uso 

delas, nos casos em que há mudança). Para tanto, a análise sociolingüística possui um modelo 

teórico-metodológico que vê a língua falada a um só tempo heterogênea e diversificada, razão 

pela qual seus estudos visam à descrição estatística de um fenômeno variável, em que se 

calcula a influência de fatores tanto lingüísticos quanto extra-lingüísticos na realização de 

uma e de outra variante. A propósito, para esse modelo é essencial considerar a língua em seu 

contexto sociocultural, em virtude de a explicação para o fenômeno da variação não ser 

encontrada apenas nos fatores internos à língua, mas também nos fatores externos ao sistema 

lingüístico. 

A análise do fenômeno variável implica determinar se a variação é estável ou ocorre 

mudança em progresso, qual seja: (i) verificar se o quadro de variação tende a manter-se, 

quando se constata que não há predominância de uma variante lingüística sobre a(s) outra(s) 
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ou (ii) verificar se o processo de variação implica a predominância de uma variante lingüística 

sobre a(s) outra(s).  

A primeira pesquisa de Labov, realizada em 1963, abriu espaço para um novo 

paradigma nas pesquisas lingüísticas, em que a língua deixa de ser vista como uma estrutura 

estática e passa a ser vista como um sistema em constante variação e mudança, ligadas à 

estrutura social. Esse é o assunto do tópico seguinte. 

 

1.2 Pesquisas na ilha de Martha’s Vineyard  

 

William Labov defendeu sua tese em 1963 sobre um fenômeno de mudança fonética a 

partir dos dados da fala dos habitantes da ilha de Martha’s Vineyard, no Estado de 

Massachussetts, sob a orientação do Prof. Uriel Weinreich. Essa investigação tornou-se 

clássica, e desde então, passou a servir de fundamento para diversos trabalhos similares, 

realizados em várias partes do mundo, incluindo-se aqui o presente estudo. 

A partir dessa primeira investigação, William Labov passou a desenvolver vários 

estudos e análises empíricas, que deram toda a consistência à teoria da variação, iniciando, 

assim, um novo modelo teórico-metodológico, o da sociolingüística quantitativa.  

As investigações a respeito das relações entre língua e sociedade, que segundo Labov 

(1972) refletem tanto a mudança no tempo quanto os processos sociais extralingüísticos, 

passaram a despertar grande interesse dentro da lingüística moderna. Para Labov (1972), 

Sociolingüística é Lingüística. Ele considera redundante o termo Sociolingüística alegando 

que não se pode pensar numa atividade lingüística que não seja social. Ao dizer isso deixa 

claro que os fenômenos investigados localizam-se na estrutura lingüística, entretanto o exame 

desses fenômenos deve levar em conta o contexto social da comunidade de fala (constituída, 
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como se verá mais adiante, por um grupo que compartilha um mesmo sistema normativo de 

valores na interpretação dos fenômenos lingüísticos).  

A tese de doutorado defendida por William Labov em 1963, que serviu de inspiração 

para a presente pesquisa, tornou-se mais conhecida pela publicação de 1972. Nesse Trabalho 

Labov explorou a hipótese do conflito entre o que denominou “orientação para o prestígio” e 

“orientação para a identidade”, por meio da análise da variação sonora dos ditongos (ay) e 

(aw). O motivo da escolha dessa comunidade foi o fato de ser uma unidade auto-suficiente, 

separada do continente norte-americano por três milhas do Oceano Atlântico e, ao mesmo 

tempo, por apresentar uma complexidade social e geográfica bastante ampla, no sentido de 

prover um quadro para diferenciação de comportamento lingüístico. Destaca-se, ainda, o fato 

de Martha's Vineyard ter 320 anos de história de povoado contínuo e um registro longo de 

resistência lingüística, preservando, assim, muitas características arcaicas que eram 

provavelmente típicas do sudeste da Nova Inglaterra antes do século XVIII.  

A ilha de Martha's Vineyard continha registros de entrevistas com quatro membros de 

antigas famílias da ilha no Atlas Lingüístico da Nova Inglaterra (LANE) de 1933, que num 

espaço de tempo satisfatório entre as gerações serviram de base para proceder a uma análise 

comparativa de dados. 

A ilha é dividida em duas partes, denominadas genericamente up-island e down-

island. A primeira caracterizada por ser estritamente rural, com fazendas, casas de veranistas 

isoladas, algumas aldeias (onde vivem os 103 índios que representam os habitantes originais 

de Martha's Vineyard), lagoas salgadas e pântanos, e uma grande área central despovoada, 

destinada à criação de bezerros. A segunda, comporta três cidades pequenas onde vivem 

permanentemente quase três-quartos da população total da ilha.  

O trabalho de Labov teve como objetivo primeiro contribuir para o entendimento geral 

do mecanismo de mudança lingüística, através da reconstituição da recente história da 
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mudança sonora na comunidade lingüística em questão, para a qual correlacionou o complexo 

padrão lingüístico com as diferenças decorrentes da estrutura social. Para este propósito, ele 

estudou uma característica lingüística com um largo alcance de variação, muito freqüente no 

curso da conversação natural sem controle e com uma distribuição altamente estratificada: a 

centralização do núcleo dos ditongos (ay) e (aw). Tal variação era saliente para o lingüista, 

mas não para a maioria dos falantes e por isso, aparentemente bastante imune à distorção 

consciente, já que os nativos não estando atentos para isto, seriam incapazes de controlar 

conscientemente a variação. Para Labov essa escolha foi muito significativa, pois a tendência 

observada em Martha's Vineyard corria em direção oposta ao movimento deste ditongo 

durante os últimos duzentos anos. 

Tal fenômeno poderia num primeiro olhar ser tido como “variação livre”, no entanto 

todas as pistas disponíveis foram usadas por Labov para descobrir o padrão que governa a 

distribuição da centralização nesses ditongos. Até os séculos XVI e XVII o primeiro elemento 

do ditongo /ay/ era uma vogal meio-central. A mais recente história desta vogal na América 

indica que [a] continuou sendo a forma favorecida no século XIX. Os registros do LANE 

mostram que a centralização de /ay / era um resquício diacrônico na fala dos informantes do 

Atlas. A história do ditongo /aw / difere da do /ay/ e, para Labov, há razão para acreditar que 

em Martha's Vineyard o /ay / é bem centralizado, mas /aw/ não é, devido à herança fonética 

dos colonos de Yankee da ilha, do século XVII. 

Para estudar esta característica sistematicamente, Labov programou entrevistas nas 

quais muitos exemplos de (ay) e (aw) deveriam surgir tanto na fala casual, quanto na fala 

monitorada e na leitura. Numa análise prévia dos dados foi possível constatar que o ditongo 

(ay) era duas vezes mais freqüente que o (aw) e, por isso, vários dispositivos foram usados 

para aumentar a concentração de ocorrências de ambos, a saber: (i) um questionário lexical, 

que se concentrava nas palavras que continham igualmente (ay) e (aw); (ii) perguntas relativas 
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a julgamentos de valor, que além de serem elaboradas com o intuito de gerar frases que 

motivavam o aparecimento das formas (ay) e (aw) ainda exploravam a orientação social do 

informante, e; (iii) uma leitura especial, usada principalmente na escola secundária como um 

teste de habilidade para ler uma história naturalmente, também contendo os ditongos em 

questão. 

Além das entrevistas, muitas observações importantes foram feitas em situações 

casuais, nas ruas das cidades, nos restaurantes, nos bares, nas lojas, nos estaleiros, e em 

diversos lugares onde a conversação espontânea pôde ser notada. Tais anotações só serviram 

como um adicional para inspecionar as entrevistas registradas nas fitas. Os dados analisados 

foram coletados das 69 entrevistas com residentes nativos da ilha, o que representou pouco 

mais que 1 por cento da população. Os grupos mais significativos foram representados numa 

amostra proporcional da população em relação às áreas habitadas: 40 da parte de cima da ilha 

e 29 da parte de baixo da ilha; e em relação aos grupos profissionais mais importantes. Nessa 

distribuição, Labov levou em conta a proporção dos três principais grupos étnicos: 

descendentes de ingleses, portugueses e de índios  

Antes de elencar os fatores sociais que poderiam influenciar a variação, Labov 

considerou a influência do ambiente lingüístico no condicionamento fonético, procedendo a 

uma análise estrutural do fenômeno. A questão central de Labov (1972, p.25) era “porque 

Martha's Vineyard deveria retroceder na história da língua inglesa?”1 (tradução nossa), já que 

o LANE mostrava uma centralização moderada em (ay) e nenhuma centralização em (aw). 

Em relação à consoante seguinte foram tabuladas 5 dimensões articulatórias, que 

estariam ou não favorecendo a centralização dos ditongos em questão. As consoantes 

precedentes também foram analisadas e observou-se que elas tinham consideravelmente 

menos efeito do que as consoantes seguintes. Os fatores prosódicos evidenciaram que as 

                                                 
1 Why should Martha’s Vineyard turn its back on the history of the English language? 
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formas reduzidas rápidas favoreciam a centralização quando comparadas às mesmas formas 

ditas com ênfase. A influência estilística foi pouco significativa, já que a maioria dos nativos 

da ilha apresentava quase sempre um único estilo, e mesmo ocorrendo variação entre um tom 

menos formal para um outro mais formal, a porcentagem de formas centralizadas não era 

relevante. As considerações léxicas apontaram para maior centralização em algumas palavras 

especiais.  

Dentre os fatores sociais, o efeito da idade não foi suficiente para explicar a subida nos 

índices de centralização, já que a diferença entre os velhos em relação aos jovens era em 

quantidade mínima. No entanto ele não foi descartado, ficando como um fator secundário 

nesta distribuição. Ao contrário, o grupo de fatores “distribuição geográfica” mostrou-se 

bastante notável, apontando para uma tendência geográfica de centralização em direção à área 

rural (up-island). As variáveis sociais ligadas aos fatores “grupos ocupacionais” e “grupos 

étnicos” também foram relevantes para compreender a variação. Portanto, era preciso 

evidenciar o modo como esses fatores estavam conectados aos eventos lingüísticos, 

necessitando para isso estar atento às pressões que motivavam as mudanças sociais na ilha de 

Martha's Vineyard.  

A ilha era um lugar muito bonito, desejável para viver, mas que não estava em acordo 

com a orientação da sociedade moderna americana. Ela foi apontada pelo censo de 1960 como 

o município mais pobre de Massachusetts, apresentando a taxa mais alta de desemprego (8.3 

por cento contra 4.2 para o estado) e a taxa mais alta de emprego sazonal, resultante do 

comércio turístico. Lá não havia indústria, a economia principal girava em torno da pesca, que 

não duraria por muito tempo. A agricultura e o laticínio estavam em declínio por causa do alto 

custo da taxa da balsa que elevava as despesas com os fertilizantes e abaixava o lucro do leite. 

Delineando as pressões sociais Labov (1972, p. 28) avalia as pressões psicológicas dos 

nativos da ilha, destacando que: 
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A dependência crescente do comércio de verão atua como uma ameaça para 
a independência pessoal. Olhando para o futuro os Vineyarders podiam 
imaginar o dia em que seriam desapropriados tão seguramente quanto os 
índios já haviam sido antes. Eles entendem que os negócios de férias não 
podem ajudar, mas desestabilizar a economia visto que produzem pequeno 
comércio de verão e nenhum durante o inverno. 2 (Tradução nossa.) 

 

Os Vineyarders cediam suas próprias casas para os veranistas que, com seu dinheiro, 

estavam comprando a ilha. A orla noroeste inteira já estava nas mãos de estranhos e os 

descendentes dos pescadores de baleia estavam se retirando para as montanhas. Isso 

provocava reações de resistência aos “forasteiros” por parte dos habitantes de cima da ilha 

(up-island), especialmente em Chilmark, o único lugar em que a economia ainda era 

pesqueira. Esse foi o grupo geográfico que mais centralizou os ditongos (ay) e (aw), 

mostrando uma forte correlação com expressões de resistência às incursões dos veranistas. Os 

Chilmarkers se consideravam diferentes e tinham orgulho disso, eles queriam manter sua 

identidade na ilha, mostrando que ainda eram seus donos.  

Em relação à ocupação, foram os pescadores de nível médio de idade (30 a 45 anos) 

de Chilmark que mais centralizaram, pois eram os que sofriam maior pressão. Conforme 

afirma Labov (1972, p. 30): 

Este grupo de idade esteve sob tensão mais pesada que qualquer outro; os 
homens cresceram em uma economia em declínio, depois de fazer uma 
escolha mais deliberada para permanecer na ilha ao invés de deixá-la. A 
maioria esteve nas forças armadas durante a Segunda Guerra Mundial ou no 
Conflito Coreano. Muitos foram para a faculdade, principalmente o grupo 
dos descendentes dos ingleses, que mostravam forte inclinação para o ensino 
superior. Até certo ponto esses homens elegeram a ilha para ganhar a vida, 
enquanto muitos de seus contemporâneos partiram para ganhar mais dinheiro 
ou mais reconhecimento em outro lugar.3 (Tradução nossa.) 

                                                 
2 Increasing dependence on the summer trade acts as a threat to their personal independence. The more far-
seeing Vineyarders can envisage the day when they and their kind will be expropriated as surely as the Indians 
before them. They understand that the vacation business cannot help but unbalance the economy, which 
produces far too litlle for the summer trade, but far too much for the winter. 
3 This age group has been under heavier stress than any other; the men have grown up in a declining economy, 
after making a more or less deliberate choice to remain on the island rather than leave it. Most of them have been 
in the armed forces during World War II or in the Korean conflict. Many have been to college, for the English-
descent group has a strong bent towards higher education. At some point, each of these men elected to make a 
smaller living on Martha’s Vineyard , while many of their contemporaries left to gain more money or more 
recognition elsewhere. 
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Labov observou um contraste bem marcado entre os jovens que pretendiam deixar a 

ilha e aqueles que queriam permanecer lá. Ele confrontou os dados de 4 informantes que eram 

estudantes de 15 anos: os 2 que queriam deixar a ilha mostraram baixa ou nenhuma 

centralização; os outro dois, que voltariam após o término da faculdade, mostraram 

considerável centralização. 

Em relação aos grupos étnicos, Labov constatou que os jovens descendentes dos 

portugueses centralizaram mais do que a segunda, a terceira ou a quarta geração e que o 

índice comum deles foi mais alto do que o dos descendentes dos ingleses. Isso se deve ao fato 

de que o grupo inglês geralmente vai para a faculdade e não retorna mais para a ilha enquanto 

quase todo o grupo de portugueses permanece, motivo pelo qual estão gradualmente 

suplantando o grupo inglês na vida econômica da ilha. Os descendentes de índios formam um 

grupo relativamente pequeno e homogêneo. Eles centralizam mais o ditongo (aw), e 

apresentam comportamento semelhante aos portugueses, especialmente entre os jovens. 

O significado social da centralização aponta para o fato de que aqueles que 

centralizam mais os ditongos (ay) e (aw) queriam se afirmar como nativos. Coube ao grupo 

que mais veementemente se opôs às incursões dos veranistas, os Chilmarkers, o aumento 

súbito da centralização, bem como àqueles que não pretendiam deixar a ilha. A centralização 

era uma marca “vineyardense”, e essa demarcação lingüística revelava não só uma reação 

contra os veranistas, mas também um sentimento positivo em relação à ilha. O significado da 

centralização estava diretamente relacionado ao tipo de orientação em relação à ilha de 

Martha's Vineyard. Nesse sentido, foi possível definir três categorias: (i) orientação positiva 

em relação a Martha's Vineyard; (ii) orientação nem positiva nem negativa (neutra); e (iii) 

orientação negativa (desejam viver em outro lugar); conforme mostram os dados abaixo, 

transcritos de Labov (1972, p. 39):  

 



 27

FALANTES AVALIAÇÃO /ay/ /aw/ 
40 Positiva 63% 62% 
19 Neutra 32% 42% 
6 Negativa 09% 08% 

 
TABELA 1- Centralização e Avaliação em Martha’s Vineyard 

 

Esses dados mostraram que os falantes que se manifestaram positivamente em relação 

à ilha foram os que mais centralizaram os ditongos, demonstrando numa atitude conservadora 

o que Labov (1972, p.39) chamou de “orientação para a identidade”. Ao contrário destes, os 

que possuíam um sentimento negativo e rejeitaram a norma local, preferindo uma pronúncia 

que se assemelha ao inglês-padrão trazido pelos veranistas, demonstraram ter uma “orientação 

para o prestígio”. Isso confirmou terem as mudanças socioculturais, decorrentes da incursão 

dos veranistas do continente, levado os falantes nativos a assumirem atitudes lingüísticas que 

demarcavam sua identidade cultural. 

O grau de centralização manifesta o resultado das oposições de valores. Uma nova 

variante só é adotada quando adquire significância social; ela só se propaga e se torna 

sistemática, originando a mudança, quando é aceita pelos falantes e isso envolve valor social e 

prestígio do grupo que usa a variante eleita. 

Passados 40 anos após o significativo trabalho de Labov na ilha de Martha's Vineyard, 

Blake & Josey (2003) empreenderam nova pesquisa, salientando a importância do confronto 

entre os dados atuais e os dados anteriores, já que até o momento não houvera nenhum estudo 

que desse a perspectiva de como a língua e a estrutura social da ilha evoluíram durante todos 

esses anos. O objetivo desse estudo foi confrontar os novos dados com os de Labov, no 

entanto o enfoque da pesquisa limitou-se ao ditongo /ay/ e aos habitantes de Chilmark. O 

ditongo /ay/ foi selecionado nesse recorte por ter sido uma variante recorrente, duas vezes 

mais freqüente que o ditongo /aw/ e por apresentar uma história mais longa de 
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comportamento marcado bem estabelecida. Os falantes nativos de Chilmark foram escolhidos 

por terem sido os que apresentaram a taxa mais alta, ou o grau mais marcado de centralização.  

Para os dados desse estudo foram gravadas entrevistas sociolingüísticas, registradas 

em fitas por Josey, que foi hospedado por uma família de residentes de Chilmark, durante a 

primavera e meses do verão de 1997, 1999 e 2000. A amostra foi constituída por 16 homens 

com idade entre 17 e 82 anos, divididos em três grupos: velhos (mais de 60 anos), meia-idade 

(entre 35 a 50 anos) e jovens (entre 18 e 34 anos), tal qual a divisão feita anteriormente por 

Labov. A fim de verificar o grau de relacionamento entre os sujeitos com a ilha foram 

aplicadas as técnicas de Milroy (1987) para rede social. A natureza desses relacionamentos foi 

correlacionada aos dados lingüísticos, de modo a observar se os mais estreitos eram afetados 

pela dinâmica sociolingüística do comportamento do ditongo (ay). 

Conforme constatou Labov (1972), embora os veranistas tivessem se tornado 

essenciais à sobrevivência econômica da ilha, os pescadores de Chilmark mostravam-se 

resistentes a eles, pois os enxergavam como perturbadores do equilíbrio da comunidade local. 

No entanto, pôde-se constatar após 40 anos, de forma geral, que eles nem resistem nem dão 

boas vindas aos veranistas, pois se de um lado precisam deles para manterem seus negócios, 

do outro mostram-se ressentidos quando perdem seu espaço, já que os veranistas agem como 

se fossem donos do lugar, segundo os chilmarkers.  

O aumento do turismo gerou extensão na oferta de empregos, mas mesmo assim os 

jovens ainda pensam em deixar a ilha. A fala deste informante revela o desejo dele e de 

muitos outros: “Eu quero ir para Califórnia e jogar basquete profissional. Eu não vou 

conseguir fazer isso se eu ficar aqui”4 (tradução nossa). Pôde-se constatar também que o 

número de pescadores tradicionais está diminuindo pouco a pouco, pois eles perderam seu 

status de antes, e os jovens não querem mais pescar.  

                                                 
4 I wanna go to California, and play professional basketball. I'm not going to get to do that if I stay here. 
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Blake & Josey (2003) concluem que, com a mudança sócio-econômica de Martha’s 

Vineyard, as tradições estão se perdendo e como conseqüência está ocorrendo um declínio na 

marca de oposição lingüística dos “vineyardenses” em relação aos não locais. Foi constatada 

uma mudança em progresso na centralização do ditongo /ay/, que declinou, e a explicação 

está no novo tipo de economia que ao longo dos anos vem se instalando na ilha: a turística. 

Isso, mais uma vez, sustenta a hipótese de Labov (1972) de que as mudanças sonoras são 

motivadas socialmente. 

 

1.3 Contato Dialetal 

 

O contato dialetal5 tem sido pauta para estudos sociolingüísticos de variação e  

mudança em que a noção de redes sociais, difusão dialetal, nivelamento dialetal, mobilidade e 

isolamento geográfico ganham destaque. Esta seção, enfoca pesquisas que mostram como as 

características dos informantes estão ligadas ao tipo de relação que estabelecem. 

Milroy (1980) numa pesquisa desenvolvida em três comunidades proletárias em 

Belfast, conjugou o estudo de redes sociais aos estudos sociolingüísticos. Na sociolingüística, 

o estudo das redes ocupa-se, principalmente, com as seguintes questões: a manutenção ou o 

deslocamento de línguas ou dialetos em comunidades tradicionais que começam a sofrer 

influência modernizadora (BLOMFIELD E GUMPERZ, 1972; GUMPERZ, 1976). É possível 

avaliar a pressão normativa sofrida por uma comunidade valendo-se de três parâmetros: a 

densidade, a multiplexidade6 e a complexidade de papéis sociais.  

                                                 
5 No presente estudo o termo dialeto está sendo usado no sentido de ser uma variedade de uma língua 
diferenciada de acordo com o usuário. Grupos diferentes de pessoas no interior da comunidade falam diferentes 
dialetos (HALLIDAY, STEVENS e McINTOSH, 1974). O dialeto é, portanto, decorrente da variação presente 
na língua, visto que esta não é usada da mesma maneira por todos os falantes em todas as situações. Se de um 
lado, Conceição de Ibitipoca está circunscrita geograficamente dentro do “dialeto típico mineiro”, como será 
visto na seção 3.2.4, em função de algumas características lingüísticas, que abrangem uma determinada 
isoglossa, de outro lado subdividide-se em outros dialetos, determinados por aspectos sociais. Portanto o que 
aqui se denomina contato dialetal compreende o contato entre falantes de diferentes dialetos. 
6 Neologismo, relaciona-se a redes multiplexas. 
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Em comunidades pequenas e tradicionais a densidade é muito alta, pois todo mundo se 

conhece e se relaciona com todo mundo, e da mesma forma a multiplexidade, porque as 

pessoas se relacionam em diversas condições: como parentes, vizinhos, colegas de trabalho, 

etc. Em contrapartida, o grau de complexidade é baixo, já que os papéis sociais exercidos por 

uma mesma pessoa não são diversificados, uma vez que os domínios de atividades sociais são 

mais restritos. A autora constatou que as redes sociais daquelas três comunidades eram de alta 

densidade e multiplexidade, portanto funcionavam como um mecanismo de reforço dos 

valores lingüísticos e culturais, isolando seus membros da cultura dominante.  

Contrariamente, Milroy (2003) atesta que o aumento massivo da mobilidade, hoje, em 

decorrência da globalização e, no passado, em conseqüência da colonização e das migrações, 

implicam na mistura cultural e lingüística. A mobilidade forma um cenário muito sugestivo 

para analisar a variação e a mudança, que decorrem do contato dialetal, proporcionando o que 

a autora denomina de nivelamento dialetal. Portanto, dentro de um sistema lingüístico em 

condições de mobilidade, ocorre o nivelamento dialetal, que envolve a erradicação de 

variantes marcadas socialmente ou localmente, tanto geográfica quanto socialmente. O 

contato dialetal pode ser visto como um reflexo lingüístico do rompimento das redes sociais 

mantidas histórica e sistematicamente fechadas, que por meio do nivelamento lingüístico fixa 

normas lingüísticas socialmente estruturadas, em que os elementos marcados ou 

estigmatizados socialmente são eliminados dos grupos de variantes. 

Bortoni (1989) reclama da falta de estudos sobre o processo sociolingüístico de 

transformação dos dialetos rurais brasileiros em variedades urbanas. Tendo em vista as 

profundas alterações ocorridas no século XX, em decorrência do fenômeno da mobilidade 

geográfica, as ciências humanas, de uma forma geral, passaram a desenvolver estudos a esse 

respeito, mas “surpreendentemente a Lingüística tem passado ao largo da questão” 

(BORTONI, 1989, p. 167). A autora desenvolveu uma pesquisa pioneira no Brasil, no início 
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da década de 1980, com imigrantes originários de zona rural do Alto Paranaíba em Minas 

Gerais e radicados em Brazlândia, cidade satélite de Brasília. Em sua investigação examinou 

o processo de difusão dialetal7 no repertório lingüístico dos seus informantes, aplicando a 

análise das redes sociais8, como instrumento para o estudo da variação e mudança lingüística. 

Sua investigação revelou que o migrante, ao ajustar-se no processo econômico e 

cultural da vida urbana, tende a sair gradualmente de sua rede insulada e contrair novas 

relações. Seus resultados argumentam em favor de uma forte relação entre o processo de 

difusão dialetal do migrante adulto do sexo masculino, que utiliza-se mais da variante padrão, 

em decorrência da sua socialização no novo habitat. Todavia, o ajustamento lingüístico e 

cultural do migrante à vida urbana é lento e segue cursos diferenciados. As mulheres, por 

estarem ainda muito confinadas às relações de parentesco e de vizinhança, não apresentaram 

coeficiente significativo em nenhum dos testes. 

Mollica (1993, p. 2) com o intuito de “questionar a validade da utilização da Teoria 

das Redes Sociais em pesquisas sociolingüísticas que visem à descrição de fala em centros 

urbanos como o Rio de Janeiro”, indaga nessa pesquisa “até aonde se pode afirmar que os 

indivíduos integrantes de um certo grupo mantêm marcas lingüísticas compartilhadas, 

diferenciando-se em qualidade e/ou quantidade dos de outros grupos no Rio?”. O trabalho 

investiga as marcas lingüísticas dos falantes do bairro de Vila Isabel, onde no tempo do Brasil 

Colônia situava-se a Fazenda dos Macacos. Hoje o local é tradicionalmente conhecido como o 

bairro do samba e da boemia, reduto de vários compositores consagrados como Noel Rosa, 

Vila Lobos, Orestes Barbosa, Martinho da Vila dentre outros. 

                                                 
7 Le Page propôs o conceito de difusão dialetal como sendo o resultado da mobilidade física e social dos falantes 
que se encontram em área de contato dialetal. Contrariamente, em comunidades estabelecidas há longo tempo e 
onde não há contato dialetal, ocorre a focalização (BORTONI, 1989). 
8 “A análise de redes é um instrumento de pesquisa muito útil no estudo de sistemas fluidos que estão sofrendo 
rápida mudança. Este é exatamente o caso da transição rural-urbana em Brazlândia” (BORTONI, 1989, p.172). 
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O estudo apoia-se na demarcação anteriormente realizada pelos pesquisadores do 

projeto “Perfil Cultural de Vila Isabel” que, após fazer um levantamento completo e detalhado 

do bairro, dividiu-o em três áreas: (a) Área de Dentro, (b) Área Central e (c) Área Periférica. 

Do ponto de vista cultural, a Área de Dentro é das três a mais preservada, é o local onde 

acontecem as rodas de samba e que apresenta um “dialeto” próprio com um “cantado 

especial”. A Área Central é o local de trânsito entre as duas outras áreas e a Área Periférica é 

habitada por pessoas da classe média, em sua maioria brancos. O estudo mostrou a existência 

de diversas redes sociais no bairro, mas a única rede considerada como relevante para o 

fenômeno fonológico investigado (queda do “d” em contextos “-ndo”) foi definida segundo o 

critério geográfico: a Área Central. Observou-se que “no cerne da oposição espacial Área de 

Dentro/Área Perifèrica, acham-se embutidas variáveis mais gerais que têm a ver com o perfil 

sócio-econômico dos indivíduos” (MOLLICA, 1993, p.9). 

A autora questiona, numa posição crítica, se os fatores tidos como “clássicos” na 

literatura sociolingüística não seriam suficientes para medir a covariação de regras variáveis e 

pressões extralingüísticas. A conclusão a que se chegou foi a de que “o esforço de penetrar em 

universos menores contidos no universo maior do Rio de Janeiro só se justifica como 

complementação ao trabalho que já vem sendo feito” e que “pesquisas na linha da Teoria de 

Redes deve tentar caminhos diferentes que não os de definir redes por critérios espaciais” 

(MOLLICA, 1993, p. 13-4). Nas grandes cidades a Sociolingüística de Redes Sociais deve 

partir de critérios realmente relevantes, que podem mostrar-se mais eficientes, do tipo: 

atividades profissionais, esportivas, religiosas. Contudo, a autora afirma que esses parâmetros 

podem ser trabalhados no nível de macro fatores com alcance de sucesso nos resultados, pois 

os traços gramaticais encontrados nas redes são também encontrados no restante da população 

da cidade. 
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Também na cidade do Rio de Janeiro, Ferrari (1994) trabalhou a correlação entre o uso 

da língua e o tipo de rede sociais estabelecidas entre seus sujeitos. A autora desenvolveu sua 

pesquisa na Zona Oeste, numa comunidade considerada relativamente isolada, conhecida 

como Morro dos Caboclos. Seu objetivo foi investigar a inter-relação de seus moradores com 

os diferentes aspectos do contexto social, já que a comunidade divide-se entre os que 

trabalham diariamente na cidade do Rio de Janeiro e aqueles que pouco saem da localidade. 

Ela investigou em que medida o isolamento no Morro e o intenso contato com a cidade 

estavam relacionados ao uso das variantes lingüísticas.  

Sua investigação centrou-se no comportamento da variação da preposição “em” (/em/ 

~ /ni/). Baseando-se nos conceitos de isolamento e contato foi possível concluir que “as 

características lingüísticas dos informantes estão ligadas ao tipo de relação que cada um deles 

estabelece com o Morro e com a cidade” (FERRARI, 1994, p.30), uma vez que as diferenças 

no uso da língua refletiram tanto o contato com a cidade quanto o isolamento no Morro. 

Chambers (2002) atribui o nivelamento lingüístico à conseqüência do contato dialetal 

decorrente da mobilidade. O autor afirma que junto com as pessoas de diferentes regiões vêm 

numerosas diferenças em suas falas. Essa “mescla” sempre foi reconhecida 

impressionisticamente como uma força na mudança lingüística. No entanto, ele busca 

explicação empírica para esse fenômeno numa pesquisa, desenvolvida em 1994, em que inclui 

sujeitos residentes na região da pesquisa e também os nascidos fora dela. Ele investigou se os 

sujeitos residentes nascidos fora usam variantes lingüísticas incomuns na comunidade 

adotada. Essas variantes são ouvidas e têm status, por isso ele quer saber a extensão do uso 

delas, admitindo na pesquisa o não-nativo, deixando de fora a perspectiva de Labov (1972). 

Isso exigiu que fossem implementados alguns mecanismos para agrupar os não-

nativos de modo a compará-los com os nativos. Para tanto, Chambers criou um grupo de 

fatores a que denominou de “Índice de Regionalidade”, determinado pelas respostas dos 
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sujeitos a perguntas do questionário da Topografia de Dialeto que integrava quatro 

componentes principais: (i) o lugar onde o sujeito foi criado de 8 a 18 anos; (ii) o lugar onde o 

sujeito nasceu; (iii) o lugar onde o sujeito vive no momento da pesquisa; e (iv) o lugar onde os 

pais do sujeito nasceram. Cada sujeito recebeu um “index score” de 1 a 7, sendo que o 

codificado como nº 1 era um nativo autêntico, que nasceu, foi criado e vive na região 

investigada. À medida que decrescia a autenticidade subiam os valores, chegando ao nº 7, 

considerado o autêntico não-nativo, ou seja, aquele que vive na região, mas nasceu e foi 

criado fora. Como se vê o Índice de Regionalidade provê uma medida bruta dos vínculos do 

sujeito com a região, por meio do qual o investigador busca descobrir a relação dos sujeitos 

com a região e o uso de suas variantes lingüísticas locais. 

O fenômeno escolhido para investigação foi lexical, pois de acordo com o autor as 

mudanças lexicais são as mais comuns e mais rápidas entre todas as mudanças, justificando 

que por ser o léxico9 mais acessível à consciência das pessoas, elas ficam mais atentas a essas 

mudanças. Também pelo fato de as palavras estarem associadas a certos grupos sociais e sua 

circulação terminar ou diminuir dependendo do status social do grupo que a utiliza. Essa 

associação é acompanhada por avaliações sociais que tomam a palavra como ultrapassada, 

motivo pelo qual os adolescentes raramente se igualam a seus pais.  

Por meio do “Índice de Regionalidade”, a variável independente foi regulada 

mostrando que as substituições léxicais e outras mudanças lingüísticas resultam do contato 

dialetal. Desta forma, foi possível elucidar com bastante precisão, não mais 

impressionisticamente, um dos efeitos sociolingüísticos da mobilidade. Resultados como 

esses apresentam uma dimensão nova ao estudo da variação lingüística como um fenômeno 

decorrente do contato dialetal. 

                                                 
9 Exemplo de uma pergunta/resposta que compõe o questionário da pesquisa. Pergunta: Como você denomina os 
sapatos de borracha usados para correr ? Resposta: running shoes (70%),  runners (17%), sneakers (13%). 
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Schilling-Estes (2002) coloca em questão a noção de isolamento num trabalho em que 

investiga duas comunidades norte-americanas historicamente isoladas: Smith Island 

(Maryland) e Lumbee Native American (Robenson County – North Carolina). Ela afirma ser 

o isolamento uma noção muito relativa pelo fato de não existir uma língua ou dialeto 

totalmente isolado, alegando que o isolamento não traz consigo uma noção unilateral – 

isolado x não-isolado. Qualquer comunidade pode permanecer ou tornar-se mais ou menos 

isolada com o passar do tempo. Ela cita como exemplo as duas comunidades em questão, que 

atualmente são menos isoladas do já foram. Sua pesquisa propõe que comunidades isoladas 

podem ser lingüisticamente inovadoras e heterogêneas, contrariando o que normalmente se 

supõe. 

Ao contrário do que apontam outras pesquisas sobre nivelamento lingüístico, a autora 

mostra, nas comunidades investigadas, a resistência ao processo de perda da distintividade 

lingüística. Suas investigações indicam a redução do inventário fonológico e morfológico, 

bem como a variação alofônica, como resultados de fatores sociais e cognitivos. Falantes que 

apresentam alto grau de contato externo não conseguem fazer distinções de funções tanto 

lingüísticas quanto sociais. Eles tendem a interpretar variações significativas, moldadas dentro 

do padrão, como variações livres. Cada uma das comunidades responde de modo diferente à 

tensão entre pressões para o “supralocalismo” e “homogeinização”. Lumbee mantém sua 

identidade social e lingüística e Smith Island mantém índices de distintividade lingüística 

bastante elaborada e faz uso extenso de símbolos materiais tirados de sua cultura tradicional. 

Schilling-Estes (2002) ressalta que a variação e a mudança lingüísticas não podem ser 

explicadas sem considerar as características do significado social na língua das pessoas que 

dela fazem uso. 
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Muitos estudos sociolingüísticos, tanto de base laboviana quanto os centrados em 

redes sociais, têm revelado que os fatores externos à língua refletem os valores ligados ao 

prestígio social ao qual a variedade padrão está associada. Dessa forma, eles vêm lançando 

luz sobre a análise de contextos discursivos em que a seleção de determinadas variantes 

correlacionam-se com contato dialetal. 



 37

2 A FORMAÇÃO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

A origem do português brasileiro é uma discussão trazida para interior deste trabalho, 

pois comunidades rurais que se constituíram e permaneceram em semi-isolamento e que 

registram a atividade econômica com participação de escravos são importantes para fornecer 

dados a respeito desse debate. Elas podem tanto apresentar características que refletem o 

português dos primórdios da colonização, como também evidências sobre o resultado do 

contato lingüístico, para compreender a diferenciação do português do Brasil, na 

heterogeneidade de suas variantes regionais e sociais, em relação ao português da Europa.  

O caso de uma língua transplantada, que passa a ter contato com outras línguas, 

como o português europeu no Brasil, já suscitou inúmeras questões para as quais se tentaram 

várias respostas. Muito já se escreveu sobre a constituição do português brasileiro (PB) e sua 

diversidade em relação ao português europeu (PE), no entanto, uma resposta definitiva ainda 

não foi dada, a discussão continua aberta. Atestar ou contestar uma suposta origem crioula 

para tal constituição ou uma evolução natural da língua é questão recorrente na pauta de 

alguns lingüistas e filólogos já há algum tempo. Pretende-se aqui apresentar um retrato dessa 

discussão que tem seus argumentos levantados basicamente em defesa de uma e/ou outra 

hipótese, a saber: estaria a causa de tal diferenciação lingüística nas tendências já contidas na 

deriva da língua ou na influência da crioulização?  

Em relação à primeira posição – da deriva natural, conceito do lingüista norte-

americano Edward Sapir – seus defensores acreditam que é a tendência já contida no sistema 

que faz com que a língua tome determinada direção, isto é, evolua naturalmente no sentido de 

tendências pré-existentes. Nesse caso, as mudanças lingüísticas são atribuídas à deriva interna 

da língua portuguesa, das línguas românicas ou até das línguas indo-européias. Isso quer dizer 

que os fenômenos variáveis já vieram do PE e aqui, num ambiente de complexo quadro 
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sociolingüístico, assumiram um caráter quantitativamente mais expressivo e deram ao PB sua 

feição peculiar. 

Para compreender a segunda posição – a hipótese da crioulização – faz-se necessário 

antes entender como se dá a formação de uma língua crioula, que forma-se a partir de um 

jargão10 ou de um pidgin11, ambos originados do contato lingüístico entre pessoas de línguas 

mutuamente inteligíveis, como um meio de intercompreensão. Neste estudo, trabalha-se 

dentro de uma concepção teórica bastante difundida e hoje considerada clássica, segundo a 

qual uma situação de contato pode produzir um jargão ou um pidgin que desaparece com o 

tempo ou se nativiza, tornando-se um crioulo. Os falantes das línguas dominadas empregam 

seus esforços para aprender a língua dos dominadores, porém, dada a transmissão geracional 

de uma que não se trata de língua nativa (L2), com modelo defectivo dos pais para os filhos, a 

língua é aprendida por meio do que se conhece na literatura por transmissão lingüística 

irregular. O que os dominados conseguem é um “arremedo” da língua dos dominadores.  

A definição de crioulo envolve dois tipos de fatores: estruturais e sócio-históricos. 

Conforme afirma Lucchesi (2000, p.117), o aspecto crucial para entender o caráter e a 

natureza das línguas crioulas frente às chamadas línguas naturais reside no fato de não haver 

propriedades e estruturas exclusivas das línguas crioulas pois “uma determinada variedade 

lingüística não se define por suas propriedades estruturais imanentes, mas pelo processo 

histórico de contato lingüístico que levou à sua formação”. O autor justifica sua afirmativa 

dizendo que “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”.  

                                                 
10 Comunicação de forma pragmática que só se viabiliza devido ao contexto da situação por meio de estratégias 
individuais, sem normas socialmente reconhecidas pelo simples fato de um grupo não conhecer a cultura e a 
língua do outro. O jargão é considerado um pidgin instável, parte de um continuum pré-pidgin (COUTO, 1996). 
11 Quando a comunicação se intensifica o pidgin se cristaliza em um pidgin propriamente dito, ou seja, “um 
pidgin estável”.  Nessa situação as soluções individuais são preteridas em favor do estabelecimento de normas 
sociais (idem). 
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Esta opinião corrobora-a o pesquisador Gärtner (2002), que há quase 30 anos tem 

interesse pelo tema da formação do PB. O autor afirma que, os estudos realizados por ele, nos 

anos de1980, sobre o português não-padrão de Angola e Moçambique, levaram-no a “aceitar a 

tese do contato lingüístico como explicação primordial de certos fenômenos brasileiros” 

(GÄRTNER, 2002, p.294), mas sem, no entanto, perder de vista que os resultados concretos 

coincidem, muitas vezes, com os esperáveis da deriva. 

Neste trabalho o posicionamento é a favor da hipótese que reconhece a importância do 

contato lingüístico que se deu por meio da transmissão lingüística irregular e do papel 

fundamental que as línguas dos africanos aqui aportados e dos afro-descendentes 

desempenharam na constituição dos dialetos populares e rurais do PB. 

 

2.1 Indagações acerca da origem do português do Brasil  

 

Os primeiros passos em direção ao estudo da Dialectologia brasileira foram dados 

com o trabalho de Amadeu Amaral (1920), O Dialeto Caipira, abrindo caminho para outras 

pesquisas, nas quais se destacam O linguajar Carioca de Antenor Nascentes (1922) e A 

Língua do Nordeste de Mário Marroquim (1934). Abordando aspectos de determinadas áreas 

geográficas, essas produções buscaram descrever fenômenos semantico-lexicais, foneticos-

fonológicos e morfossintáticos que bem ilustram o processo de dialetação do PB.  

O trabalho de Marroquim (1996, p. 10) abre discussão para dois pontos contrários à 

hipótese da crioulização: a lei do menor esforço e o rumo lógico que a língua toma, 

fenômenos próprios da evolução natural dentro da modificação dialetal, que nas suas palavras 

representam a “força viva que surge das massas populares ao impulso de tendências lógicas e 

naturais”. O autor coloca restrições à influência do africano, ressaltando que a contribuição do 

negro em relação ao léxico só se deu quando “o anseio da libertação os ajuntou na república 
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dos Palmares” (1996, p. 118). Neste momento surge a nomenclatura africana marcando os 

montes, os cursos d’água e aldeias, numa demonstração de posse, conquista e independência.  

Amaral e Nascentes, no entanto, aceitam mais a influência indígena e africana na 

constituição do PB, tendendo, deste modo, para a hipótese da crioulização, embora não 

tenham tocado diretamente neste assunto. 

O primeiro tratamento amplo a respeito das influências africanas no PB só emergiu, 

no início do século XX, com as obras de Jacques Raimundo (1933) e Renato Mendonça (1973 

[1933]). Eles atribuem à influência das línguas africanas, principalmente o kimbundu e o 

yoruba, aos aspectos característicos do PB. Os autores ressaltam o fato de os escravos negros, 

introduzidos em grande escala no Brasil, terem aprendido o português de maneira imperfeita, 

tanto nos níveis fonético, morfológico e sintático, bem como terem introduzido novos itens 

lexicais, provocando assim um “cruzamento” das línguas africanas com o português. Eles 

ainda mencionam a presença indígena como um fator co-responsável pela diferenciação entre 

os dialetos brasileiro e português, sem, no entanto, deixar clara a linha de demarcação entre a 

influência africana e a indígena. Os autores não conduzem o raciocínio para nenhuma das 

hipóteses aqui apresentadas, mas ao analisar a opinião deles a respeito do mau aprendizado do 

português como causa da diferenciação conclui-se que há uma maior propensão à hipótese de 

crioulização. 

Refutando as teses de Mendonça e Raimundo e unânimes na posição de que a língua 

do Brasil era um português uniforme e conservador, reflexo da cultura e da superioridade 

cultural dos brancos sobre os negros, tem-se a tríade de filólogos de formação tradicional: 

Serafim da Silva Neto (1986), Gladstone Chaves de Melo (1981) e Sílvio Elia (1979). 

Segundo esses autores o que houve foram apenas episódicos falares africanos com a formação 

de crioulos e semi-crioulos oriundos de uma aprendizagem rápida e imperfeita, mas que 

foram suplantados com a ascensão social do mestiço. Eles alegam que, na busca de um ideal 
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lingüístico, a influência africana ficou reduzida à permanência de traços crioulizantes. 

Também não descartam a precipitação das derivas latentes no português. 

Em artigo publicado nos Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de Língua Falada 

no Teatro, Révah (1958) atribui as diferenças entre as pronúncias portuguesa e brasileira a 

quatro causas prováveis: (i) arcaísmo da pronúncia brasileira, (ii) coexistência de duas 

pronúncias diferentes no século XVI, sendo uma adotada pelos portugueses e outra pelos 

brasileiros, (iii) transformação operada de diferentes maneiras em Portugal e no Brasil, e (iv) 

modificação da pronúncia somente no Brasil. Ele conclui seu artigo afirmando que “as classes 

cultas do Brasil empreenderam espontaneamente um movimento de restauração fonética que 

anulou evoluções às vezes muito antigas”. Em outro artigo, de 1963, nega a participação de 

africanos e de línguas africanas no processo histórico de formação do português do Brasil. 

Comungando as mesmas idéias dos três últimos autores supra mencionados, Révah acredita 

que houve falares crioulos de emergência, que desapareceram por causa do prestígio da língua 

dos brancos. No entanto, a simplificação da morfologia verbal, que para Silva Neto, Melo e 

Elia seria a maior evidência dos resquícios crioulizantes no PB, para Révah é uma tendência 

românica à sílaba aberta. As inovações fonéticas e morfossintáticas presentes nas falas de 

mestiços e negros são ainda atribuídas por Reváh à ausência de forças conservadoras, como a 

escola. O filólogo francês defende a deriva das línguas como causa mais provável das 

mudanças lingüísticas.  

Mattoso Câmara Jr. (1972, 1980, 1985) representa a concepção estruturalista da 

história da língua. Ele afirma ter havido um crioulo falado pelos escravos negros, que estando 

marginalizados não encontraram estímulo para aprenderem “corretamente” o português. No 

entanto, o fato de manterem estreito contato com os brancos fez com que estes adotassem seus 

traços crioulos, acelerando dessa forma a deriva do português. No entanto, é categórico ao 
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afirmar que tal influência não ultrapassa as possibilidades estruturais do sistema, ou seja, 

embora admita a existência de um crioulo, não afasta a hipótese da deriva natural.  

Em comunicação apresentada no 1º Congresso Nacional de Sócio e Etnolingüística 

(João Pessoa, 1978, apud MUSSA, 1991), Yeda Pessoa de Castro distingue quatro tipos de 

dialetos afronegros no Brasil: (i) o dialeto das senzalas, a partir do séc. XVI, de base banto; 

(ii) o dialeto rural, no séc. XVII, com base no quimbundo; (iii) o dialeto das minas, provocado 

pela corrida do ouro, também de base banto, e (iv) o dialeto urbano, a partir de 1808. Ela 

conclui que houve um nivelamento sucessivo entre tais dialetos (do mais “africanizado” ao 

mais “aportuguesado”) e o PB, no qual não considera a existência de crioulos. Segundo a 

autora, o que contribuiu também para que os falares crioulos não surgissem no Brasil foram 

“fatores puramente lingüísticos [...] certas ‘coincidências’ entre a estrutura do português e das 

línguas africanas faladas no Brasil, das quais destaca o quadro vocálico oral de sete elementos 

[...] e a propriedade de ser apenas V o centro silábico em português, que é coberto pelo 

sistema N-V das línguas da África” (apud MUSSA, 1991, p. 31). Castro não nega a influência 

africana no PB, mas não o considera descendente de um crioulo. 

Nos trabalhos de 1981 e 1986, Gregory Guy analisando as diferenças existentes entre 

o português popular do Brasil e o português-padrão, diz que essas diferenças ou são devidas a 

uma evolução lingüística “natural” ou apontam para um processo de crioulização ocorrido no 

passado cujos efeitos ainda estão no presente. Ele afirma que tais diferenças não são de 

caráter qualitativo e que a velocidade das transformações é que pode apontar para uma ou 

outra hipótese, a saber: na crioulização o processo de transformação é abrupto, enquanto que 

na evolução natural é lento. Ele defende ter havido um crioulo de base portuguesa no período 

colonial, que se descrioulizou com o tempo deixando suas marcas. 

Contrariando a posição de Guy, Anthony Naro (1978, 1983, 1998) rejeita qualquer 

hipótese de influência das línguas africanas. Ele argumenta que há dois caminhos possíveis 
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para as mudanças sintáticas: ou surgem nos contextos menos salientes e se expandem para os 

mais salientes (mudança natural), ou o inverso, surgem em contextos mais salientes, 

alcançando depois os menos salientes (mudança “consciente”). Em relação à hipótese de 

crioulização ele diz que falta documentação para comprovar a existência de pidgins ou 

crioulos de base portuguesa no Brasil e que a pré-existência da língua geral inibiu o 

desenvolvimento de um crioulo em terras brasileiras. Em seu artigo de 1998, sobre “O uso da 

concordância verbal no português substandart do Brasil”, Naro (1998, p.144) afirma que a 

mudança “reflete uma deriva multissecular, herdada do latim popular e do próprio 

indogermânico, em direção a um sistema mais analítico” e que essa característica encontra-se 

também em Portugal, tanto no passado quanto no presente, a diferença está no nível geral da 

variação que é muito mais alto no Brasil.  

Holm (1992) acredita ter havido um crioulo de base portuguesa no Brasil-colônia que 

não encontrou condições para se difundir. Ele advoga o estatuto semi-crioulo do português 

popular do Brasil, como o resultado do contato entre o português regional e coloquial trazido 

da Europa para o Brasil desde o século XVI e de uma língua crioula, baseada no português 

trazido de São Tomé para o Brasil durante os séculos XVI e XVII, e outras variedades 

posteriores. O autor é categórico ao afirmar que há evidências de que na língua brasileira 

manifesta-se uma tendência crioulizante.  

Segundo Lucchesi (1998 e 2000) houve transmissão lingüística irregular no processo 

de aquisição do PB. Ele considera quatro importantes aspectos da história sócio-cultural do 

Brasil, que contrariam a estabilização de uma língua crioula no Brasil, são eles: (i) grande 

mortandade de aloglotas, durante um certo período da colonização; (ii) o possível uso de 

línguas africanas como línguas francas; (iii) o fenômeno da mestiçagem; e (iv) os mecanismos 

da cooptação social dos mulatos e dos escravos ladinos, que fomentavam um melhor 

desempenho desses indivíduos no manejo do português. No entanto, ele também não descarta 
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a possibilidade da existência de processos de pidginização/crioulização de tipo leve, isto é, 

sem uma reestruturação profunda e independente da gramática, mas com uma redução 

drástica dos paradigmas gramaticais.  

Das nove características apontadas pelo autor como processos de crioulização leve, 

três são destacadas por Carlota Ferreira na pesquisa de Helvécia, uma vila que fica no 

município de Mucuri, extremo sul da Bahia, quando da ida de dois inquiridores do Atlas 

Prévio dos Falares Baianos, em fevereiro de 1961, em busca de vestígios de um falar crioulo 

na boca de uma população quase toda de negros. São elas: (i) redução dos processos de 

concordância verbal e nominal; (ii) reforço do processo de negação, com construções de dupla 

negação; e (iii) redução do elenco e do uso de preposições. Segundo Ferreira (1969), em 

comunicação originalmente apresentada ao II Congresso da ALFAL- SP, alguns fatos 

peculiares, que ocorreram com certa constância em Helvécia, não foram registrados em 

nenhuma outra localidade (ou então registrados ocasionalmente). Tais fatos levaram a 

concluir que em Helvécia há ou houve remanescentes de um falar crioulo. Os maiores indícios 

dessa constatação foram encontrados na morfossintaxe, principalmente na falta/flutuação de 

concordância de gênero, como em: cabelo grossa, ela é muito sabido, me avó é lavadero. 

Segundo a autora, alguns aspectos fonéticos que parecem peculiares a Helvécia também 

apontam para a existência de um remanescente crioulo, são eles: (i) existência da vogal nasal 

/õ/ em posição final no lugar do ditongo /ãu/, como em: kóra’sõ e la’tõ e (ii) a ocorrência da 

consoante líquida vibrante simples em posição intervocálica, como em: ba’riga, ga’róti, 

‘baru, mo’reu e ‘feru. 

Além dos aspectos apontados por Lucchesi (2000) como indícios de 

pidginização/crioulização do tipo leve, já ressaltados acima, Callou (1998) também destaca a 

categoria gênero, pois “em dialetos populares, esta flutuação não costuma ocorrer, alterando a 

concordância, ou desaparecendo a marcação de gênero, apenas em falares ditos 
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crioulos”(1998, p. 264).12 Na conclusão de suas análises Callou (1998, p.270) afirma que “a 

flutuação de gênero, que normalmente se dá em casos de transmissão irregular, parece estar 

desaparecendo, assim como a reduplicação de formas pronominais”.  

Em relação ao reforço do processo de negação em Helvécia, Callou (1998) levantou 

as seguintes possibilidades: (i) a repetição do partícula não depois do verbo, no fim da oração; 

(ii) a partícula negativa não usada com o indefinido ninguém; (iii) o advérbio nunca usado 

com o infinitivo nenhuma; e (iv) a repetição da partícula não antes do verbo no infinitivo.13 A 

pesquisadora afirma, ainda em relação a Helvécia, que “outros usos continuam atuantes [aqui 

se incluem a concordância nominal e verbal, a questão dos pronomes e a alternância no uso e 

apagamento de preposições] e poderão fornecer subsídios para a discussão da eventual origem 

crioula do português brasileiro” (CALLOU, 1998, p.270).  

 

2.2 Implicações sócio-históricas  

 

Mesmo não havendo documentos que comprovem a utilização de uma língua crioula 

no falar da população africana e ameríndia no processo de formação do vernáculo brasileiro, a 

sócio-história de sua formação mostra que é possível ter existido um semi-crioulo de base 

portuguesa, durante a colonização do Brasil, sobretudo no que diz respeito à predominância 

demográfica dos africanos e seus descendentes nesse período. 

Quando se fala aqui em língua semi-crioula trata-se do que é conhecido na literatura 

como crioulização leve, fruto de um processo de transmissão lingüística irregular, 

                                                 
12 No dialeto caipira, conforme afirma Amaral (1920:51), a flutuação de gênero foi também atestada: “O adjetivo 
e o particípio passado deixam, freqüentemente, de sofrer a flexão genérica, sobretudo se não aparecem contíguos 
aos substantivos: essas coisarada BUNITO, as criança távum QUÉTO, as criação ficárum PESTIADO”. 
13 Vale ainda ressaltar que tanto Amaral, em 1920, quando Marroquim, em 1934, chamaram atenção para a 
construção dupla da negação. Segundo Amaral (1920:65): “O emprego de duas negativas – ninguém não, nem 
não, etc., assim contíguas, - vulgar na sintaxe portuguesa quinhentista, mas hoje desusado na língua popular de 
Portugal, e na língua culta tanto lá como cá, - é obrigatório no falar caipira: Nem eu num disse – Ninguém num 
viu – Ninhum num fica.” E Marroquim (1996:148) diz que “as negativas, no dialeto, vêm sempre duplicadas na 
frase, colocadas antes e depois do verbo. Em vez de não quero, diz-se não quero não”. 
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caracterizada pela simplificação e/ou eliminação de certas estruturas gramaticais, em termos 

gerais, pelo aumento do uso das formas não-marcadas. As línguas crioulas consideradas 

crioulos típicos pressupõem reestruturação original da gramática e a transferência de 

estruturas das línguas de substrato.  

A possível língua semi-crioula formada no Brasil encontrou fatores adversos para se 

difundir, como será visto mais adiante, e foi levada ao desaparecimento, porém deixou suas 

marcas no português vernáculo brasileiro, principalmente nos sistemas flexionais dos 

mecanismos de concordância verbal e nominal. 

Em relação ao elemento indígena, a maioria dos estudiosos da área relegam sua 

importância na formação da atual realidade lingüística brasileira. Os argumentos se apoiam 

principalmente em dois fatores: a criação da língua geral, melhor dizendo, das línguas gerais, 

pois segundo Rodrigues (1986) houve no Brasil a língua geral paulista, de base tupiniquim 

e/ou guarani e a língua geral amazônica, de base tupinambá, esta ainda continua em uso hoje, 

porém modificada. Conforme afirma Gandavo (apud Holanda, 2001, p. 105) em relação aos 

indígenas que habitavam o litoral brasileiro “ainda que estejam divisos e haja entre eles 

diversos nomes de nações, todavia na semelhança, condição, costumes e ritos gentílicos todos 

sam huns”, daí a facilidade em se comunicar fazendo uso da língua geral, não precisando 

assim adquirir o português para que o contato se estabelecesse. 

O outro fator, responsável pela pouca influência indígena na formação do português 

popular brasileiro, diz respeito ao menor contato do índio com o colonizador em relação ao 

contato estabelecido pelo negro africano. Nesse sentido destacam-se três causas: primeira, a 

sua forte resistência ao trabalho forçado na agricultura, decorrente, principalmente, de uma 

questão cultural, fez com que o contato entre índios e colonizadores não ocorresse de forma 

intensa. Conforme aponta Fausto (2003, p. 49 ) “os índios tinham uma cultura incompatível 

com o trabalho intensivo e regular e mais ainda compulsório, como pretendido pelos 
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europeus. Não eram vadios ou preguiçosos. Apenas faziam o necessário para garantir sua 

subsistência”. Eles empregavam sua energia e imaginação em rituais, celebrações e guerras. 

Eram estranhos às noções de trabalho contínuo ou do que hoje se chama produtividade. A 

segunda causa está ligada à “catástrofe demográfica”, segundo Fausto (2003, p.52) “um 

eufemismo erudito para dizer que as epidemias produzidas pelo contato com os brancos 

liquidaram milhares de índios.” Foram vítimas constantes de doenças como sarampo, varíola, 

gripe, para as quais não tinham defesa. Só como ilustração, entre 1562 e 1563 mais de 50 mil 

índios morreram na costa nordestina, esses números não englobam as vítimas do sertão 

(FAUSTO, 2003). A terceira causa diz respeito à proteção que receberam da Coroa. A partir 

de 1570 foram implantadas várias leis com o intuito de impedir o morticínio e a desenfreada 

escravidão indígena. Na verdade, a escravidão do índio foi quase totalmente descartada quer 

pelas dificuldades já apontadas, quer pela existência de uma outra solução alternativa: a 

importação de africanos, que de início passariam a atender às demandas nos prósperos 

engenhos de cana-de-açúcar, que começaram a se instalar no nordeste brasileiro, já no século 

XVI.  

Os dados históricos sobre a origem dos povos africanos vindos para terras brasileiras 

normalmente apontam para dois ramos étnicos: os sudaneses (formados pelo grupo KWA – 

palavra que designa homem), predominantes na África ocidental, Sudão egípcio e na costa 

norte do Golfo da Guiné, e os bantos, da África equatorial e tropical, de parte do Golfo da 

Guiné, do Congo, Angola e Moçambique. Fausto (2003: p.51) chama atenção para o fato de 

que “essa grande divisão não nos deve levar a esquecer que os negros escravizados no Brasil 

provinham de muitas tribos ou reinos, com suas culturas próprias.” Dentre essas tribos o autor 

destaca os iorubas, os jejes, os tapas, os hauçás, entre os sudaneses; e os angolas, bengalas, 

monjolos, moçambiques, entre os bantos. Com suas diferentes culturas trouxeram também 

suas variadas línguas, limitando desta forma as possibilidades de rebeldia coletiva. Conforme 
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afirma a historiadora Mattoso (1990, p.22) “a metrópole portuguesa adotou sempre a política 

de misturar as diferentes etnias africanas, para impedir a concentração de negros de uma 

mesma origem numa só capitania”. Portanto, em relação ao tipo de escolha a que eram 

submetidos os negros, desde os portos até sua localização como mão-de-obra no Brasil, eram 

selecionados negativamente, a fim de que não se adensassem em um ponto qualquer, étnica, 

cultural e lingüisticamente. 

Estima-se que aqui chegaram falantes de 200 a 300 línguas africanas. Esse é um dado 

importante em favor da hipótese da crioulização: o diversificado contato lingüístico, que se 

deu não só em relação ao dominador e o dominado, mas entre os dominados também. Tendo 

que aprender a língua do dominador valendo-se apenas da oralidade, já que ainda não havia 

escolas de línguas para escravos recém-chegados ao Brasil, Mattoso (1990) afirma que o 

aprendizado do português não pôde ser absorvido muito depressa, o que impossibilitou os 

escravos de se comunicar. A língua constitui-se numa verdadeira barreira para a comunicação 

entre os recém-chegados e os que aqui se encontravam. No entanto, pouco conhecimento da 

língua era exigido para que compreendessem seus senhores, bastando o entendimento das 

ordens, por meio de um domínio precário da língua. 

Nesse sentido, é importante destacar o que Baxter e Lucchesi (1994, p.71-2) afirmam: 

 

Quando se considera que as populações de escravos eram formadas 
principalmente por adultos e eram constantemente renovadas pela chegada 
de novas levas, e quando se pensa que a maioria dos escravos não estava em 
contato direto com os senhores, é evidente que a disponibilidade de um bom 
modelo de língua de superstrato era seriamente limitada. Assim, teria faltado 
um modelo nítido para a primeira geração de falantes crioulo. O modelo do 
seu processo de aquisição teria sido de fato uma língua segunda (L2) que não 
passava de uma versão defectiva da língua de superstrato, ou seja, uma (L2) 
adquirida unicamente através de contato precário. 

 

Portanto, com as renovações sucessivas do contingente de escravos africanos, era 

natural que o modelo de língua transmitido se enfraquecesse e se diluísse. 
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Outro dado histórico importante para a compreensão do contato lingüístico diz 

respeito ao ciclo do ouro. Segundo Fausto (2003), os registros históricos apontam para o ano 

de 1695 a data das primeiras descobertas significativas de ouro, no Rio das Velhas, nas 

proximidades onde hoje se localizam as atuais Sabará e Caeté, e atribuem essas primeiras 

descobertas à Borba Gato, genro de Fernão Dias. Como dito anteriormente, a corrida do ouro 

provocou uma grande corrente imigratória para o Brasil: “durante os primeiros sessenta anos 

do século XVIII, chegaram de Portugal e das ilhas do Atlântico cerca de 600 mil pessoas, em 

média anual de 8 a 10 mil, gente das mais variadas condições” (FAUSTO, 2003, p.98). 

Portanto, deduz-se que também vieram os variados dialetos e línguas que caracterizam suas 

regiões e condições sociais. Aqui aportaram desde pequenos proprietários, padres, advogados, 

comerciantes, burocratas, militares, até prostitutas e aventureiros. Segundo Fausto (2003, 

p.102): “não foi apenas de Portugal que gente de toda condição afluiu para Minas. A partir da 

chegada dos paulistas acompanhados de seus escravos índios, houve migração de várias partes 

do Brasil.”  

No entanto, como é possível constatar pelos números do quadro abaixo, na base da 

sociedade estavam os escravos, responsáveis pelo trabalho mais duro, o da mineração. 

Quando atingidos por doenças como a disenteria, a malária, as infecções pulmonares ou 

quando morriam em acidentes, novas importações substituíam a “mão de obra inutilizada”. Os 

números abaixo, que contêm dados extraídos de Holanda (2001, p.188), mostram como no 

início do século XVIII foi crescente o número de escravos em Minas Gerais, em decorrência 

da atividade na mineração.  

 

ANOS ESCRAVOS 
1717 33.000 
1723 50.000 
1735 96.000 

         
TABELA 2 – População escrava nos anos iniciais do século XVIII em MG 
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Os historiadores que tratam da história mineira citam exaustivamente os números que 

seguem transcritos no quadro abaixo. Segundo Mello e Souza (1986, p.141), “a flagrante 

superioridade numérica da população de cor seria característica da capitania mineira durante 

todo o século XVIII. Já nos primeiros anos de sua história a massa branca era 

comparativamente diminuta”. 

 

POPULAÇÃO ANO 
Brancos Pardos Negros Total 

1776 70.769 82.000 167.000 319.769 
1786 65.664 100.685 196.498 362.847 

                     
                                TABELA 3 –  População de Minas Gerais no final do século XVIII 
 

Convertidos em porcentagem, no ano de 1776 são 22,09% de brancos, 25,67% de 

pardos e 52,22% de negros, ou seja, a população de mestiços e negros somava 77,9%, número 

significativamente importante para se pensar na transmissão lingüística irregular. Em 1786, às 

vésperas da Inconfidência Mineira, os pardos e negros eram ainda mais numerosos, 

ultrapassando a casa dos 80% do total da população de Minas Gerais. Como se pode ver, ao 

longo dos anos, houve intensa mestiçagem de raças.  

A alta porcentagem de etnias não-brancas no Brasil, ou seja, africanos, negros 

brasileiros, índios e mulatos, sempre esteve acima do número de etnias brancas, como se pode 

constatar com os dados da tabela abaixo, retirados de Lobo (1998, p.41): 

 

PERÍODOS ETNIAS NÃO-BRANCAS ETNIAS BRANCAS 
1538-1600 70% 30% 
1601-1700 70% 30% 
1701-1800 68% 32% 
1801-1850 69% 31% 
1851-1890 59% 41% 
                     

TABELA 4 –  Não-brancos e brancos no Brasil 
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Os números acima revelam que em toda história do Brasil a maioria da população foi 

composta por etnias não-brancas, ou seja, em sua origem não eram falantes do português. Os 

dados demográficos dão mostra de que os prováveis usuários do português europeu, ou de 

uma variedade próxima dele, constituíam menos de um terço da população brasileira. 

Portanto, a maioria da população brasileira teve sua história lingüística familiar de língua não-

portuguesa.  

A diminuição das etnias não-brancas, no último período apontado acima, justifica-se 

não só pela aprovação da Lei Eusébio de Queirós14, assinada em 4 de setembro de 1850, mas 

também pela intensificação das atividades britânicas de repressão ao tráfico, por meio da Lei 

Nabuco de Araújo15. A supressão do tráfico negreiro foi o primeiro passo dado para a 

abolição da escravidão, que, como se verá mais adiante, trouxe também conseqüências para 

que a língua transmitida de forma irregular caminhasse em direção à língua alvo, 

descrioulizando-se. 

O período de apogeu do ciclo do ouro situou-se entre 1733 e 1748, começando a partir 

daí o seu declínio. Todavia, o ciclo inteiro perfaz mais de cem anos, uma vez que dominou 

todo o século XVIII, lançou raízes no século XVII e ainda ecoou no século XIX. O declínio 

da atividade mineratória norteou a busca de outras atividades econômicas. Sabe-se que, no 

início do século XIX, mesmo não tendo a produção aurífera maior peso no conjunto da 

economia brasileira, muitas das pessoas que haviam se deslocado para Minas Gerais passaram 

a se dedicar também à pecuária, aos cereais e mais tarde à manufatura. É Fausto (2003, p. 

106) quem afirma que “Minas não regrediu como um todo. Pelo contrário, no correr do século 

XIX iria expandir essas atividades e manter um constante fluxo de importação de escravos”.  

                                                 
14 Os ingleses desejosos de enfraquecer a produção brasileira para ganharem mais mercado com a produção 
antilhana fizeram uma série de exigências ao Brasil desde 1810, reprimindo violentamente o tráfico de escravos 
através da lei Euzébio de Queirós. 
15 Pelo fato de continuarem entrando negros escravos no Brasil mesmo após 1850, a lei Euzébio de Queirós foi 
completada em 1854 pela lei Nabuco de Araújo, que impôs uma rígida fiscalização policial e severas penas ao 
traficantes. 
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O quadro abaixo, retirado de Conrad (1978, p.81), historiador que dedicou sua 

pesquisa aos últimos anos de escravidão do Brasil, aponta a província de Minas Gerais como 

a possuidora do maior número de escravos ao final do século XIX. 

 

PROVÍNCIAS POPULAÇÃO ESCRAVA
Minas Gerais 310.000 
Rio de Janeiro 260.000 

São Paulo 160.000 
Bahia 140.000 

Pernambuco 80.000 
Rio G. do Sul 60.000 

Maranhão 45.000 
                        

         TABELA 5 – População escrava em 1884 
             nas principais províncias do Brasil 

 

As províncias não apontadas no quadro acima estavam entre 30.000 e 5.000, 

localizando-se em Mato Grosso e Rio Grande do Norte, os menores números, em decorrência 

da situação econômica dessas áreas.  

Sobre o contato estabelecido com os escravos, é preciso levar em consideração que 

eles se dividiam entre os que já possuíam alguma proficiência em português, e os que não 

eram capazes de se exprimirem na fala dos senhores. Segundo Silva Neto (1963:39), a 

proficiência atribuída aos primeiros devia-se ao fato de dominarem um dialeto crioulo-

português, já que essa idéia pode ser aceita pois "nossa língua foi geral nas costas da África 

durante os séculos XV, XVI e XVII”. Deve-se ainda considerar que muitos escravos vieram 

de São Tomé, lugar onde segundo Fausto (2003, p.30) “foi sempre um entreposto de escravos 

vindos do continente para serem distribuídos na América e na Europa”. É sabido que em São 

Tomé fala-se um crioulo português, e que há entre o crioulo de São Tomé e o português do 

Brasil muitas semelhanças (HOLM, 1992). 
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Na “casa grande” trabalhavam os escravos que falavam português. Certamente não 

deixaram de influenciar a língua dos brancos, principalmente em se tratando das mulheres 

negras, que participavam diretamente da criação dos filhos dos seus senhores, infiltrando as 

marcas de sua aquisição imperfeita na aquisição da língua dessas crianças. O padre-mestre 

Lopes Gama (apud, GILBERTO FREIRE, 1933, p.560) apontava a “escravaria” como a causa 

principal de nossa “péssima educação” questionando: “em verdade quais os nossos primeiros 

mestres?” Ao que ele próprio responde: “são sem dúvida a africana que nos amamentou, que 

nos pensou, e nos subministrou as primeiras noções”, acrescentando mais adiante 

“mulequinhos que nascem na casa paterna, são os companheiros da nossa infância, e as mães 

destes as nossas primeiras mestras”. Escandalizado com a linguagem e as maneiras de 

proceder dos filhos de senhor de engenho, o padre-mestre escrevia: “lidando quase só com os 

escravos ali os meninos adquirem uma linguagem viciosa, e montesinha, e os mais grosseiros 

modos”.  

Enquanto os escravos domésticos e os urbanos tendiam mais a abandonar a língua 

materna, os negros recém-chegados e os escravos da lavoura tinham no português apenas uma 

língua de intercurso com a sociedade branca (LUCCHESI, 2000). Como já mencionado, 

vieram de áreas africanas muito diversificadas lingüisticamente, a que vem contribuir para a 

hipótese de que a comunicação entre os escravos africanos se deu no próprio português, 

adquirido na oralidade, sem o controle normatizador da escola, resultando na reestruturação 

do português europeu. 

Torres Morais (2002), reconhece a falta de documentação sobre a fala dos negros nos 

primeiros séculos de colonização do Brasil e com o intuito de dar sua contribuição a esse 

aspecto da pesquisa, buscou nos anúncios de jornais do século XIX as expressões que se 

referiam à maneira de expressar dos negros. Os anúncios da amostra que compôs, tratam 
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quase que exclusivamente de escravos foragidos com as marcas variadas de suas 

identificações, comuns a esse tipo de texto. Concluindo sua pesquisa a autora afirma que  

 

expressões do tipo  fala bem, fala sofrível, é vicioso no falar, mostram que, 
no decorrer do século XIX, se podia entrever uma situação de continuidade 
[...] Infere-se ainda pelos anúncios que existia um continuum quanto ao 
domínio da língua portuguesa por parte dos negros. Assim, enquanto alguns 
não falavam português, ou o falavam com sotaque de africano, outros 
conseguiam se expressar bem. (TORRES MORAIS, 2002, p.101) 

 

A sócio-história do Brasil apresenta fatos de extrema importância para o processo de 

descrioulização que precisam ainda serem apontados. A onda migratória vinda de Portugal 

ocasionada pela corrida do ouro foi certamente o fator que mais favoreceu a implantação da 

língua portuguesa no Brasil, já que penetrou nas regiões do interior de São Paulo, Minas 

Gerais e Goiás, onde antes predominava a língua geral. A produção de riqueza advinda nesse 

período propiciou o surgimento de centros urbanos importantes como Vila Rica, São João 

D’el Rei e fez do Rio de Janeiro a capital da colônia, em 1763. Não se pode negar que o 

crescimento da vida urbana tenha favorecido a predominância do português em suas 

variedades mais normatizadas.  

No início do século XIX, a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil desencadeou um 

processo de mudanças políticas, econômicas e sociais que resultou na Independência política 

do Brasil, em 1822. Conforme ressalta Silva Neto (1963, p. 68) “tudo se foi re-europeizando: 

a construção das casas, o modo de se vestir e, até de encarar a vida”, e conseqüentemente, a 

língua portuguesa falada aqui. Nesse período, houve uma grande mudança na economia: a 

mineração fora substituída, principalmente, pela lavoura cafeeira, e a força de trabalho 

continuou sendo majoritariamente escrava. Posteriormente, com a Revolução Industrial, a 

Inglaterra obrigou Portugal a cessar suas atividades com o tráfico de escravos e, como 

conseqüência natural do fim do tráfico, veio a abolição da escravidão em 1888. Surge, então, 

o trabalho assalariado, situação que marcará o período da Velha República. Essa nova 
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realidade impulsionou a vinda de mais de três milhões de imigrantes europeus e asiáticos para 

Brasil. Isso traz importantes implicações sociolingüísticas, no que diz respeito à integração do 

negro na sociedade brasileira e, sobretudo, à miscigenação racial. Esta, que desde seu início, 

contribuiu para alargar a interação sócio-cultural entre os setores dominantes e dominados, 

nesse período, intensificou a interação entre os componentes brasileiros e os novos 

imigrantes. 

Outro fator socio-histórico tido como decisivo para que uma língua crioula não se 

constituísse de forma típica e estável no Brasil é a proporção entre a população de origem 

africana e branca, capaz de permitir um nível de acesso maior à língua alvo. Essa proporção 

não foi tão relevante como nas situações típicas de crioulização do Haiti e da Jamaica, em que 

segundo Guy (1989) é de 10 a 20 para 1, enquanto que aqui, estima-se que tenha atingido a 

proporção de 3 para 1, como mostraram os números anteriores. No caso de crioulização típica, 

o acesso à língua alvo, como se pode deduzir com as cifras acima, é extremamente reduzido, 

fato que desencadeia um processo de reestruturação lingüística independente. Esse não foi o 

caso do Brasil, já que aqui o acesso à língua alvo não era tão reduzido e com o passar do 

tempo ainda foi aumentando.  

A historiografia da escravidão no Brasil, que em parte foi aqui citada para remeter aos 

dados demográficos com os quais se trabalhou, não deixa dúvida de que a presença maciça 

dos africanos e afro-descendentes, bem como sua constante mobilidade geográfica, decorrente 

das contingências das mudanças econômicas sofridas ao longo do período colonial, permitem 

embasar que, por meio desse segmento numeroso e operante, a língua portuguesa se difundiu 

no território brasileiro. Enriquecida pela implementação de estudos sociológicos e 

antropológicos, bem como pelos avanços da Lingüística Moderna e Contemporânea, a 

historiografia brasileira contribui para o entendimento de como foi aprendido e difundido o 

português do colonizador, que nas palavras de Mattos e Silva (2000, p.24) é assim sintetizado: 
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A língua portuguesa, na sua variedade brasileira, predominantemente nas 
variedades populares e vernáculas, mas não apenas nelas, friso, deve as suas 
características inovadoras, em geral simplificadoras, em relação ao 
português europeu, tanto no plano sintático como fônico, à forma como foi 
aprendida pela massa populacional predominantemente ao longo do período 
colonial: como segunda língua; com modelos defectivos da língua alvo, a do 
colonizador, mas não tão defectivos que propiciassem a formação de um 
crioulo estável e generalizado; na oralidade; sem o controle normativo da 
escolarização. 
 

Faz-se ainda necessário completar que neste trabalho entende-se que uma língua é 

definida como crioula em conseqüência do processo socio-histórico que levou à sua formação 

e não pelas suas características intrínsecas (LUCCHESI, 2001). Isso se justifica no fato de não 

haver características privativas de línguas crioulas uma vez que todas as características 

estruturais, variações e mudanças que ocorrem nas línguas crioulas podem ocorrer em outras 

línguas naturais, visto que o crioulo também é uma língua natural.  

Como ressaltou Guy (1989) a diferença entre a evolução natural e a crioulização não é 

de caráter qualitativo, mas está na velocidade em que ocorrem as transformações lingüísticas. 

No processo de crioulização, elas se dão abruptamente, em oposição à paulatina evolução 

natural. Portanto, a confluência de fatores para explicar as mudanças ocorridas no vernáculo 

brasileiro é aqui destacada como de grande valor para a compreensão das diferenças da 

formação do português popular brasileiro, uma vez que deriva natural e transmissão 

lingüística irregular atuaram ao longo do processo histórico de sua formação, como processos 

concorrentes e complementares. Apesar de se tratar de processos de natureza distinta, 

entende-se que ambos podem conduzir aos mesmos resultados no plano da estrutura da 

língua, como já ressaltado anteriormente.  

Em virtude das considerações aqui apresentadas acredita-se que a motivação primeira 

esteja no processo de criação de uma língua crioula, de base lexical portuguesa, durante o 

período em que os brasileiros afro-descendentes constituíram um grupo numericamente 

dominante. Embora não tendo sido um crioulo típico e estável, proporcionou um “processo de 
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transmissão lingüística irregular”, conhecido também como crioulização leve ou semi-

crioulização, que estaria na base da formação das atuais variedades populares do português do 

Brasil (LUCCHESI, 2001).  

Embora não haja um consenso a esse respeito, o presente estudo abre discussão para a 

constituição do atual vernáculo brasileiro, principalmente o falado em lugares que ficaram 

isolados ou em semi-isolamento, apontando como fator primordial a transmissão lingüística 

irregular que deixou suas marcas, principalmente, no fenômeno investigado em Conceição de 

Ibitipoca: a concordância verbal.  

 

2.3 Transmissão Lingüística Irregular 

 

O conceito de transmissão lingüística irregular é usado para designar os processos 

históricos de mudança lingüística provenientes do contato massivo e prolongado entre 

línguas. Nesse processo, afirma Lucchesi (2000, p.99) que  

 

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. 

 

O caso do português europeu, transplantado para o Brasil, em contato com as línguas 

africanas e autóctones, desencadeou processos significativos de variação e mudança no 

português que aqui se formou, em decorrência da transmissão lingüística irregular. Tais 

processos de variação e mudança são mais perceptíveis na redução/simplificação da estrutura 

gramatical, uma vez que apenas os elementos necessários ao preenchimento das funções 

comunicativas básicas se mantêm. Essa redução na estrutura gramatical, segundo Lucchesi 

(2000, p.99), deve-se a: 
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(i) o difícil acesso dos falantes das outras línguas aos modelos da língua 
alvo, sobretudo nas situações em que os falantes dessa língua alvo são 
numericamente muito inferiores aos falantes das outras línguas; 
(ii) o fato de os falantes dessas outras línguas serem, em sua grande maioria 
adultos, não havendo, pois, o acesso aos dispositivos da faculté du langage, 
que atuam naturalmente no processo de aquisição da língua materna; 
(iii) a ausência de uma ação normatizadora, ou seja, de uma norma ideal que 
oriente e restrinja o processo de aquisição/nativização, já que esse processo 
tem como objetivo o de fundamentalmente a comunicação emergencial com 
os falantes da língua alvo.  

 

De acordo com estudos do Projeto Vertentes do Português Rural do Estado da Bahia16, 

algumas variedades rurais e/ou populares do português brasileiro têm sido definidas como 

semi-crioulos; ou seja, variedades lingüísticas que apresentam características crioulizantes. 

Por isso é importante pensar as situações de contato maciço entre línguas em termos mais 

amplos, como o sugerido pelo conceito de transmissão lingüística irregular. Um exemplo 

disto é o português falado na comunidade de Helvécia - BA, considerado um dos mais 

notáveis "retratos" das origens da língua popular do Brasil. Até poucas décadas, a comunidade 

manteve-se isolada da influência lingüística dos grandes centros urbanos. Suas características 

dialetais remetem-se aos primórdios da constituição de dialetos populares. Helvécia ainda 

guarda na fala de seus habitantes mais antigos marcas evidentes dos processos de mudança 

ocorridos no passado. Corroborando essa idéia, Mello (2002, p.357) afirma que “crioulização 

e reestruturação lingüística não ocorreram majoritariamente no território brasileiro, mas 

podem ter ocorrido, ainda que por curtos períodos, em áreas mais isoladas, onde havia uma 

grande desproporção demográfica entre nativos do português e falantes de outras línguas”. 

Tendo em vista a constituição histórica de Conceição de Ibitipoca, o presente estudo 

busca explicação para a variação do uso da concordância verbal de 3ª pessoa na sócio-história 

do contato entre línguas, ocorrido no período do ciclo do ouro na localidade. Para tanto, toma 

como fator principal para a constituição dessa variedade falada do português a transmissão 

lingüística irregular. A justificativa encontra-se na aquisição imperfeita do português como 
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segunda língua por escravos africanos e a sua nativização entre seus descendentes, que 

produziu uma variedade da língua portuguesa fortemente marcada pela redução na morfologia 

flexional do verbo, como se verá nos dados alcançados. No entanto, hoje, com o influxo da 

urbanização, principalmente com as mudanças ocasionadas pelo turismo, principalmente por 

meio do contato dialetal, verifica-se uma tendência à mudança em direção a formas que 

apresentam a marca de plural.  

                                                                                                                                                         
16 http://www.vertentes.ufba.br/conceito.htm, acesso em 08 de julho de 2005. 
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3 A COMUNIDADE DE FALA DE CONCEIÇÃO DE IBITIPOCA - MG 

 

Embora seja uma questão central na Teoria da Variação, o conceito de comunidade de 

fala não é consensual. Ao contrário, trata-se de uma questão que apresenta grande 

controvérsia, tanto no que concerne ao estabelecimento de limites geográficos ou sociais, 

quanto no que toca aos critérios de demarcação de uso da língua. As definições ora se 

apresentam complexas demais ora muito amplas e pouco precisas, dependendo dos autores 

que as empregam, possibilitando, desta forma, diferentes alcances e concepções. O termo 

tanto pode referir-se a grandes ou pequenas comunidades urbanas ou rurais, quanto a bairros e 

subgrupos (homens, mulheres, crianças). 

Alguns lingüistas tendem a rejeitar esse conceito, como o fez Hudson (1996), ao partir 

da premissa de que a língua é uma posse individual, subjetiva. No entanto, sabe-se que esse é 

um conceito necessário para a maioria dos investigadores que estudam a variação e mudança 

lingüística, visto que, como sugere Labov (1972), é impossível compreender tais fenômenos 

fora do contexto social da comunidade onde eles se produzem. Portanto, um estudo que leva 

em conta a variação lingüística, um método produtivo para a observação e coleta de dados, 

deve partir das situações concretas de uso da fala, ou seja, da comunidade de fala, que, 

segundo o autor, é constituída por um grupo que compartilha um mesmo sistema normativo 

de valores na interpretação dos fenômenos lingüísticos, bem como normas e atitudes diante do 

uso da linguagem. 

Na pesquisa sociolingüística o que se quer analisar é o grupo de indivíduos e não o 

indivíduo tomado isoladamente, pois conforme argumenta Labov (1972) o vernáculo é 

propriedade de um grupo e não de um indivíduo. (Entendendo aqui como vernáculo17 a 

                                                 
17Em Labov (1972) vernáculo pode ser entendido como o estilo em que é mínima a atenção prestada ao controle 
do discurso, ou seja, a fala mais espontânea possível. Trata-se de uma definição interacionista, visto que se 
manifesta sobretudo nos contextos onde a intensidade da interação social prevalece sobre a individual.  
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primeira forma de linguagem adquirida e empregada de forma natural entre falantes de um 

mesmo grupo.) 

 

3.1 Comunidade de fala: conceitos e delimitação 

 

Inicialmente, a primeira dificuldade encontrada para que se levantem os conceitos 

diz respeito à utilização do termo que ora se apresenta também como comunidade lingüística. 

Alguns autores fazem a distinção entre os termos “comunidade de fala” e “comunidade 

lingüística”, a exemplo de Romaine (1994, p.22), que define comunidade de fala como “um 

grupo de pessoas que não compartilham a mesma língua, mas compartilham um conjunto de 

normas e regras para o uso dela [...] As fronteiras entre as comunidades de fala são 

essencialmente mais de caráter social do que lingüístico”18 (tradução nossa), afirmando não 

ser esta coextensiva a uma “comunidade lingüística”, podendo inclusive ser mais abrangente. 

Diante dessa definição a comunidade lingüística portuguesa compreenderia Portugal, Brasil, 

Angola, Moçambique, Cabo Verde, Giné-Bissau, São Tomé e Príncipe e outras regiões em 

que a língua portuguesa fosse eventualmente falada. No entanto, por se distinguirem quanto às 

regras e atitudes face ao uso do idioma, fazem parte de comunidades de fala diferentes. Outros 

autores não fazem a distinção entre os termos, conforme afirma Hudson (1984), as duas 

expressões (comunidade lingüística e comunidade de fala) são freqüentemente usadas com o 

mesmo sentido.  

A seguir será apresentado um levantamento de conceitos encontrados na literatura, 

apresentados aqui em ordem cronológica. O que se notará é uma falta de um acordo geral 

entre os lingüistas para a definição deste importante conceito dentro da Sociolingüística. O 

                                                 
18 ...a group of people who do not necessarily share the same language, but share a set of norms and rules for the 
use of language. [...] The boundaries between speech communities are essentially social rather than linguistic. 
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que se percebe é que cada autor defende o ponto de vista subjacente na delimitação de suas 

pesquisas. 

Começando com Bloomfield (1970) vê-se que para ele, no passado, a noção de 

comunidade ficava reduzida à noção de língua, ou seja, aqueles que falavam a mesma língua 

(ou a mesma primeira língua, ou língua padrão) eram definidos como membros de uma 

mesma comunidade. De acordo com esse autor os membros de uma comunidade lingüística 

falam de um modo semelhante e se compreendem, mas podem, ao mesmo tempo, 

diferenciarem-se de tal maneira a ponto de pessoas de regiões vizinhas chegarem a não se 

entender uma às outras.  

Para Gumperz (1962, 1971) a língua dos integrantes da comunidade não precisa ser 

necessariamente a mesma. Seus integrantes tanto podem ser monolíngües quanto 

multilíngues, se se mantiverem unidos pela freqüência da interação social e se se separam de 

áreas vizinhas por fragilidade (weakness) nas linhas de comunicação, formarão uma 

comunidade de fala. Seus membros podem se constituir em grupos pequenos através do 

contato face-a-face ou mesmo podem cobrir grandes regiões. Isso depende do nível de 

abstração que se deseja alcançar. Por fim, ele afirma se tratar de um “agrupamento humano 

caracterizado por freqüente e regular interação, efetivada através de um mesmo sistema de 

signos verbais, e separado de agrupamentos similares por significantes diferenças no uso da 

linguagem” (1971, p.114). Para o autor, é necessário que os membros de uma comunidade de 

fala estejam unidos por normas e aspirações comuns, no entanto tais normas podem se 

sobrepor aos limites do idioma, e como exemplo cita o alemão, o tcheco, o austríaco e os 

falantes húngaros que podem compartilhar das mesmas normas para seus atos de fala. 

Ao contrário de Gumperz, Labov (1966), na pesquisa realizada na Cidade de Nova 

York tomou como comunidade de fala os falantes que tinham o inglês como primeira língua, 
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isto é, os “native new yorkers”, não levando em conta os imigrantes, que constituem cerca de 

um terço de Nova York. De acordo com Labov (1972, p.120-1):  

 

a comunidade de fala não é definida por qualquer acordo marcado no uso de 
elementos da língua, nem pela participação em um jogo de normas 
compartilhadas. Estas normas podem ser observadas em tipos manifestos de 
comportamentos avaliativos e pela uniformidade dos padrões abstratos de 
variação, invariantes em níveis particulares de uso.19 (Tradução nossa.) 

 

Labov foi quem primeiro levou em conta a uniformidade de padrões lingüísticos, no 

sentido de variação estruturada, como critério para definir comunidade de fala. Sua concepção 

de uniformidade diz respeito a regras de gramática que são compartilhadas na forma de regras 

variáveis. Ao definir comunidade de fala, Labov enfatiza o primeiro termo do sintagma, 

deixando em evidência o objeto da sociolingüística: a comunidade social em seu aspecto 

lingüístico, isto é, a comunidade de fala.  

Para Hymes (1967/1972) o conceito de comunidade de fala está ligado a pessoas que 

compartilham regras de conduta e interpretação de fala de pelo menos uma variedade 

lingüística. Na base de sua descrição de comunidade de fala está, antes do critério lingüístico, 

o critério social, ou seja, a comunidade de fala deve descrever entidades sociais, mais que 

lingüísticas. Dentro dessa visão, compartilhar apenas as regras gramaticais não é condição 

suficiente para se caracterizar uma comunidade. Ele critica aqueles que limitam seu espectro, 

discordando desse ponto de vista. Referindo-se a Bloomfield (1933), diz que, no passado, a 

noção de comunidade de fala reduzia-se à noção de língua; aqueles que falavam a mesma 

língua (ou a mesma primeira língua, ou língua padrão) eram definidos como membros de uma 

mesma comunidade de fala. Para o autor essa é uma definição muito limitada. 

                                                 
19 The speech community is not defined by any marked agreement in the use of language elements, so much as 
by participation in a set of shared norms; these norms may be observed in overt types of evaluative behavior, and 
by the uniformity of abstract patterns of variation which are invariation to respect to particular levels of usage. 
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Segundo Corder (1973) a comunidade de fala é composta por indivíduos que se 

consideram falantes de uma mesma língua. Eles não precisam ter nenhum outro atributo 

definido. Nota-se aqui uma visão bastante ampla e subjetiva. Da mesma, forma Halliday adota 

esse critério em sua definição, como se constata em sua explicação: 

 

A comunidade de fala é um grupo de pessoas que se consideram como 
usuários da mesma língua. Neste sentido, existe uma comunidade de fala 
“dos chineses”, uma vez que eles se julgam falantes do “chinês” e não do 
pequinês, cantonês etc. Por outro lado, não há uma comunidade de fala em 
relação às línguas escandinavas, muito embora estas sejam, em grande parte, 
compreensíveis entre si (HALLIDAY et. all apud DITTMAR, 1997, p. 
134).20 (Tradução nossa.) 

 

De acordo com Wardhaugh (1986), o emprego do termo comunidade de fala pode 

estender-se para falantes de mais de uma língua ou dialeto. O autor reconhece a 

impossibilidade de tomar como base apenas o uso se características lingüísticas para 

determinar o que é e o que não é comunidade de fala, justificando que as pessoas usam 

características lingüísticas para se identificar com um grupo ou se diferenciar dele. 

Para Duranti (1988) qualquer noção de comunidade de fala depende de dois 

fenômenos: (i) padrões de variação em um grupo de falantes e (ii) aspectos do comportamento 

humano como estratégias para estabelecer co-sociedade na conduta da vida social.  

Como exposto anteriormente, mas atendendo a ordem cronológica proposta, de 

acordo com Romaine (1994, p. 22) “a comunidade de fala é um grupo de pessoas que não 

partilham necessariamente a mesma língua, mas compartilham um conjunto de regras para o 

uso dela [...] as fronteiras entre as comunidades de fala são essencialmente mais de caráter 

                                                 
20 The language community is a group of people who regard themselves as using the same language. In this 
sense, there is a language community “the chinese”, since they regard themselves as speaking “chinese”, and not 
Pekinese, Cantonese and so on. There is no language community “the Scandinavic language” even though they 
are by and large all mutually intelligible. 
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social do que lingüístico”21 (tradução nossa). Essa definição traz uma síntese dos conceitos 

estabelecidos por Gumperz (1962/71) e Hymes (1967/72). 

Santa Ana & Parodi (1998) definem comunidade de fala em termos de tipos distintos 

de variáveis lingüísticas, que refletem campos de interação entre seus membros, bem como 

tipos distintos de conhecimento a respeito da hierarquia lingüística refletida na avaliação das 

variáveis lingüísticas, socialmente marcadas em três tipos: “estigmatizado, regionais e 

padrão”. 

De acordo com Guy (2001) os membros de uma comunidade de fala compartilham 

traços lingüísticos comuns que os distinguem, ou seja, a variedade de língua usada deve 

apresentar pelo menos alguns traços distintos das variedades de outras comunidades. Tais 

traços permitem atribuir uma identidade social, apresentando-se também como marcadores de 

identidade local, visto que seus membros comunicam-se mais entre si do que com outros, e 

isso leva à manutenção de suas características lingüísticas. A falta de contato lingüístico entre 

comunidades favorece o desenvolvimento de diferenças lingüísticas. Dessa forma, 

compartilham normas e atitudes diante do uso da linguagem, ou seja, posicionam-se diante 

dos diferentes modos de falar, não só marcados em suas diferenças por fronteiras geográficas, 

mas correlacionados à delimitação de fronteiras sociais, tais como escolaridade e nível 

econômico, que em geral andam de mãos dadas.  

A partir do exposto observam-se basicamente três tendências gerais para a definição 

de comunidade de fala: a primeira refere-se à comunidade de fala como constituída por 

pessoas que têm a mesma primeira língua, ou seja, elas interagem por meio das regras 

compartilhadas para o uso da língua materna. A segunda tendência considera o caráter 

pragmático da comunicação, independentemente do número de línguas ou variedades 

empregadas; nesse sentido uma comunidade de fala pode se constituir de pessoas que se 

                                                 
21 A speech community is not necessarily coextensive with a language community. A speech community is a 
group of people who do not necessarily share same language, but share a set and rulesfor the use of language. 



 66

compreendem ao fazer uso da mesma língua, mesmo não sendo esta a materna. Por último, 

uma comunidade de fala pode se constituir de pessoas que julgam pertencer a uma dada 

comunidade de fala, já que se identificam socialmente com ela.  

A tarefa de definir comunidade de fala não é simples, no entanto, essa dificuldade 

precisa ser transposta, pois o desenvolvimento de um trabalho, como o que ora se apresenta, 

assenta-se numa tomada de posição sobre esse conceito, que determina o tipo de amostra a ser 

selecionada. Para tanto, faz-se necessário alguns esclarecimentos que dizem respeito à 

concepção aqui adotada: são parte da comunidade de fala de Conceição de Ibitipoca todos os 

seus membros, que nasceram dentro da vila ou no entorno e nunca se afastaram da localidade 

com a finalidade de se estabelecerem em outro lugar, portanto, não moraram fora. Além disso, 

conforme será observado na seção 3.2.4, a seguir, diferem em termos macro de outras áreas 

dialetais de Minas Gerais, bem como em alguns aspectos da fala de centros urbanos, 

compartilhando características sociais e atitudes sobre determinados aspectos lingüísticos que 

caracterizam a comunidade. 

Por estarem os membros da comunidade de fala inseridos em contextos sociais e 

econômicos que determinam diferenças entre eles, mudam seu comportamento lingüístico 

conforme mudam os contextos e as estratégias de comunicação. Portanto, os membros de uma 

mesma comunidade de fala tendem a apresentar comportamentos distintos, de acordo com o 

conteúdo das interações e com a situação de comunicação. As pessoas não falam sempre da 

mesma maneira. A variação lingüística reflete, justamente, a necessidade de as pessoas serem 

vistas como iguais às outras em algumas situações ou como diferentes em outras. De acordo 

com essa necessidade elas dão a orientação ao seu discurso. 
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3.2 Conceição de Ibitipoca-MG 

 

2.2.1 Aspectos socio-históricos  

 

A vila de Conceição de Ibitipoca22 (fotos no Anexo 1) situa-se num ponto bastante 

elevado da ramificação da Serra da Mantiqueira, no distrito de Lima Duarte, sudeste de Minas 

Gerais (Zona da Mata Mineira – conforme mostra o mapa abaixo23).  

A 3 km quilômetros da vila localiza-se o Parque Estadual do Ibitipoca (fotos no anexo 

2), uma reserva ecológica de 1.500 hectares que além de possuir um dos maiores conjuntos de 

grutas de quartizito do mundo24, ainda possui atrações diversas como cachoeiras, lobos-

guarás, lagos, andorinhões, bromélias, orquídeas, candeias e dentre outros.  

 

 
Mapa de localização de Conceição de Ibitipoca – MG. 

                                                 
22 Ibitipoca deve seu nome aos índios aracis, que em tupi quer dizer: “Ibi” pedra e “oca” casa, ou seja “casa de 
pedra”, segundo Teodoro Samapio (apud Delgado, 1962, p119). 
23 Fonte do mapa: http://www.eird.org/esp/revista/No3_2001/pagina26.htm, acesso em 24.01.2006. 
24 Durante muito tempo Gruta das Bromélias (2.340 metros), localizada no PEIb, foi considerada a maior 
caverna em quartzitos do mundo. Agora cai para 2º no ranking, perdendo para a Gruta do Centenário (mais de 
3.000m, localizada na Serra do Caraça – MG, considerada a maior e mais profunda caverna quartzítica do 
mundo.) Fonte: http://www.unb.br/ig/sigep/propostas/SerraIbitipoca.htm, acesso em 24.01.2006. 
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O parque, administrado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), possui grande 

importância também por manter em preservação um remanescente do ecossistema da Mata 

Atlântica. 

Uma das povoações mais antigas de Minas Gerais, Conceição de Ibitipoca nasceu com 

o ciclo do ouro, quando no final do século XVII chegaram e se instalaram os bandeirantes. O 

ouro atraiu levas de colonizadores, que chegavam às dezenas, vindos principalmente de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Portugal, junto com eles seus escravos25. Já em 1715 Conceição de 

Ibitipoca contribuía para os cofres da Fazenda Real com o pagamento de onerosos tributos 

sobre o ouro encontrado nas encostas da serra. Delgado (1962, p. 21-2) afirma que: 

 

O encontro do ouro fez com que numerosos paulistas se deslocassem para as 
minas, trilhando a rota de Fernão Dias Paes, o Caçador das Esmeraldas, que 
passou a ser conhecida pela denominação de Caminho Velho após a abertura 
do Caminho Novo do Rio de Janeiro [...] Tornou-se Ibitipoca um dos 
maiores centros de colonização da Capitania, onde se fixaram mineiros 
laboriosos no afã de extrair do solo virgem daquelas montanhas e do fundo 
daqueles ribeiros a riqueza com que sonhavam. 

 

Na primeira metade do século XVIII, a região de Conceição de Ibitipoca constituiu-

se em rota de contrabando do ouro, através de um caminho clandestino formado por diversas 

veredas que davam em São João del Rei. Em seguida tomava-se o caminho dos bandeirantes 

até chegar à região do Rio das Velhas e Ouro Preto que se ligava ao Rio de Janeiro através do 

Caminho Novo das Minas Gerais. A notícia dos extravios de ouro praticados pelas veredas 

secretas abertas até a Capitania do Rio de Janeiro chegou ao Governador de Minas, José 

Antônio Freire de Andrade, que em 1755 interditou a região ao povoamento e à mineração 

(DELGADO, 1962).  

                                                 
25 Intentou-se neste trabalho uma pesquisa documental com o intuito de prover o levantamento do número de 
escravos nascidos na região da Serra de Ibitipoca, por meio dos livros que contém registros de batizados desde 
04/10/1750. Tais documentos encontram na Cúria Metropolitana de Juiz de Fora – MG, mas não estão 
disponíveis para pesquisa até o momento. 
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Essa situação perdurou até 1780, quando Dom Rodrigo José de Menezes, o então 

Governador de Minas Gerais, após verificar o assunto “in loco”, ordenou que fosse elaborada 

a relação dos moradores de Ibitipoca, onde constava a anterioridade cronológica de cada um. 

O Capitão-General despachou mais de oitocentos requerimentos, legalizando a situação 

daqueles habitantes. Sesmarias ainda continuaram sendo concedidas mesmo após o seu 

regresso, através de requerimentos que não cessavam de ser enviados. 

A região progrediu inicialmente através da mineração e em seguida da agricultura, 

conforme descreveu Soares Ferreira (apud, DELGADO, 1962, p. 112): 

 

paulistas e portugueses, vindos pela garganta do Embaú (hoje Cruzeiro), 
aqui se estabeleceram com suas famílias e escravos, desbravaram estes 
sertões, dedicando-se a princípio a faina da mineração e logo depois à 
lavoura e à pecuária que lhes eram mais rendosas pela recente abertura do 
Caminho Novo. 

 

A extração do ouro, não teve longa duração, contudo, Ibitipoca destacou-se como um 

dos principais pontos de apoio às bandeiras que, no início do século XVIII, seguiam 

desbravando montanhas rumo a Tiradentes e São João Del Rei em busca de pedras e metais 

preciosos. Conforme afirma Delgado (1962, p.25): 

 

O apogeu do ouro, que trouxe as primeiras fortunas, não teve duração 
considerável, esgotada que já se encontravam quase todas as reservas 
auríferas. Três ou quatro décadas depois, já a população dedicava-se à 
pecuária, criando grandes rebanhos, e à lavoura, cultivando o café e a cana 
de açúcar – origem de muitos engenhos, atividades econômica que perdurou 
até fins do século passado. 

 

Tais atividades econômicas perduraram, a muito custo, pois o solo arenoso nunca 

permitira uma agropecuária muito produtiva. O botânico francês Saint Hilare visitando a 

região de Conceição de Ibitipoca em 1822, traz em seu diário várias anotações onde figuram 
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as dificuldades vividas pelos habitantes locais, em que destaca, principalmente, a presença de 

negros e mulatos. Dentre elas, cita-se: 

 

Não foram apenas campos que hoje atravessamos; atravessamos matas 
também. Depois de mais ou menos 1 légua, chegamos à Vila de Ibitipoca, 
situada num alto. Embora cabeça de distrito, que se estende até Rio Preto, 
consta esta vila de algumas casinholas do pior aspecto. Parei numa delas, 
onde vivia amontoada uma família de mulatos e perguntei onde morava o 
comandante.[...] Atravessamos primeiro a vila de Ibitipoca, que conhecia 
mal, e julgava ainda mais insignificante do que realmente é. Fica, como já 
expliquei, situada numa colina e se compõe de pequena igreja e meia dúzia 
de casas que a rodeiam, cuja maioria está abandonada, além de algumas 
outras, igualmente miseráveis, construídas na encosta de outra colina. Não 
estranha, que inutilmente haja eu procurado, ontem, nesta pobre aldeia, os 
gêneros mais necessários à vida. [...] Ao chegar fui recebido por uma mulata 
vestida de saia e camisa de algodão muito sujo. Grande quantidade de 
criancinhas trajadas do modo mais pobre, a rodeavam.[...] Paramos numa 
fazenda cujo dono está ausente. Seus negros, permitiram-nos a princípio que 
nos estabelecêssemos sob a varanda e à noite abriram-me a sala para que ali 
fizesse minha cama. Tive por conseguinte, a ocasião de ver o interior e 
achei-o igual ao da maioria das habitações desta comarca, quer dizer, quase 
nu. Na sala apenas uma mesa e um banco, e nos quartos duas armações de 
camas de madeira. [...] A fazenda do Tanque parece ter tido outrora alguma 
importância mas tornou-se a propriedade de alguns mulatos que parecem 
muito pobres e cai atualmente em ruínas. (SAINT HILAIRE, 1974, p.32-3). 

 

Saint Hilaire (1974) registrou ainda relatos de moradores locais, que o 

acompanhavam em suas pesquisas, sobre a história da região. Num desses relatos consta a 

presença de escravos foragidos que habitaram uma das grutas26 onde hoje se situa o PEIb. O 

cientista francês descreve o fato dizendo que 

 

Fendas existentes no grês que forma a parte da serra, foram alargadas por 
erosão ou por desmoronamento, e deram ao aparecimento das furnas. [...] Os 
escravos, antigamente, aproveitavam esta vantajosa situação e faziam dessa 
furna magnífico esconderijo, quando fugiam da casa de seus senhores. Ao 
lado da entrada norte, vi ainda os vestígios da cozinha – restos de fogão e 
paus apodrecidos, empregados nas camas dos desgraçados que faziam ali o 
seu quilombo. (SAINT HILAIRE, 1974, p.35). 

 

                                                 
26 É muito provável tratar-se da gruta denominada “Gruta do Fugitivo”. Moradores locais ainda hoje relatam 
essa história registrada pelo botânico francês. 
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Também o botânico Alvaro Astolpho da Silveira, autor de importantes obras sobre as 

serras mineiras, escreveu em suas Memórias Chorográficas (1921) relatos sobre sua visita à 

Conceição de Ibitipoca no ano de 1912. Em um deles, descreve a mesma gruta citada por 

Saint Hillare e faz a seguinte narração: 

 

A furna, com uma seção pouco variável e nunca inferior a 6 x 4 metros, 
atravessa de um lado a outro um massiço quartzitoso na extensão, 
aproximadamente, de 150 metros [...] Os escravos, antigamente, 
aproveitavam para fazer dessa furna magnífico esconderijo onde podiam 
bem resistir à furia dos bárbaros “senhores”. (SILVEIRA, 1921, p.331-2). 

 

Nenhum estudo, até o momento, precisou o número de escravos que viveram em 

Conceição de Ibitipoca e entorno, mas com base nos relatos anteriores e no que escreveu 

Delgado (1962, p. 270), pode-se estimar uma considerável presença, já que “Lima Duarte foi 

um dos municípios onde o regime servil caracterizou-se pelo elevado número de escravos, 

empregados na mineração, na agricultura e em serviços domésticos”. A mineração a que se 

refere o autor aconteceu, como já salientado, na região em estudo. O autor ressalta ainda que 

“o poderio econômico e a projeção social dos ‘senhores’ eram medidos pelo número de 

escravos que possuíam”. Ele descreve a maldade praticada pelos capitães-de-mato, que 

impiedosos na caça aos fugitivos “toca os servos a ponta de ferrão mantendo-os em um 

regime de terror inquisitório”, mas por outro lado, retrata também os bons senhores que 

tiveram por várias gerações a fidelidade dos libertos, após ser abolida a escravidão em 13 de 

maio de 1888. 

Pouco se saiba sobre os habitantes indígenas de Conceição de Ibitipoca. Existe 

referência que indica a presença dos índios Aracis, caracterizados como índios mansos da 

Mantiqueira, embora pouco se sabe sobre a permanência deles na região. O professor Nelson 

de Senna, em sua resenha ethnográfica publicada em fevereiro de 1928, na revista carioca 

“Cultura e Trabalho”, fez o levantamento dos “principais povos selvagens que tiveram seu 
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‘habitat’ em território das Minas Gerais”, afirma que tais índios estão desaparecidos desde o 

século XVIII, eles viveram no atual planalto de Barbacena e na Serra de Ibitipoca. Portanto, 

tudo indica que, quando iniciou-se a mineração, eles estavam presentes na região.  

Em uma das entrevistas com um informante de 57 anos da Amostra Conceição de 

Ibitipoca foi possível obter um relato onde ele conta que sua mãe foi pega a laço, apontando, 

assim, para a presença nem tão remota, de remanescentes indígenas na localidade: 

 

INQ.: Mas quem que pegô sua mãe? Pegou pra escravisar? 
INF.: É... pegô, né? pra fazê escravidão co’ela, né? depois desse... esse... 
porque ela casô cinco veis, né?  
INQ.: Olha! 
INF.: É foi/ casô cinco veis! Eu sô da úr:::tima casamento dela c’o meu pai... 
ele até já faleceu, né? Então c’o índio é assim, né? cê chegava na ma::ta, se 
ocê oferecê arguma coisa qu’ês gosta... ês mansa, né? aí ocê penha amizade 
co’ês... aí depois ocê amarra... 
INQ.: Amarra, né? 
INF.: E tira da/daquele local. 
INQ.: Mas aqui há muitos anos que a gente nem ouve falá em índio, né? 
INF.: Não... agora num ixiste mais não. 
INQ.: Sua mãe deve ter sido uma das últimas descendentes... 
INF.: Deve... a úrtima meso, né?  
INQ.: Não é?  
INF.: Era... 
INQ.: E... e no caso essa irmã dela viveu muitos anos? 
INF.: Viveu! Índio vévi muitos ano, né? a natureza dês é... é forte! 

(INF. 19, p. 20) 
 

Com base nos dados da sócio-história de Conceição de Ibitipoca, pode-se afirmar que 

houve na constituição remota desta comunidade a presença do branco, do negro e do índio. 

Isso remete conseqüentemente ao contato de línguas, ocorrido por meio da transmissão 

lingüística irregular. 

 

3.2.2 Aspectos turísticos e demográficos 

 

A partir do conhecimento e divulgação das riquezas da região, botânicos, 

engenheiros florestais, biólogos e zoologistas, vinculados aos órgãos estaduais, reivindicaram 
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a criação do Parque Estadual do Ibitipoca. Com sua implantação em 4 de julho de 1973, uma 

nova vocação econômica se constituiu. Depois do ouro e da agropecuária, outra perspectiva 

econômica foi oferecida a seus moradores: o turismo. A região passou a viver dos negócios 

gerados em torno do turismo.  

Com a chegada dos novos visitantes, não mais a procura do metal precioso, mas de 

outro tesouro também guardado pela natureza, a beleza que lá é distribuída com generosidade, 

a rotina de seus moradores foi amplamente alterada. Até à chegada do turismo a sobrevivência 

era garantida pelos lucros provenientes da atividade agropecuária de pequeno porte. 

Entretanto a nova realidade, que traz turistas de toda parte, cada vez em número maior, trouxe 

também novas possibilidades de trabalho. Pouco a pouco os moradores locais foram 

desenvolvendo novas formas de se inserir nos serviços vinculados à exploração do turismo. 

As donas de casa começaram a servir refeições, os maridos e os filhos mais velhos se 

ocuparam com as reformas de suas casas para poder acomodar os turistas e também com as 

construções de casas, pousadas e estabelecimentos comerciais de investidores que 

aproveitavam o novo filão. 

Segundo Rodrigues (2001, p. 66-7): 

 

A atividade turística parece ter rompido com o isolamento cultural no qual a 
comunidade se encontrava durante muitos anos. Na opinião de um morador 
local o turismo influenciou a vida de toda a comunidade que, até então, era 
muito pacata, sem novidades e, com a chegada dos turistas, os moradores 
puderam ‘abrir seus horizontes’ e ter acesso a novos conhecimentos e 
culturas. 

 

A partir de então, as redes de relações locais foram se ampliando e se diversificando, 

resultando numa reestruturação da comunidade a partir de novos elementos econômicos, 

ambientais, culturais e sociais. 

Até a década de 70 Conceição de Ibitipoca ficou em semi-isolamento em meio às 

montanhas de Minas, pois com acesso muito difícil, poucos eram os corajosos que se 
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aventuravam por aquelas bandas, tornando-se um lugar pouco freqüentado. As raras visitas 

eram principalmente de cientistas e viajantes estrangeiros que se sentiam atraídos pelas 

peculiaridades de sua paisagem e de sua fauna e flora, muito ricas, com espécies talvez 

únicas. 

A atividade turística rompeu com o isolamento cultural da localidade em seus três 

séculos de existência. A sede do distrito tomou novo impulso, ficando caracterizado o turismo 

como atividade econômica de especial relevância para seus habitantes. Em três décadas, o 

número de edificações e o fluxo de turistas aumentaram a olhos vistos, transformando o local 

em um estimulante universo de observação para se descobrir os efeitos da exploração turística 

sobre uma pequena vila, há tempos voltada exclusivamente para a atividade agropecuária de 

pequeno porte. 

A tabela abaixo mostra uma crescente alteração nos números demográficos da 

população, dos anos 80 em diante. O distrito perdeu moradores e esse é um dado geral da 

situação nacional nos últimos anos. A tendência é de esvaziamento das zonas rurais. Observa-

se que à medida que a população urbana cresce, a população rural diminui.  

 

CENSO 
DEMOGRÁFICO 

POPULAÇÃO 
URBANA 

POPULAÇÃO 
RURAL 

TOTAL 

Ano de 1980 277 1108 1385 
Ano de 1991 293 743 1036 

Ano 2000 412 559 971 
 

  TABELA 6 – População residente do distrito de Conceição de Ibitipoca - IBGE 
 

Esse é um dos fatores que contribuiu para a escolha da localidade, visto que a 

mudança lingüística pode ser uma conseqüência da mudança sociocultural e também das 

mudanças demográficas, conforme aponta Labov (1994).  

O número de casas de turistas aumentou consideravelmente nos últimos anos. 

Atualmente existem cerca de 40 estabelecimentos comerciais e turísticos (restaurantes, bares, 
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lojas etc.) e 25 alojamentos (divididos em pousadas, campings, pensões e quartos de aluguel). 

Nos feriados mais movimentados, como na Semana Santa, por exemplo, a vila chega a 

receber cerca de 3.000 turistas.  

O Parque Estadual do Ibitipoca inicialmente era visitado por poucas pessoas, no 

entanto está se transformando, nas últimas décadas, em local cada vez mais freqüentado, 

constituindo-se hoje em um dos parques mais visitados do Brasil. O número de visitantes por 

dia nas áreas do parque inicialmente não era limitado, e dentro dele foi criada uma área de 

camping para comportar 500 pessoas. Porém este número vem diminuindo de tempos em 

tempos, através de portarias do governo, devido aos impactos negativos causados pelo intenso 

fluxo de turistas. Hoje podem ficar acampadas dentro do parque 30 pessoas (10 barracas) de 

segunda a sexta-feira e 45 pessoas (15 barracas) aos sábados e domingos. O número de 

visitantes está limitado a, no máximo, 300 visitantes ao dia, em dias de semana e 800 

visitantes aos sábados, domingos e feriados. A última redução no número de visitantes, 

instituída pela Portaria nº 92, de 06 de agosto de 2001, tem base em pesquisas que 

constataram que  

 

A visitação intensa em determinadas épocas do ano tem exercido uma 
pressão considerável nos recursos naturais locais. De acordo com a 
Universidade Federal de Juiz de Fora, que há dois anos tem desenvolvido 
estudos, em parcerias com as universidades federal (UFRJ) e estadual 
(UERJ) do Rio de Janeiro, cerca de 40% da área total do parque encontra-se 
em situação de fragilidade máxima, exigindo cuidados especiais. 
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2000, p. 47). 

 

Esses dados confirmam que cada vez mais está aumentando o número de turistas que 

permanece principalmente dentro da vila, uma vez que muitos dos visitantes não conseguem 

ingresso para entrarem no parque. 

Com o turismo vêm também seus impactos. Dentro desse contexto é que se voltam os 

olhos para os nativos da vila de Conceição de Ibitipoca e seu entorno, motivo pelo qual 
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escolhe-se como eixo temático da pesquisa o estudo do contato dialetal, proveniente da 

participação e inserção da população local na atividade turística.  

 

3.2.3 Aspectos culturais  

 

Rodrigues (2001) aponta basicamente duas formas diferentes de viver em Conceição 

de Ibitipoca: a do nativo e a do turista que mudou-se para lá, inicialmente denominado 

“forasteiro”. A pesquisadora constatou que a exploração do turismo na vila de Conceição de 

Ibitipoca tem sido acompanhada pela elaboração de novas categorias sociais, “pode-se dizer 

que estas categorias encontram-se divididas em dois grupos: os de ‘dentro’ e os de ‘fora’” 

(RODRIGUES, 2001, p. 67). Isto demonstra que além da interferência dos turistas em finais 

de semana e feriados, os nativos, também no seu dia-a-dia, já convivem com novas 

influências.  

Isso leva a crer que, tanto pelo contato com os turistas, quanto pelo contato com os 

que para lá se mudaram, os nativos estão recebendo influências na sua cultura e, muito 

provavelmente, no seu falar. Eles deparam-se com visitantes oriundos de toda parte, 

principalmente das grandes cidades, que trazem consigo sua maneira de ser, e principalmente 

a sua maneira de falar. Assim, vivem em meio a um intensivo e diversificado contato cultural 

e dialetal.  

Nas altas temporadas e por ocasião de eventos especiais, nota-se que os moradores 

nativos, principalmente os mais velhos, sentem-se incomodados e violentados na intimidade 

do seu cotidiano. Isso fica muito claro, ainda na década de 1980, por meio da fala de um 

nativo que concedeu entrevista a Vieira (1988, p.168): 
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A gente se sente hóspede do lugar. Porque a gente fica sem liberdade... faz 
ato de Semana Santa, procissão, essas coisas assim, tem de estar pedindo pra 
sair fora do caminho, vem aquelas motos passando a galope, atrapalham... e 
se falar é até costume eles querer brigar ainda. 

 

Os moradores perdem a liberdade de movimento em seu próprio meio e têm seus 

valores mais preciosos violados. A desconfiança e até mesmo a indignação das famílias em 

relação ao comportamento de alguns visitantes, refere-se, acima de tudo, a questões morais. 

Na década de 1990, há registros de que as formas de sofisticação na apresentação dos 

serviços já perdiam a originalidade mineira, onde o típico e o natural entravam em confronto 

com os usos e os costumes locais:  

 

O tradicional forró comandado por sanfoneiros nativos deu lugar a ritmos 
modernos que saem de instrumentos de músicos forasteiros. A comida 
caseira do fogão a lenha divide o mercado com pratos sofisticados e 
congelados. Os casos contados por antigos moradores, aos poucos, são 
substituídos pelo vídeo cassete. A informática também subiu a 
serra.(REVISTA BOA VIAGEM, 12/03/93). 

 

Em artigo intitulado “Tear Mineiro: a tradição por um fio”, escrito para o Guia da 

Serra, um informativo local, Resende (2004) chama a atenção para o desaparecimento de uma 

das mais antigas tradições de Minas Gerais, na vila de Conceição de Ibitipoca. A tecelagem 

firmou-se no Brasil no período colonial como uma herança trazida pelos colonizadores 

portugueses e o estado que mais absorveu a arte de tecer manualmente foi Minas Gerais, onde 

nas mãos mineiras ganhou características bastante originais. Houve tempo em que toda casa 

mineira tinha roça de algodão, criação de carneiros, roda de fiar e tear de madeira. Fazia-se o 

fio e do tear saiam colchas e roupas para toda a família.  

O artigo traz dados de um inventário dos teares da região de Conceição de Ibitipoca 

feito em 1787 e constantes no Arquivo Público Mineiro, que apontam a existência de vinte e 

três teares manuais de uso e consumo familiar, onde trabalhavam cerca de 80 mulheres. 

Portanto o trabalho artesanal com teares é uma antiga tradição do local, que atualmente, está 
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em visível decadência. Dentre as tecelãs mais conhecidas destacam-se na localidade dona 

Vivida, dona Maria Raimunda, dona Rosária, dona Ana Bernardina, dona Geralda e dona 

Dinalva. Hoje, infelizmente, nenhuma está em atividade. A última a deixar o ofício foi Dona 

Benvinda Pacheco D’ávila, a Dona Vivida, que tecia colchas desde a idade dos 13 anos, arte 

que foi transmitida por sua mãe. Sua produção não se reduzia ao consumo doméstico, ela 

conta que seus trabalhos “já foram até para o exterior, por intermédio dos turistas”. Porém, em 

suas últimas peças já vinha substituindo os materiais naturais, como a lã de carneiro e as tintas 

naturais extraídas de plantas da localidade, pelos produtos industrializados. A realidade atual 

mostra que pouco a pouco as tecedeiras vão deixando seus ofícios, sem deixar aprendizes.  

Em outro artigo, escrito para o mesmo guia e intitulado “Encomendação das almas –

uma tradição ameaçada”, Resende (2005) descreve o que relatam os moradores mais antigos 

de Conceição de Ibitipoca que já participaram da encenação. O ritual acontecia às quartas e 

sextas da Quaresma e reunia um grupo formado por homens e mulheres que saiam à noite, por 

volta das 22:00 horas e retornavam sempre antes da meia noite. Os encomendadores seguiam 

em procissão e sua chegada era anunciada pelo som da matraca e do berra-boi, instrumentos 

de percussão, que segundo os fiéis, servem para chamar as almas e dar sinal aos vivos da 

chegada dos rezadores às suas casas. Quando iniciam a reza o “tirador”(aquele que inicia o 

canto) chama as almas dos cemitérios da região e em especial evoca as almas dos parentes da 

residência. A cada chamada o apelo é repetido em coro pelas vozes dos demais participantes, 

como nesse cântico: “Alerta, alerta meus irmãos/ Quem estiver acordado/ Vai chamar quem 

está dormindo (Meus irmãos)/ Que já é tempo de chegada da paixão do redentor (Meus 

irmãos)/ Há que seja (Seja pelo amor de Deus meus irmãos)”. No entanto, hoje não há mais 

essa prática e sem discípulos, os antigos rezadores da vila lamentam não terem certeza se 

depois de mortos terão suas almas encomendadas.  
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Embora o distrito de Conceição de Ibitipoca mantenha ainda o aspecto de vila, que 

evidencia suas características rurais, com o turismo, o local tem sofrido cada vez mais o 

influxo urbano, assumindo certas características típicas de cidade. Em um trabalho realizado 

sobre a festa religiosa de Nossa Senhora da Conceição, Cordeiro (2003, p. 44) tece 

considerações que evidenciam as alterações decorrentes do turismo: 

 

Atualmente em Conceição de Ibitipoca é mais comum avistar asas-deltas 
sobrevoando a vila que carros-de-boi se movimentando em suas ruas ainda 
sem calçamento. Embora a localidade não possua uma infra-estrutura 
suficiente para acolher tantas mudanças, sob certos aspectos, a vila hoje mais 
se parece com uma cidade. 

 

A autora afirma que tais alterações não se limitam a feições físicas do lugar, elas 

atingem principalmente suas manifestações culturais. Se, de um lado, a festa da padroeira é 

um evento de caráter religioso, em que o sagrado e o mito ocupam uma posição proeminente, 

de outro lado apresenta-se, a cada ano que passa, como um evento ligado à esfera do profano. 

Concomitante à programação religiosa, o evento conta com a “programação popular” que 

envolve comportamentos profanos como a dança, o canto, a licenciosidade sexual, as 

bebedeiras, as brigas e provocações.  

Ao comparar a festa de 2001 à de 1996, a autora constata que o tipo de atração cultural 

sofreu enorme alteração. Enquanto em 1996 as apresentações musicais ficaram a cargo dos 

violeiros, dos sanfoneiros e cantadores de calango, em 2001, a festa foi animada pelo show 

dos Pereirinhas, um grupo musical bastante conhecido em todo o Brasil, de acordo com a 

autora. “O influxo urbano decorrente do turismo em Conceição de Ibitipoca tem modificado 

não apenas a ‘programação popular’ da festa, mas também a sua programação religiosa, 

fazendo com que ela aos poucos perca alguns de seus elementos tradicionais” (CORDEIRO, 

2003, p.53).  
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Em decorrência dessa nova configuração festiva, onde os elementos tradicionais do 

meio rural vão se perdendo, os elementos característicos do meio urbano vão cada vez mais se 

fazendo presentes. Há nas festas atuais uma grande tendência à ampliação do aspecto profano 

em detrimento de seu caráter essencialmente religioso. Nessa nova configuração o consumo e 

o lúdico assumem cada vez mais as posições de destaque. 

Dentro desse cenário de novas configurações constata-se que Conceição de Ibitipoca 

ao perder pouco a pouco suas tradições, perde também seus valores e sua identidade. Tal 

situação não é favorável ao tipo de turismo que oferece, pois uma das expectativas dos 

visitantes que vêm dos centros urbanos é justamente conhecer e reconhecer a cultura popular 

rural, antes tão bem representada nas festas, na encomendação das almas e na arte das 

tecedeiras locais.  

 

3.2.4 Aspectos lingüísticos 

 

Em vista da modificação sócio-cultural-econômica ocorrida na comunidade de 

Conceição de Ibitipoca é possível que esteja paralelamente ocorrendo uma mudança no 

comportamento lingüístico de seus falantes. Em entrevista concedida a Vieira, no final da 

década de 1980, um falante nativo já demonstra esta preocupação: 

 

Eu não puxo pra conversar lá na cidade. Eu falo a minha língua jeca aqui 
mesmo, eu sinto vergonha até pra puxar conversa... Mas se tiver sentado em 
uma mesa, tomando uma cerveja, é claro que vou tentar em fazer ela um 
pouco melhor... Mas aqui as conversas são assim mesmo... Ibitipoca 
melhorou demais, até os pobres velhos ficou mais ativo depois que veio o 
povo de fora aqui. (VIEIRA, 1988, p. 121). 

 

Nota-se nesta fala que uma atenção relacionada à maneira de se expressar em 

determinadas situações é real. É o retrato de uma avaliação do falante de seu próprio falar 

frente às mudanças que ele próprio observa na comunidade com o advento do turismo que pôs 
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fim à situação de semi-isolamento de Conceição de Ibitipoca. É justamente em que medida se 

dá essa mudança de comportamento, se é que ela ocorre para todos, que as investigações deste 

trabalho pretendem alcançar. 

A fim de situar a comunidade em questão dentro da Geografia Lingüística do estado 

de Minas Gerias, segue-se o mapeamento lingüistico demarcado por meio dos resultados 

cartografados em mapas lingüísticos pelo Atlas Lingüístico de Minas Gerais. Feito o 

mapeamento lingüístico foi possível evidenciar as diferenças regionais e dividir o estado em 

três regiões distintas. Conceição de Ibitipoca situa-se dentro do limite de uma dessas três 

isoglossas descritas no mapeamento, com a denominação de “dialeto típico mineiro” 

(ZÁGARI et al, 1977).  

Constatou-se que duas delas sofrem influência direta das características fonéticas dos 

nativos de estados vizinhos, ao sul, por São Paulo, e ao norte, pela Bahia. A outra, sofre 

influência mais direta da colonização diversificada que viveu o sertão mineiro, mais 

notadamente durante o ciclo do ouro e diamante, daí a denominação “dialeto típico mineiro”. 

A primeira das três regiões definidas e mapeadas, que revela um "falar abaianado", 

fica no norte de Minas, traçando uma linha que liga as cidades de Mantena, Galiléia, 

Governador Valadares, Nacip Raydan, Água Boa, São Sebastião do Maranhão, Itamarandiba, 

Várzea da Palma, João Pinheiro e termina em Paracatu. Nessa região predominam no falar a 

abertura das vogais pretônicas. Fala-se "córação", "lévando", "pérdido", "séreno", "mélado" 

etc. Além disso, as consoantes "t" e "d", quando surgem antes de "i" são mais palatalizadas do 

que no resto do estado. Fala-se "saudadi" e "idadi", enquanto no resto de Minas fala-se 

"saudadji" e "idadji". Ocorre ainda a nasalidade fora da sílaba tônica: "jãnela", "cãneta" e 

"bãnãna". 

A segunda região, do "falar apaulistado", começa no sul do Estado, na cidade de Passa 

Vinte, e caminha em direção ao norte, passando por Liberdade, Andrelândia, Lavras, Oliveira, 
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Pará de Minas e Divinópolis. A oeste, vai até a localidade de Vazante, passando por Bom 

Despacho, Dores do Indaiá, São Gotardo, Patos de Minas e São Gonçalo do Abaeté, reunindo, 

portanto, todo o Triângulo e Sul de Minas. O estilo dessa região se caracteriza pela realização 

do "r" retroflexo, pronunciado com a ponta da língua voltando-se para a parte posterior da 

cavidade oral, o que se assemelha muito ao falar caipira do paulista.  

Na terceira região demarcada pelo Atlas Lingüístico encontra-se o típico “falar 

mineiro". Sua localização está entre as duas outras áreas. Nesta região, a tendência é subtrair 

ou trocar sons e sílabas, além de aglutinar palavras. Fala-se "ocê" (você), "pópegá" (pode 

pegar) e "dexovê" (deixa eu ver). Nessa região também desaparece o "d" e o "u" substitui o 

"o" em expressões de gerúndio, como em "andanu" (andando), "falanu" (falando) e "fazenu" 

(fazendo). Também se desprezam os ditongos formados no meio das palavras, como em 

"pexe" (peixe), "faxa" (faixa) e "temoso" (teimoso) para que, paradoxalmente, se formem 

ditongos em sílabas finais quando a vogal é antecedida de "s" ou "z", como em "arroiz" 

(arroz), "feiz" (fez) e "treis" (três). 

Os dados que se seguem, levantados da Amostra de Conceição de Ibitipoca – MG, 

apresentam um esboço da heterogeneidade lingüística dessa comunidade de fala. Muitos dos 

fenômenos aqui arrolados são encontrados também em localidades urbanas mas servem para 

apresentar a comunidade de fala em função de suas características lingüísticas. Em termos 

estritamente descritivos, observa-se uma diferença em relação a centros urbanos não em 

termos dos processos, mas em relação aos itens lexicais atingidos. Essa particularidade já 

poderia representar uma diferenciação em termos do tipo de representação mental desses itens 

para cada caso, se comparados os diversos dialetos. No entanto uma análise exaustiva dos 

mesmos e as conseqüências teóricas para a definição de variedades lingüísticas fogem do 

objetivo dessa tese. Ressalta-se que se trata de uma análise embrionária, de natureza 

observacional e descritiva – sem avançar em considerações teóricas e nem pretender o 
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levantamento da etnografia da fala. Pelo alto número de ocorrências, mesmo não sendo 

exclusivos desse dialeto rural mineiro, merecem destaque as seguintes características: (i) 

aspectos da variação fonética, (ii) arcaísmos e (iii) caraterísticas estruturais de línguas 

crioulas.  

 

3.2.4.1 Aspectos da variação fonética de Conceição de Ibitipoca  

 

A – DESNASALIZAÇÃO DE DITONGO NASAL FINAL 

 
Os dados abaixo mostram que a desnasalização também atinge as desinências verbais 

além de ocorrer em desinências nominais, como é o caso dos ditongos nasais em final de 

verbos conjugados no pretérito perfeito (1) – (2). Quando acompanhada de “e” a nasal final 

não se conserva, em regra, como mostram os dados de (3) – (9). A ressonância nasal que na 

escrita se representa por m: home-, onte- image-, corage- e jove- não é levada em conta na 

oralidade. 

(1) é o nome que ês puseru antigamente, né? (INF. 20, p.2) 

(2) essa povo num era daí não, qu’ês vieru de Portugal, vieru as famia, a maior parte uns 

vortaru, é naquela época acho que todos esse vortaru, né? (INF. 20, p.7) 

(3) ele falô que teve uns home que cercô ela...mais... (INF. 20, p.8) 

(4) Eu faço o pitim e pito de noite...deusde onte que eu num tô fumano... (INF. 28, p.5) 

(5) ...aí mia image oh qué vê...a lá, oh. (INF. 28, p.20) 

(6) Ele aparece bem, ele é um cara de corage, vai pa televisão se preciso... (INF. 22, p.29) 

(7) ...os jove gosta muito de mim, os jove costuma tirá até assim, uma opinião cumigo dum 

namoro, duma coisa da vida, né? (INF. 31, p.2) 

(8) Nossa Senhora...eu fui deitá a nuve tava ali, quando ela vira pro lado do parque (inint) 

pra’quele lado num tem quais isolamento, né? (INF. 34, p.10) 
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(9) Pra mim troxe, né ? Principalmente pra Ibitipoca, agora pra mim aqui num acho vantage 

não. (INF. 33, p.14) 

 

B - VOCALIZAÇÃO DAS CONSOANTES PALATAIS 

 

Na vocalização das consoantes palatais ocorre a despalatalização, com tendência a 

iotização, traz como conseqüência a ditongação. Essa alteração não é diferente da observada 

no português popular do Brasil, em geral. Trata-se inclusive de um fenômeno histórico da 

língua portuguesa, isto é, que vem acontecendo ao longo do tempo e continua em processo, 

como mostram os dados abaixo: 

(1) O povo fala que trapaia... ( INF.20, p. 2) 

(2) a de lá eu tenho pedrero trabaiano nele lá...( INF.20, p. 3) 

(3) Ela troxe o cordion no dia da festa aí assim, mais aquele som, ia tocá cumo...só ligava 

aquele som, aquela baruiada que num há quem güenta... (INF.20, p. 10) 

(4) ...ficô muito tempo sem trabaiá ... (INF. 28, p.1) 

(5) A pedra, por dentro...miorá, né? (INF. 28, p.2) 

(6) ...eu encho os óio da’gua às porque a gente lembra d’um rimão, num tem ele mais, né? 

(INF. 28, p.15) 

(7) (inint) uma muié casada, né? (INF. 12, p.7) 

(8) Isso é pra baxo da (inint) quando a gente vem de lá pra cá quando começa subino (inint) 

um gai duma árvore assim (inint). (INF. 12, p.20) 

(9) ...quando ela foi no aparei, minha fia (inint)... (INF. 12, p.29) 

(10) Não, eu tive aqui quatro...mais véio aqui...em casa (INF. 33, p.1) 
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(11) A gente tá marcano de í lá...vê se vai lá agora, tem uma prima que adoeceu, aí a 

famía feiz promessa dela í...aí eu falei co’a irmã dela que se fô que aí eu vô junto, 

mais fora do jubileu... (INF. 11, p.8)  

(12) E aqui é a fia dela que tá teceno ainda... (INF. 11, p.10) 

(13) É. Ah, era um trio só. Tinha um, tinha mais o menos uma seis o sete portera daqui pra 

Lima Duarte. (INF. 33, p.2) 

 

C- ROTACIZAÇÃO  

 

Embora a rotacização não seja um processo exclusivo do dialeto em questão, estando 

presente inclusive nos centros urbanos, por ser freqüente em Conceição de Ibitipoca será 

incluído como característica do dialeto dessa comunidade. Conhecido também como 

rotacismo o fenômeno pode ocorrer de duas maneiras: com o emprego dos grupos 

consonantais /br/, /cr/, /gr/ e /pr/ no lugar de /bl/, /cl, /gl/ e /pl/, como nos dados (1) – (8) ou 

com a pronúncia do /r/27 no lugar do /l/, como nos dados de (9) – (18). É um fenômeno que se 

fez presente no processo de formação da língua portuguesa, encontrado em palavras que 

sofreram a transformação do /l/ em /r/ em encontros consonantais, como flaccu (latim) para 

fraco, ecclesia (latim) para igreja ou mesmo plaga (latim) para praga. O que acontece de fato, 

é que as consoantes lateral /l/ e vibrante /r/ são do ponto de vista articulatório muito próximas. 

Elas compartilham uma série de propriedades fonéticas e apresentam comportamento 

semelhante em diversas línguas. Isso faz com que, na história, não só da língua portuguesa, 

mas de muitas línguas, haja substituição de uma por outra. Observando essas consoantes, é 

possível constatar, desde o latim vulgar até a formação da língua portuguesa, uma constante 

                                                 
27  Há outras interpretações fonológicas para o /r/, alguns assumem como sendo um /R/. 
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oscilação entre ambas, com nítido predomínio do rotacismo, que mantém a consoante /r/, 

como mostram os dados abaixo: 

(1) Cunheço...eu já tive nessa... incrusive... (INF. 20, p.3) 

(2) ...se me ajudá eu sô uma opção pra pousada, o seu criente. Mas eu num tenho que ficá te 

ligano... (INF. 22, p.4) 

(3) ...sai da cachoeira já... pranejano de ir... chegá de tardezinha na, na serrinha... (INF. 22, 

p.5) 

(4) Batata ingresa. Não, servia pro povo também. (INF. 34, p.2) 

(5) ...tão falano vai sê uma...é uma mini policrínica... vai (saí) lá...foi uma:: permuta que a...a 

maternidade era da sociedade São Vicente de Paula... (INF. 8, p.8) 

(6) ...a gente num sabe nem o pobrema que é... (INF. 20, p.8) 

(7) ...eu só acumpanhei pela tele...televisão...na Grobo,né? (INF. 28, p.7) 

(8) É, ieu num drumo não mia fia... (INF. 28, p.8) 

(9) ...ah...as arma da rancharia é muito milagrosa. (INF. 28, p.14) 

(10) ...mas nóis sente farta, né? de quem reze. (INF. 28, p.16) 

(11) ...falo “se não miorá vorta, mais se miorá não vorta” aí num vorta, miorô. (INF. 12, p.2) 

(12) ...aí a gente (inint) tem arguém ali da casa que morreu... (INF. 12, p.12) 

(13) ...faço quarqué (inint) um menininho... (INF. 12, p.40) 

(14) ...respondí pra ela, falei assim “mamãe, tudo é passar na vida, nunca eu hei de curpá a 

senhora...” (inint.) eu nunca curpei a minha mãe em nada... (INF. 31, p.2) 

(15) Eu acho que o turismo troxe dinhero...pro lugá, mais troxe também maus risurtado... 

tamém... a gente num sabe, né? (INF. 31, p.12)  

(16) Era...a vida era muito penosa, num tinha carro, era tudo no lombo de animar e então eu ia 

ajudá... (INF. 31, p.8)  
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(17) Agora quando é porvilho doce ele acentô a gente seca, né? pa fazê o iscoitim...brevidade, 

essas coisas que faiz. (INF. 34, p.5) 

(18) ...quando foi oito e meia da manhã, no outro dia, deu arta nela... (INF. 11, p. 4)  

 

D - REDUÇÃO DAS PROPAROXÍTONAS 

 

A redução de palavras proparoxítonas em paroxítonas é comumente encontrada na fala 

regionalizada do brasileiro. Esse fenômeno é bastante freqüente na fala dos nativos de 

Conceição de Ibitipoca, como se vê nos dados abaixo: 

(1) ...se não lhe tivesse o modo suficiente pá alimentá o estâmo, cê tinha que tomá uma sopa 

de fubá...né?... (INF. 28, p.4) 

(2) ...e foi derrubá a árvre mia fia... (INF. 28, p.9) 

(3) ...aquilo lá ia dano um teto, foi preciso de tirá tudo... (INF. 28, p.9) 

(4) ...porque eu tenho muito hópe e eu num uso ropa sem passá... (INF. 31, p.8) 

(5) É, milho, fejão, abóbra, né? (INF. 26, p.10) 

(6) Tem que fazê o meu tamém, mais a sorte minha qu’eu dêxo tudo arrumado, de véspra... 

(INF. 26, p.54)  

(7) Pego muito com Santa Barbra, né? (INF. 11, p.12) 

(8) São Jerômo é pro vento...quando tá ventano... (INF. 11, p.12) 

 

E - APÓCOPE  

A supressão de fonema ou de sílaba no fim de palavra é um fenômeno fonético 

conhecido como apócope. Este fenômeno deu-se ao longo da formação do português, 

diacronicamente, e ainda permanece na atualidade. Com exceção dos dados (1) – (3), que 

podem ser considerados característicos do dialeto rural, não se trata de um fenômeno 
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exclusivo e nem definidor de dialeto típico de algum lugar sua freqüência é grande: está 

presente na fala dos informantes das três faixas etárias investigadas.  

(1) ...mas eu num vô aí não...é muito difíci. (INF. 20, p.2) 

(2) ...cê inda vai vê coisa incrive (INF. 12, p.16)  

(3) Ah, mas eu acho que num pode não, né ? Né possive .” (INF. 33, p.10)  

(4) deus de quando eu entenda por gente a gente via falá... (INF. 20, p.1) 

(5) não agora vai sê no cruzero... (INF. 20, p.1) 

(6) ...tinha uma mulhé, ela morava aí na...na Tapera... (INF. 20, p.7) 

(7) ...qué dizê, por aí vai, né? (INF. 12, p.1) 

(8) ...qualqué do, domingo aí que tinha parecia um dia de festa... (INF. 15, p.11) 

(9) Beja-flô, a gente tinha supertição, né? (INF. 15, p.26)  

(10) ...agora eu já tenho freguês certo...é melhó tê, né? (INF. 26, p.3) 

 

F - AFÉRESE  

 

O fenômeno fonético denominado aférese refere-se à supressão de um fonema ou 

grupo de fonemas no começo da palavra. Este fenômeno lingüístico deu-se ao longo da 

constituição da língua portuguesa e ainda hoje pode ser observado na fala, não só na área 

rural, mas em centros urbanos também. Os dados de (1) – (8) estão presentes em qualquer 

dialeto, mas os de (9) – (16) são característicos do dialeto rural. 

(1) Mais, eu inda num fui vê lá não... ( INF. 20, p.1) 

(2) O povo fala que trapaia (INF. 20, p.2) 

(3) aí depois ele achô jeito de rumá dicumento...tem poco tempo... (INF. 20, p.3) 

(4) ...nóis chegava o dia tava manheceno... (INF. 28, p.5) 

(5) ...tinha medo de casá e rependê de ficá longe deles, sabe?” (INF. 31, p.2) 
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(6) ...eu fazia o cigarro pra ela...e eu cindia, pitava pra depois entregá ela, ah:: (INF. 28, p.6) 

(7) ...lá cendi...a vela lá , luminei, eu falei que haveria de argum dia í... (INF. 28, p.13) 

(8) ...o pessoal cridita, tem fé, ieu em Deus... (INF. 28, p.1) 

(9) ...mais eu nunca cumpanhei. (INF. 28, p.3) 

(10) O otro eu só tive um...morreu cidentado (INF. 28, p.34) 

(11) É, mas eu, a...aposentei por valideiz, num posso...” (INF. 34, p.8) 

(12) Não...nenhum ranhão graças a Deus.” (INF. 34, p.30) 

(13) Ah isso aí voluiu muito, né?” (INF. 20, p.2) 

(14) os contadô jueiava no chão... (INF. 20, p.6) 

(15) ...pra í bebendo pra cudí a pedra, pra num pegá ruim. (INF. 28, p.1) 

(16) oh, antigamente no baile, condo o baile tava bão, corria tudo muito bem, condo o baile 

saía pió os dançarino abandonavam as moça e ia bebê cachaça e robá galinha no pulero, ia 

robá o milho na roça, ia robá...lingüiça no varal, lingüiça de porco, porco doméstico, criado 

em casa...porco caipira, cê sabe, né? (INF. 25, p.15) 

 

G - SÍNCOPE  

 

Dentre os casos de síncope, supressão de fonema no interior do vocábulo, as maiores 

ocorrências são de gerúndio: redução da marca morfêmica – nd para n (1) – (7). Em 

Conceição de Ibitipoca, o apagamentodo /d/ nas forma de gerúndio é encontrado na fala dos 

informantes das três faixas etárias investigadas. Ocorre síncope com a vibrante /r/ 

principalmente nos encontros consonantais em sílaba átona (8) – (12), mas ocorre também 

com sílabas tônicas (13) – (15), dentre outras ocorrências diversas (16) – (18). 

(1) Ah a vida aqui é essa que eu tô sofreno muitas tristeza... (INF. 28, p.1). 

(2) eu num tô guentano andá, tava contano pra ela ali... (INF. 28, p.1) 
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(3) ...tem a Santa Casa que tá lá esperano, doeceu... (INF. 28, p.3) 

(4) ...(inint) de cabelo caino também eu benzo. (INF. 12, p.1) 

(5) Nunca mais teve chance não, aí foi passano, foi passano o tempo, né? (INF. 15, p.2) 

(6) ...porque a semana santa foi fraca e tá vino inverno aí, entendeu? (INF. 22, p.5) 

(7) Aí do parque foi aumentano... (INF. 11, p.1)  

(8) ...então num picisava nem chamá... (INF. 20, p. 7) 

(9) já...sempe ela passa aqui, vem do lado da serra, aí... (INF. 20, p.13) 

(10) Ih::Nossa Senhora...tudo pobizinho... (INF. 28, p.3)  

(11) ...eu fiquei lá quato dia e quato noite... (INF. 28, p.6) 

(12) Começô assim, o meu cumpade chegô, mandô eu fazê o frango... (INF. 11, p.1) 

(13)...eu ponho camarazim, ponho fruta de lobo, ponho artelã, ponho erva cidera... (INF. 28, 

p.2) 

(14)...as criancinha de baço, os outro pequitito tud’oiano a gente... (INF. 28, p.3) 

(15) ...ele era o padinho de todo mundo. (INF. 15, p.9) 

(16) ...Lagoa seca é puque mais anos pra trais... (INF. 20, p. 2) 

(17) ...mais o certo memo eu num...num fiquei sabeno...(INF. 20, p.8) 

(18) E outra tamém é...é, já lutô muita gente aqui, morreu muitos, né? (i18ip3) 

 

H - PRÓTESE  

 

Trata-se da adjunção de segmento fonético no início da palavra. Considerada como 

fenômeno que ocorre ao longo do tempo, a prótese já ocorria no próprio latim (vulgar), onde 

se documentam formas como spiritu > espírito, stella > estrela, remittere > arremeter. Os 

dados abaixo atestam que esse ainda é um fenômeno produtivo na língua portuguesa 

atualmente e está presente no dialeto rural de Conceição de Ibitipoca: 
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(1) Inante de casá mia fia...podia tê uns::...uns catorze ano por aí (inint)...tem muito ano num 

tem que eu fumo? (INF. 28, p.6) 

(2) ...eu sei qu’ele amorava ali no Tanque, né? (INF. 28, p.8) 

(3) ...o que me valeu foi dum home que invinha passano com uns carquejo de míi no 

caminho... (INF. 28, p.10) 

(4) ...essa agora já num alembro mais... (INF. 28, p.16) 

(5) Nóis sai aprotegido, né?... (INF. 28, p.18) 

(6) ...aquilo sai andano assim oh avoano... (INF. 28, p.18) 

(7) ...diz que pareceu pa ela, evinha do lado de um caminho assim... (INF. 28, p.25) 

(8) ...era uma criôla gorda... muito apreparada, muito boa... (INF. 31, p.9)  

(9) ... mais a minha mãe era muito acismada, tinha muita cisma das coisa que o povo falava, 

(que fazia male)... (INF. 31, p.18) 

(10) ...eu acho que nessa parte é inveja, porque num prujudica nada, senão tinha que improibí 

intão todos feriado os turista lá...” (INF. 19, p.11)  

(11) Tudo ganhado... entendeu?...seu MOR...já falicido lá de Juiz de Fora amontô uma 

apareiage e tanta naquela... (INF. 20, p.11) 

 

I- PARAGOGE  

 

Fenômeno fonético conhecido também como epítese. Trata-se da adição de segmento 

fonético no fim de uma palavra. Pode ocorrer por analogia, como ante > antes (análoga a 

depois, na formação do português), mas comumente acontece devido à tendência canônica da 

língua à formação silábica CV, como atestam os dados abaixo: 

(1) ...passá male no mei desses campo aqui minha fia... (INF. 28, p.2) 

(2) ((Risos)) ma meu Deuso. (INF. 12, p.9) 
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(3) É...vino de lá pra cá...então tinha um senhori que lá ia trabaiá notras fazenda... (INF. 12, 

p.20) 

(4) “num bate cá portera não que faiz male batê de noite” eu falava com ela assim, né? (INF. 

12, p.21) 

(5) Com Zé Luizo...mandô falá comigo (inint)... (INF. 12, p.42) 

(6) Não...ele é nativo por causa do...dos pessoale que tinha na divisa, a semente voa... (INF. 

12, p.7) 

(7) Mais vinha muita gente boa aqui, mesmo já teve caso de dotore... (INF. 34, p.17) 

(8) Eh:: eu tenho oitenta e nove anos, entrei pros noventa, agora em abrile desse ano que vem 

eu faço noventa. (INF. 31, p.1)  

(9) Pra tingí...tinta de anile... é de folha... a gente põe de môio e depois bate cum diquada... 

daí há oito dias que tá mudano aquela rama e coloca as miada ali e tingi aquela tinta azule, cê 

já viu, né? (INF. 31, p.4)  

(10) Não, num tá difícil não... tem lençole... (INF. 31, p.26) 

(11) Num sei, ah isso eu também num sei porque hoje a gente fica aqui mais de carroça, né? 

Às veze se tivé que í lá no arraiale poco, né? (INF. 33, p.17) 

(12) Não...ele é nativo por causa do...dos pessoale que tinha na divisa, a semente voa... (INF. 

33, p.7) 

(13) Não...fala que ela esconde lá... acho que dois o deiz cavalero...um negócio assim...e 

grande,né ? Na raize dela... (INF. 9, p. 31) 

Ressalta-se que os aspectos lingüísticos aqui levantados, certamente não figura todas 

as variações merecedoras de destaque, perceptíveis ao falar de Conceição de Ibitipoca. Mais 

processos ainda poderiam ser arrolados, tais como redução de ditongo (negócio > negoço), 

elisão de consoante final (anzol > anzó), metátese (tábua > tauba), dentre outros. Mas, sem 
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dúvida, é um esboço capaz de apresentar parte dos aspectos fonéticos desse falar local e, por 

extensão, na maioria dos casos, do português do Brasil.  

 

3.2.4.2 Arcaísmos 

 

O léxico também é uma fonte importante na definição da norma lingüística rural. Aqui 

essa questão será tratada apenas do ponto do vista dos arcaísmos, ou seja, palavras, 

expressões, construções ou maneira de dizer que entraram em desuso na língua. Em 

Conceição de Ibitipoca, eles ainda podem ser encontrados na fala dos mais velhos, que 

preservam as características dialetais do passado. De acordo com Coutinho (1976, p. 210-5) 

as palavras destacadas abaixo constituem-se arcaísmos: 

(1) ...nós andava mun::to chão de noite.” ( INF. 3, p. 13) 

(2) Dispidida tem munta.” (INF.5, p. 7) 

(3) ...antão o povo tinha muito respeito dele, né?” (INF.15, p. 9) 

(4) Até mesmo pela aquela questã, né?” (INF.2, p. 28) 

(5) ...então já é um causo de incomodá, né?’ (INF.14, p. 4) 

 

3.2.4.3 Características estruturais de línguas crioulas 

 

Em seguida serão enumeradas algumas características estruturais do dialeto de 

Conceição de Ibitipoca observadas em situações de transmissão lingüística irregular. Tais 

características tornam-se relevantes quando se leva em conta os fatores sócio-históricos que 

envolveram a formação da comunidade de fala em questão, decorrentes do processo histórico 

de aquisição do português pelos escravos africanos, da sua socialização e nativização de seus 

descendentes. É provável que Conceição de Ibitipoca tenha passado por um processo de 
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transmissão lingüística irregular desencadeado pelo contato lingüístico, ocorrido durante o 

período da constituição desta comunidade de fala, quando o ouro foi descoberto e começou a 

ser explorado na região.  

Roberts (1997, apud Lucchesi, 2000, p. 119) chama atenção para dois aspectos 

importantes acerca das propriedades e das mudanças lingüísticas que caracterizam as línguas 

crioulas: (i) “as propriedades que caracterizam as línguas crioulas não são exclusivas dessas 

línguas”, evidentemente porque o crioulo é uma língua natural e (ii) “a relação histórica 

particular que se estabelece entre essa variedade lingüística formada num contexto social de 

contato lingüístico abrupto e massivo e a língua que forneceu sua base lexical”.  

 

A – VARIAÇÃO NA CONCORDÂNCIA VERBAL DE 1ª PESSOA 

 

Na maioria dos dialetos populares, a variação na concordância verbal atinge todas as 

pessoas, à exceção da primeira pessoa do singular nesse caso, o paradigma verbal reduz-se a 

duas formas, que se opõem às quatro formas da norma culta, e às seis formas previstas pelo 

padrão normativo. No entanto, analisando a amostra de fala de Conceição de Ibitipoca, 

observa-se a variação da concordância verbal com a primeira pessoa do singular. Essa troca, 

tida como uma das características estruturais das línguas crioulas, pode ser atestada nos dados 

abaixo: 

(1) deus eu entenda por gente a gente via falá... (INF. 20, p.1) 

(2)  ...mas eu tem...quando eu vô... (INF. 28, p.8) 

(3) ...Eu tem fé...eu tein mia fé, viva...(INF. 28, p.19) 

(4) Ah meu de...mai eu tem medo de’u tê a voiz muito (inint) feia.(INF. 12, p.11) 

(5) Ah o carvão eu... tem um ano que’u num tem, eu num fui na rua ué. (INF. 12, p.22) 
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(6) ...e também numa fazenda depois da Tapera, qu’eu tá reformando uma fazenda 

lá... (INF. 8, p.12) 

 

B- VARIAÇÃO NA CONCORDÂNCIA DE GÊNERO 

 

A variação de gênero, segundo Lucchesi (2000), está relacionada a alterações nos 

padrões de uso lingüístico do português decorrentes do processo de transmissão lingüística 

irregular. De acordo com Callou (1998, p.264), “em dialetos populares, esta flutuação não 

costuma ocorrer, alternando a concordância, ou desaparecendo a marcação de gênero, apenas 

em falares ditos crioulos”28. Observa-se ainda que a alteração se pode fazer em qualquer um 

dos dois sentidos: do masculino para o feminino e vice-versa.  

1- Realização da concordância de gênero no SN 

(1) Essas é milagrosa mia fia... é. (INF. 22, p.13 l29)  

(2) umas coisa assim que mexe co’as pessoas, entendeu? (INF. 31, p.21 l28) 

2 - Não realização da concordância de gênero no SN. 

(3) A de lá eu tenho um pedrero trabaiano nele lá... (INF. 20, p.4) 

(4) ...essa turma novo aí...só soba roça aí...(INF. 20, p.6) 

(5) ...hoje a coisa tá muito bão... (INF. 28, p.3)  

(6) ...vamo entregá essa reza aos arma da Ibitipoca... (INF. 28, p.16) 

(7) ...e a hora que marrava aques coiso... (INF. 12, p.39)  

(8) Era muito bacana, a gente pudesse voltá lá atráis pa pegá qualqué coisinha que 

ficô perdido lá, a gente, né ? (Risos). (INF. 12, p.26) 

(9) ...porque a mão-de-obra em Ibitipoca é caro, por causa do produto entendeu? (INF. 22, 

p.16) 
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(10) Perigosa. Os...coisa dela é da grossura desse (inint)... ( INF. 19, p7) 

(11) É crasse minha foi dispensado, (mai)...(INF. 19, p37) 

(12) ...os...eh:: ela contava munto trecho de::: de pessoas que foi escravo... a gente té tinha 

vontade de chorá de (vê)...(inint.)... (INF. 31, p.19)  

(13) Essas pessoal aí (por roda) tudo doua, né?” (INF. 34, p.17) 

(14) Não, num ficô não...ele binzia assim fazia aques oração...benzia assim quando uma 

cobra murdia uma criação, né ô? (INF. 34, p.36) 

(15) ...intão se não fosse essa parque aqui, cruiz credo!” (INF. 19, p.2) 

(16) ...i... i a parte runha... é que nóis tem im Ibitipoca u’a...as criança novo aí, que já tá 

viciado im droga, maconha né?” (INF. 19, p.2) 

(17) ...aí eu vim cá e falei cum cara ô cara repéita, isso aqui é um’a... um’a ária de sirviço, 

um’a coisa muito respeitado... (INF. 19, p.12) 

(18) a criançadinha tudo pelado... no lavá pé pra’í abaxo...(inint) queas água, tudo 

barrigudinho... (INF. 20, p.18) 

(19) Ah, muitas chá de horta...er...ervas naturais...eh:::... (INF. 8, p.13) 

 

C – FORMAÇÃO DE VERBOS A PARTIR DE ADJETIVOS/SUBSTANTIVOS  

 

Nas línguas crioulas freqüentemente adjetivos funcionam como verbos (COUTO, 

1996), isso fica patente na amostra de Conceição de Ibitipoca, com os exemplos (1) – (3) 

abaixo. Foram encontrados ainda casos em que substantivos passaram a funcionar como 

verbos, como nos exemplos de (4) – (5): 

                                                                                                                                                         
28 A distinção entre variação e flutuação é a seguinte: a variação está potencialmente relacionada ao processo de 
mudança por causa de sua presença sistemática na estrutura lingüística, já a flutuação é uma manifestação 
esporádica e localizada, não difundida nem generalizada (LUCCHESI, 2000, p. 174). 
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(1)...cobrá caro dimais intão ês arisca turismo...não é?” (INF. 20, p.9) [Adjetivo arisco > 

Verbo ariscar]  

(2) Aí, o home cresceu o olho, a...a...valentá, pra vê se o burro tava ali com as...caxa com oro, 

né?” (INF. 22, p.30) [Adjetivo valente > Verbo valentar] 

(3) ...essa árvore pra mim ela foi ocada foi o fogo que ocô ela. (INF. 20, p.5) [Adjetivo oca . 

Verbo ocar] 

(4) ...chegô em Lima Duarte, ês pois ele no soro, acho que o médico inté medô, ficô internado 

lá::umas oito hora da noite lá em Juiz de Fora. (INF. 33, p.13) [Substantivo medo > Verbo 

medar] 

(5) Então num é todos, mais tem muitos que tá...otros não, otros vem aí só pra, como se diz, 

maconhá...(INF. 33, p.15) [Substantivo maconha > Verbo maconhar] 

 

D – USO DO VERBO TER NO SENTIDO EXISTENCIAL  

 

Grande parte dos crioulos indicam tanto posse quanto existência por meio de um único 

verbo. Callou & Avelar (2002) estudaram estruturas com verbo Ter e Haver nos anúncios do 

século XIX com o objetivo de analisar a passagem de haver para ter, que caracteriza o 

português brasileiro. Dentre as estruturas analisadas (existenciais, posse, V+ particípio 

passado e modal), as existenciais são as que mais resistem ao uso de ter (22%). As estruturas 

com particípio passado ocorrem, majoritariamente, com o verbo ter (94%). Portanto, essa é 

uma característica do português brasileiro e não apenas um aspecto lingüístico dos dialetos 

rurais. Em Conceição de Ibitipoca os exemplos são numerosos, no entanto cita-se como 

ilustração: 

(1) E, e junto com a Verônica tem as cantoras também (INF. 15, p.6) 

(2) É, tem as mini/mulheres de Jerusalém, né? (INF. 15, p.7)  
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(3) ...tem umas pessoa que anuncia lá num entende, (num escuta nada), sabe?” (INF. 

15, p. 8) 

(4) Tinha leilão, né ? Tinha a procissão...” (INF. 15, p.11) 

(5) Uai tem várias simpatias...” (INF. 34, p.13) 

 

E – DUPLA OU TRIPLA NEGAÇÃO 

 

Uma outra característica dos crioulos, conforme já explicitado em 2.1, é a negação 

dupla e até a negação tripla. Na amostra de Conceição de Ibitipoca foram encontrados muitos 

exemplos desse aspecto, dentre os quais cita-se: 

(1) Num fui vê lá não, mais tem u’as pessoa (INF. 20, p.1) 

(2) Não, num tem isso não...eu conheço ês tudo. (INF. 20, p.2) 

(3) Não...num morreu na hora não. (INF. 20, p.8)  

(4) Não...num vi falá não... (INF. 20, p. 8) 

(5) ...mas eu inda num fui lá vê ele não... (INF. 28, p.1) 

(6) Ah eu num tô bem de saúde não... (INF. 28, p.1) 

(7) Num fui não, menina... (INF. 28, p.7)  

(8) ...ele num tá em Lima Duarte não, ele tá em Juiz de Fora. (INF. 28, p.9) 

(9) E o quebrante, é, é só...num tem mais nada não... (INF. 28, p.22) 

(10) ...um dia um chamô aí pr’ela í (num sei ondé que é)... falei “não, num vô não”. (INF. 12, 

p.3) 

(11) Não...que’u saiba não...não, nunca teve assim não. (INF. 12, p.14) 

(12) Eu num cantei não, mas até o ano passado eu já cantei. (INF. 15, p.1) 

(13) É...é...aqui sabe ? A...o povo num gosta do qu’ela canta não, sabe? (INF. 15, p.2) 

(14) ...mais dos verso eu num alembro mais não. (INF. 31, p.33) 
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(15) O (povo) tem preguiça...ninguém qué trabalhá mais não... (INF. 26, p.12) 

(16) Ah num sei verso de jongo não. (INF. 34, p.25) 

 

F - REESTRUTURAÇÃO DA GRAMÁTICA 

 

Um dos itens apontados por Lucchesi (2000, p. 123) como parte do processo de 

transmissão lingüística irregular mais leve é a “manutenção da variável 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 a variante zero”. 

Como ilustração desse cenário pode ser citado o caso dos verbos com dois complementos do 

tipo “dar algo a alguém”, que apresenta a seguinte estrutura: verbo + obj. direto + objeto 

indireto regido por preposição. Gomes (2003, p. 81) mostra em sua pesquisa sobre “o uso 

variável da preposição a que introduz o sintagma preposicionado de verbos cuja estrutura 

argumental prevê dois argumentos internos” que foram encontrados casos de ausência de 

preposição na fala carioca e aponta registros dessa ocorrência no português arcaico. Portanto, 

o fenômeno não é exclusivo de línguas crioulas, mas, conforme já se salientou, as 

propriedades que caracterizam as línguas crioulas não são exclusivas dessas línguas, porque 

as línguas crioulas são também línguas naturais.  

A variante aqui verificada apresenta o objeto indireto sem a preposição, seguindo 

imediatamente o verbo, em outras palavras, estrutura argumental em que os dois argumentos 

são preenchidos sem o uso da preposição:  

(1) ...ela foi, abriu a jinela deu ele o cuchinile e falô “tu num repara deu fechá a jinela 

não....(INF. 31, p.21) 

(2) Foi, dero ele um...uma leitera... um moirão de::: de leitera e ele fincô ali e ali pegô...” 

(INF. 31, p.23) 
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(3) ...aí o ART falô assim: “ó, se ês atiná de dá ele um azeite, ele miora, agora se ês num, num 

atiná de dá ele um azeite, ele perigoso num escapá não”.” (INF. 33, p. 24)  

 

G – PERDA DA MORFOLOGIA FLEXIONAL 

 

Por fim, mais dois fenômenos serão apontados, visto serem considerados ponto de 

partida de todo processo de transmissão lingüística irregular: a perda da morfologia flexional 

nominal e verbal. De acordo com Lucchesi (2000, p. 124) “essa característica está na base da 

formação de todas as línguas pidgins e crioulas, e muitas das propriedades dessas línguas 

decorrem de mudanças desencadeadas por esse ‘fato inaugural’”. Essa é uma das poucas 

assertivas absolutamente consensuais entre os crioulistas: todas as línguas pidgins e crioulas 

apresentam algum nível de perda de morfologia flexional – de regras de concordância 

nominal (1) – (16) e verbal (17) – (22).  

No primeiro caso, a queda da concordância de número, melhor dizendo, a redução da 

sua expressão muitas vezes ao primeiro elemento do SN, segundo Gärtner (2002) e Guy 

(1981) não seria um processo fonológico generalizado, uma vez que o /s/ se mantém, por 

exemplo, no primeiro elemento do SN, mas, antes, um processo morfológico, explicado pelo 

contato de línguas. A justificativa está no fato de que,nas línguas bantas (falada por grande 

parte dos escravos trazidos para o Brasil), o número ser designado pelos prefixos variáveis 

dos substantivos e pelos prefixos concordantes dos adjetivos. A concentração nos prefixos, 

elementos iniciais, teria levado os aloglotas africanos a negligenciar os morfemas gramaticais 

dos nomes portugueses, por se encontrarem nos fim da palavra.  

Lucchesi (2000, p. 38) coloca-se contrário a essa posição afirmando que é mais 

aceitável “pensar que a aquisição precária provocou a perda da concordância nominal, e que a 

marcação do plural predominantemente nos determinantes que se situam nas primeiras 
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posições do SN tenha sido determinada por condicionamentos estruturais”. Para corroborar 

sua posição, aponta o fato de, no crioulo português da Guiné-Bissau, o plural ser marcado 

predominantemente no núcleo nominal com acréscimo do morfema português de plural, e não 

nos determinantes. O fato é que, tanto em uma quanto em outra posição, o que há em comum 

é a idéia subjacente do contato entre línguas, que pressupõe a transmissão lingüística 

irregular. Seguem-se alguns dados selecionados para ilustrar os fenômenos descritos: 

(1) e tem a dos treis arco lá na frente... (INF. 20, p.2) 

(2) tem muitos ano... (INF. 20, p.5) 

(3) ..nóis guardava ali os negócio...” (INF. 28, p.4) 

(4) Porque é dois home. ((risos))” (INF. 28, p.23) 

(5) Todos os domingo...todo dia de semana tinha missa assim dos morto...todo dia de semana 

e nos domingo.” (INF. 12, p.8)  

(6) Mas eu li diversas veiz, deu pra mim né?” (INF. 15, p.4) 

(7) em umas pessoa que anuncia lá num entende, (num escuta nada), sabe?” (INF. 

15, p.8) 

(8) ...era muito bacana, as festa era muito boa, num é?” (INF. 15, p.11) 

(9) Le::mbro, de algumas pessoa que veio aqui em casa, que tava aqui em casa 

mesmo, acampava aqui...” (INF. 15, p.14) 

(10) Aquelas novela boa, né ?” (INF. 15, p.14) 

(11) Fico até tarde, porque é assim ó, os minino tá pra rua, né ? Enquanto eles num 

chega da rua eu num durmo...” (INF. 15, p.15) 

(12) É...é a...veio, veio os crente pra cá, tem um tanto de crente aí.” (INF. 15, p.26) 

(13) Porque eu, tava cum medo, né ? D’eu...porque minhas veia custuma rebentá, né ? E eu já 

tinha furado elas...aí ês ficô cum medo de rebentá de novo, né ?” (INF. 33, p.1) 
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(14) “...eu fiquei juntano...eu tive cinco filho...juntei e depois prantei num pé de 

rosa...” (INF. 11, p.5) 

(15) Mais era muito bonita as reza...” (INF. 11, p.9) 

(16) O, o sal vinha de Lima Duarte, mais ele no começo, num sei se é...diz os otros mais 

velho que a cada seis meis, ia lá buscá em Cabo Frio.” (INF. 9 p. 2)  

(17) Onde nós trabaiava... (INF. 28, p.3)  

(18) ...nóis guardava ali os negócio... (INF. 28, p.4) 

(19) ...nóis vai embora, aí chega lá com o dia clariano.(INF. 28, p.8) 

(20) Se ocê falá assim a minha época de parque foi a época de, do ANS, nóis era guia sem 

cobrá.” (INF. 22, p.3) 

(21) É...é...a parte, aí nóis entra com a, com a parte...” (INF. 9 p. 20) 

(22) De premero com oito ano nóis já trabaiava na roça.” (INF. 9 p. 23)  

A definição dessas características é crucial na avaliação das reais conseqüências 

lingüísticas dos processos históricos de contato entre línguas, conforme afirma Lucchesi 

(2000, p. 120), “que não resultaram na formação de um crioulo típico, mas que nem por isso 

deixaram de interferir decisivamente na formação das variedades da língua alvo que surgiram 

nesse tipo de situação”. 

Pelo descrito, é possível constatar que o dialeto de Conceição de Ibitipoca apresenta 

alguns traços que são mais raros entre os falares do interior do país, apontando para um 

possível processo anterior de profundas alterações em seu sistema lingüístico. Dentre esses 

traços, destacam-se dois fenômenos, que se mantêm atualmente apenas na fala dos 

informantes mais velhos: a redução da concordância verbal que atinge a primeira pessoa do 

singular e a concordância de gênero. É preciso salientar que a deriva e a transmissão 

lingüística irregular são explicações concorrentes e complementares, e que, apesar de 
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apresentarem natureza distinta, “podem conduzir aos mesmos resultados no plano da estrutura 

da língua” (LUCCHESI, 2000, p.98).  

No geral, pode-se afirmar que tais aspectos não apresentam grande número de 

disparidades em relação ao português falado em outras regiões brasileiras, européias e 

africanas. Na verdade, as variáveis levantadas nesse esboço não determinam um tipo de 

falante ou de dialeto, porque com freqüência, pode-se encontrar as mesmas características 

lingüísticas – comuns a analfabetos, mais velhos e do interior – também na expressão oral dos 

alfabetizados de qualquer faixa etária e que vivem na cidade. 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 Constituição da amostra 

 

4.1.1 A coleta de dados 

 

A amostra está constituída de 34 informantes, escolhidos aleatoriamente entre os 

membros da comunidade de fala, considerando as variáveis sociais previamente estratificadas, 

ou seja, aquelas que têm implicação direta em relação ao número de informantes 

(escolaridade, faixa etária, sexo e localidade). Ela foi constituída pela própria pesquisadora, 

que inicialmente contou com a ajuda de uma moradora e de uma assistente social da 

comunidade, no sentido de localizar os informantes e de ser apresentada a eles, 

principalmente aos moradores do entorno. Em algumas das entrevistas houve ainda a 

participação delas, como auxiliares.  

Conforme proposto, o estudo considera como membro da comunidade de fala os 

nativos de Conceição de Ibitipoca e entorno, que não tenham vivido fora da localidade em 

nenhuma etapa de suas vidas. Procurou-se distribuí-los de forma homogênea no que se refere 

à escolaridade, mas isso nem sempre foi possível, uma vez que a maioria dos informantes da 

Faixa Etária I são quase todos escolarizados e a maioria dos informantes da Faixa Etária III 

apresentam baixa ou nenhuma escolaridade. Portanto foi necessário fazer adaptações em 

algumas células e outras não foram preenchidas.  

Levando em conta as variáveis sociais estratificadas, 36 informantes foram 

entrevistados, porém observou-se posteriormente que dois deles não deveriam fazer parte da 
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amostra, por terem permanecido fora da comunidade para realizar seus estudos29, não 

atendendo, desta forma, à delimitação do conceito de comunidade de fala proposto no 

trabalho. Como o tempo da pesquisa de campo já havia expirado, a amostra ficou com 34 

informantes, dois a menos que o previsto.  

A tabela abaixo traz uma descrição da Amostra Conceição de Ibitipoca, mostrando 

como os informantes foram agrupados. Para compreensão das variáveis sociais (que serão 

descritas no tópico 4.2.3) seguem alguns esclarecimentos prévios: (i) na variável faixa etária, 

lê-se: I- de 15 a 31 anos, II- de 32 a 59 anos e III- mais de 60 anos; (ii) na variável 

escolaridade, lê-se 1- sem escolaridade, 2- de 1 a 4 anos de escolaridade, 3- de 5 a 8 anos de 

escolaridade e 4- acima de 8 anos de escolaridade; (iii) na variável grau de contato, lê-se: N- 

nulo, E- escasso, M- médio e G- grande; e (iv) na variável avaliação do turismo, lê-se: P – 

positiva, I – imparcial e N – negativa.  

 
 

INFORMANTE

 

FAIXA 

ETÁRIA 

 

SEXO 

 

ESCOLA 

RIDADE 

 

LOCALI 

DADE 

 

GRAU DE  

CONTATO 

 

AVALIAÇÃO

DO TURISMO

INF. 1 I Masc. 3 Vila M P 

INF. 2 II Masc.  3 Vila G P 

INF. 3 III Masc. 1 Vila G P 

INF. 4 I Masc 3 Vila G P 

INF. 5 II Masc. 2 Vila E N 

INF. 6 III Masc. 2 Vila E P 

INF. 7 I Masc. 4 Vila G P 

INF. 8 II Masc. 3 Vila M P 

INF. 9 III Masc. 1 Vila M N 

INF. 10 I Fem. 1 Vila E I 

INF. 11 II Fem. 1 Vila G P 

                                                 
29 Trata-se de um informante do sexo masculino e outra do sexo feminino, ambos da  Faixa Etária II, que haviam 
morado fora para cursar o segundo grau, já que não existia esse nível de escolaridade na comunidade. O Ensino 
Médio começou a funcionar no ano de 2001. 
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INF. 12 III Fem. 1 Vila E I 

INF. 13 I Fem. 3 Vila G P 

INF. 14 II Fem. 3 Vila G I 

INF. 15 III Fem. 2 Vila M I 

INF. 16 I Fem. 4 Vila G P 

INF. 17 III  Fem. 1 Vila M P 

INF. 18 I Masc. 3 Entorno G I 

INF. 19 II Masc. 2 Entorno G P 

INF. 20 III Masc. 1 Entorno E N 

INF. 21 I Masc. 3 Entorno M P 

INF. 22 II Masc. 3 Entorno M I 

INF. 23 III Masc. 2 Entorno E N 

INF. 24 I Masc. 4 Entorno G P 

INF. 25 III Masc. 2 Entorno E N 

INF. 26 I Fem. 1 Entorno E I 

INF. 27 II Fem. 1 Entorno E N 

INF. 28 III Fem. 1 Entorno N N 

INF. 29 I Fem. 3 Entorno M I 

INF. 30 II Fem. 2 Entorno M  E 

INF. 31 III Fem. 2 Entorno E N 

INF. 32 I Fem. 3 Entorno E N 

INF. 33 II Fem. 2 Entorno E N 

INF. 34 III Fem. 2 Entorno E N 

  
   TABELA 7 – Descrição da Amostra Conceição de Ibitipoca  

 

Esta outra tabela apresenta as células resultantes da combinação das variáveis 

escolaridade, sexo, faixa etária e localidade e a apresenta a quantidade de informantes em 

cada uma:  
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ESCOLARIDADE Sem Instrução De 1 – 4 anos De 5 – 8 anos De 9 – 11 anos 

F. ETÁRIA SEXO Vila Entorno Vila Entorno Vila Entorno Vila Entorno 

M   1     2 2 1 1  

1 F 1 1     1 2 1   

M   1 1 2 1      

2 F 1 1   2 1      

M 2  1 2          

3 F 2 1 1 2      
 

TABELA 8 – Estratificação da Amostra Conceição de Ibitipoca  
 

4.1.2 Caracterização das entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas no período de janeiro de 2004 a março de 2005. Elas 

eram previamente marcadas, com o intuito de se estabelecer anteriormente um contato para 

conhecer o informante e deixá-lo a par do assunto a ser tratado. Assim, buscou-se estabelecer 

uma relação amigável entre entrevistador e entrevistado, já que a entrevista sociolingüística 

busca atingir o vernáculo, ou seja, a fala espontânea e natural.  

No segundo contato, antes de ser ligado o gravador, preenchia-se a Ficha Social do 

Informante (Apêndice A). Em seguida, procedia-se à aplicação de entrevistas semi-abertas, 

com duração de mais ou menos 60 mim, em que eram feitas perguntas obedecendo a uma 

certa ordem temática, a saber: (i) sócio-história do lugar; (ii) criação do PEIb; mudanças 

decorrentes do turismo; (iv) datas comemorativas locais; (v) “causos” de assombração; (vi) 

histórias de antigamente; (vii) crendices e superstições; (viii) situação em que o informante 

tenha corrido perigo de vida; dentre outros temas, levando em conta as características do 

informante e explorando as situações em que ele se mostrava mais emocionalmente 

envolvido. 
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Diversos foram os lugares de realização das entrevistas. A escolha deu-se em função 

da disponibilidade do informante, do local onde ele pudesse se sentir mais à vontade e onde as 

condições eram favoráveis à qualidade da gravação. A maior parte delas foi realizada na casa 

do informante. Algumas aconteceram na casa da auxiliar, moradora da comunidade, outras, 

no adro da igreja... até mesmo no caminho para a vila realizou-se uma entrevista, pois havia 

algazarra de crianças na casa do informante, prejudicando a concentração e a posterior 

inteligibilidade da gravação.  

 

4.1.3 O levantamento dos dados 

 

Na transcrição das entrevistas contou-se com a colaboração de quatro estagiárias que 

atuam nas pesquisas do Atlas Lingüísticos de Minas Gerais, da Universidade Federal de Juiz 

de Fora. Posteriormente, elas passaram pela revisão da pesquisadora. O modelo de transcrição 

proposto segue as orientações da Transcrição Grafemática do Corpus do Projeto Atlas 

Lingüístico do Brasil. Em linhas gerais, trata-se de uma escrita comum, com algumas 

características que intentam respeitar a natureza da oralidade. As observações mais 

importantes a esse respeito estão no Apêndice B. 

No levantamento dos dados estabeleceram-se alguns critérios lingüísticos com a 

finalidade de garantir a homogeneidade do corpus. Não foram consideradas na análise 

algumas formas verbais que podem ser flexionadas na terceira pessoa do plural (ou por 

merecerem estudos à parte ou por não atenderem ao propósito do presente trabalho), ficando 

excluídos os seguintes casos: 

a) sujeitos indeterminados, aqueles considerados pela gramática tradicional os 

formados pelos verbos intransitivos e transitivos indiretos na terceira pessoa do 

plural, bem como os casos em que estando no plural não se pode identificar o 
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referente, por apresentarem, quase categoricamente, o emprego da 3ª pessoa do 

plural; 

b) verbos na voz passiva pronominal, por apresentarem, quase categoricamente, o 

emprego da 3ª pessoa do singular; 

c) verbos no infinitivo flexionado, por ocorrer divergência quanto ao seu uso; 

d) verbos em que a diferença entre plural e singular é apenas ortográfica (ter, ver, vir 

e pôr); 

e) verbos dar e ter , quando constituem casos de impessoalização do sujeito. 

 

4.2 Variáveis  

 

As variáveis utilizadas neste trabalho vêm sendo exaustivamente estudadas no Brasil 

por Naro e Lemle (1977), Naro (1981), Naro e Scherre (1993, 2003), Scherre (1989, 1992), 

Vieira (1995), Silva (2003) dentre outros. Por já terem sido postuladas e testadas podem 

contribuir, sobremaneira, para o estabelecimento de comparações com os dados deste estudo. 

São elas: (i) posição do sujeito em relação ao verbo; (ii) saliência fônica; (iii) caracterização 

semântica do sujeito; (iv); paralelismo – nível oracional; (v) paralelismo –nível discursivo; 

(vi) estrutura do SN sujeito. O controle das variáveis extralingüísticas, que tem como 

finalidade retratar a relação entre contexto social e competência lingüística dos falantes, conta 

com os seguintes grupos de fatores: (i) faixa etária; (ii) escolaridade; (iii) sexo; (iv) 

localidade; (v) grau de contato com os turistas e (vi) atitude em relação ao turismo.  

Como a comunidade alvo desse trabalho não apresenta marcantes diferenças de classe 

econômica, tal variável não será levada em conta para verificar a tendência da aplicação ou 

não da regra de concordância verbal. Ressalta-se que as diferenças socioeconômicas existem, 
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mas não se aparentam tão acentuadas como as observadas no meio urbano, ao ponto de 

merecerem ser controladas.  

 

4.2.1 A variável dependente 

 

A variável dependente em estudo constitui um grupo binário: ausência ou presença da 

marca de plural de 3ª pessoa, responsável pela concordância do verbo com o sujeito, trata-se 

pois, de um fenômeno morfo-sintático. O valor de aplicação para as rodadas no pacote de 

programas GoldVarb (2001) será a presença da marca de concordância verbal. Seguem-se os 

exemplos, um em que há presença da marca do plural e conseqüente concordância e outro 

onde há o cancelamento da marca e a não-concordância:  

 

Concordância:  Ês fizeru o acero. [INF. 20, p. 2] 

Não-concordância: Se as pensão aí manerasse0... [INF. 20, p. 6] 

 

4.2.2 As Variáveis Lingüísticas 

  

a) Posição do sujeito em relação ao verbo 

 

Resultados já apresentados em pesquisas variacionistas sobre concordância verbal 

confirmaram a hipótese de que a posposição do sujeito em relação ao verbo favorece o 

cancelamento da marca de número do SV. Segundo Naro e Scherre (1977, p.263) “é menos 

provável que o verbo receba marcas de plural quando o sujeito ocorre, linearmente, depois do 

verbo, caso em que a falta de concordância torna-se menos perceptível”. A explicação pode 
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estar no fato de ser essa posição menos saliente em relação à anteposição, o que desfavorece a 

concordância verbal.  

Também a distância entre o sujeito e o verbo influencia na ausência ou presença da 

marca de concordância, a saber: quanto maior a distância entre o núcleo do sujeito e o verbo, 

maior a probabilidade de cancelamento das marcas de concordância verbal. Conforme afirma 

Naro (1981) a explicação está no fato de ser mais saliente a posição em que o sujeito está 

mais próximo do verbo. 

Em relação ao sujeito retomado por pronome relativo trabalhou-se com a hipótese de 

que o que relativo não recupera seu antecedente para o falante, pois conforme afirmam Naro e 

Scherre (2003, p.397) “o que relativo mascara ou obscurece a relação sujeito/verbo de tal 

forma que o verbo às vezes não concorda com o núcleo do sujeito em cláusula”.  

Para verificar essas hipóteses na amostra, organizou-se esse grupo com 7 fatores, a 

saber: 

Fatores: 

1) Sujeito imediatamente à esquerda do verbo: 

Exemplo: “Os antigo dizia0 que quando...” [INF. 6, p. 3] 

2) Sujeito à esquerda do verbo, dele separado por 1 a 4 sílabas:  

Exemplo: “... se ficá na frente ês até dirruba0 a gente.” [INF. 20, p. 10] 

3) Sujeito à esquerda do verbo, dele separado por 5 ou mais sílabas: 

A Amostra Conceição de Ibitipoca não apresentou ocorrência de dados com essa 

característica. 

4) Sujeito à direita do verbo:  

Exemplo: “... foi0 os capanga do fazendero...” [INF. 20, p. 13] 

5) Sujeito zero com referente próximo do verbo (sem interrupção pelo entrevistador) 

Exemplo: “Os banderante enterrô ôro ali, e...e prantô a árvore intera por 

cima...” [INF. 15, p. 19] 
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6) Sujeito zero com referente distante do verbo (com interrupção do entrevistador e/ou 

referência na sua fala) 

Exemplo: Entrevistadora: “Todos nasceram aqui? 

      Informante: “Nasceru  e já faleceru todos dois.” [INF. 11, p. 3] 

7) Sujeito retomado por pronome relativo 

Exemplo: “Então aquelas pessoa que ajudava ali... [INF. 19, p. 18] 

 

 b) Traço de animacidade do sujeito  

 

Nesse grupo quer-se investigar a influência do traço semântico do tipo [animado 

humano], [coletivo humano], [não-humano] e [inanimado]. A hipótese em questão é a de que 

o traço animado favorece a concordância.  

Fatores: 

1) [animado humano]  

Exemplo: “... os viajantes passavam por ali e dormiam lá.” [INF. 8, p. 3] 

2) [coletivo humano]  

Exemplo: “as pousada corre atrás...” [INF. 2, p. 20] 

3) [animado não-humano] 

Exemplo: “... os uribu que achô ela lá...” [INF. 20, p. 9] 

4) [inanimado] 

Exemplo: Entrevistadora: “O senhor concorda que está havendo uma transformação no 

arraial de Conceição de Ibitipoca?” 

Informante: “Dimais.” [INF. 23, p. 4] 

Entrevistadora: “E qual é a visão do senhor a respeito?” 

Informante: “Umas parte melhorô ... outras piorô.” [INF. 23, p. 4] 
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 c) Saliência fônica  

 

Segundo Scherre (1989, p. 301) o princípio da saliência fônica “consiste em 

estabelecer que as formas mais salientes, e por isso mais perceptíveis, são mais prováveis de 

serem marcadas do que as menos salientes”. No presente estudo, trabalha-se com os dois 

níveis de saliência propostos por Naro (1981): (i) oposição não-acentuada (para os pares em 

que o segmento fonético responsáveis pela oposição não são acentuados nos dois membros) e 

(ii) oposição acentuada (pelo menos um dos membros do par é acentuado). O autor ainda leva 

em conta a quantidade de material fônico que diferencia a forma singular da forma plural, 

distinguindo dentro dos dois níveis propostos três categorias que refletem a diferenciação 

material fônica da relação singular/plural, somando-se no total seis níveis. Assim como nos 

estudos citados, a hipótese para este grupo de fatores é a de que as posições acentuadas são 

mais salientes do que as não-acentuadas, e quanto maior a quantidade de material fônico 

maior a possibilidade de aplicação da regra, uma vez que sendo mais salientes as oposições 

serão mais facilmente percebidas. 

Fatores: 

 Nível 1 (oposição não-acentuada): 

1) não envolve mudança na qualidade da vogal na forma plural 

Exemplo: “... só dorme0 ali.” [INF. 19, p. 8] 

2) envolve mudança na qualidade da vogal na forma plural 

Exemplo: “Os trabaiadô ricibia0...” [INF. 20, p. 4] 

3) envolve acréscimos de segmentos 

Exemplo: “Ês traiz modo pra vendê...” [INF. 9, p. 26] 
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Nível 2 (oposição acentuada):  

1) envolve apenas mudança na qualidade da vogal na forma plural 

Exemplo: “... Os turista tá0 só construíno obra.” [INF. 19, p. 2] 

2) envolve acréscimo de segmentos sem mudanças vocálicas na forma plural 

Exemplo: “Ês foi0 lá pro barzinho...” [INF. 19, p. 9] 

3) envolve acréscimos de segmentos e mudança diversa na forma plural 

Exemplo: “Os poderosos nos estranharu...” [INF. 23, p. 8] 

 

d) Paralelismo – Nível Oracional 

 

De acordo com o princípio geral do paralelismo marcas levam a marcas e zeros levam 

a zeros. Nas palavras de Scherre e Naro (1993, p. 4), o estudo do paralelismo objetiva 

verificar se “há correlação entre tipo de marca existente no sujeito, o sintagma controlador da 

concordância, e o tipo de marca existente no verbo.” Ou seja, espera-se que havendo 

concordância nominal entre os elementos do sujeito haja também concordância entre este e o 

verbo. 

No presente estudo não se aplicará a variável nos casos de sujeitos não-expressos e de 

sujeitos pospostos, dada a impossibilidade de se verificar a influência do paralelismo, no nível 

oracional, nesses tipos de construção. Nos sujeitos não expressos, a não-realização formal do 

SN anula a hipótese de uma marca influenciar a outra e, no caso de sujeitos pospostos, a 

marca do SN sujeito vindo após a do verbo, anula a influência da concordância.  

Fatores: 

1) vocábulo isolado no plural  

Exemplo: “Então ês arisca o turismo...” [INF. 20, p. 6] 
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2) realização da marca de plural no último elemento do SN sujeito não inserido em um 

sintagma preposicional 

Exemplo: “As pessoas também não vinham pra cá...” [INF. 24, p. 3] 

3) ausência de marca de plural no último elemento do SN sujeito não inserido em um 

sintagma preposicional 

 Exemplo: “Os cantadô jueiava no chão...” [INF. 20, p. 4] 

4) realização da marca de plural no último elemento do SN sujeito inserido em um 

sintagma preposicional  

Exemplo: “Ah, as festas de primêro era assim mais religião...” [INF. 11, p. 16] 

5) ausência de marca de plural no último elemento do SN sujeito inserido em um 

sintagma preposicional  

Exemplo: “Os dono dos terreno num aceita tirá...” [INF. 19, p. 8] 

6) numeral no último elemento do SN sujeito não inserido em um sintagma 

preposicional  

Exemplo: “Todos oito fala o que eu tô falano.” [INF. 19, p. 8] 

7) sujeito composto com marca de plural 

Não houve ocorrência na amostra. 

8) sujeito composto sem marca de plural 

Exemplo: “Eu e meu irmão já feiz alguma coisa ali.” [INF. 22, p. 15] 

 

e) Paralelismo – Nível discursivo 

 

Scherre (1992:43) aponta essa variável como relevante para o condicionamento de 

diversos fenômenos lingüísticos variáveis e afirma que “a hipótese é que estamos diante de 

uma influência de caráter universal” em que SVs precedidos de outros SVs são diretamente 
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afetados pela presença ou ausência de marcas nos SVs precedentes. Tal condicionamento é 

freqüente em diferentes línguas. A autora sintetiza o se pode apontar como subjacente à 

influencia do paralelismo através dos quatro itens que se seguem: 

 

1. a facilidade de processamento (lei do menor esforço); 
2. o funcionamento da memória imediata (tendência de repetição mecânica 
de formas semelhantes, concordância formal superficial e auto-
monitoração); 
3. o processamento não-mecânico de formas gramaticais semelhantes 
associado a uma das possíveis formas da mente operar, criando a harmonia 
discursiva e a coesão textual;  
4. a manifestação ou escolha de funções pragmático-discursivas (coerência 
textual, mecanismos coesivos, ênfase, estabelecimento de foreground e 
manutenção de “atividade”) e fatores estilísticos.  

(SCHERRE, 1992, p. 48-9). 
 

Para o caso específico da concordância verbal, Scherre e Naro (1993) propõem que, o 

controle da influência da marca ou da não-marca de um SV sobre o próximo SV seja feito 

dentro de uma série, para a qual estabelecem os seguintes critérios: (1) a construção analisada 

deveria ter o sujeito com a mesma referência que o sujeito da construção anterior e (2) não 

deveria estar separada da construção anterior por mais de 12 cláusulas e nem pelo discurso do 

interlocutor. Esse controle foi levado em conta na codificação dos dados aqui levantados. 

No presente estudo serão considerados como “SVs não-marcados” aqueles que 

ocorrem com verbos ter e vir e derivados dada a impossibilidade de distinguir, na fala, as 

formas de plural e singular. 

Fatores: 

1) SV isolado – ausência de paralelismo  

Exemplo: Entrevistadora: “E a moça era de Santa Rita?” 

            Informante: “ Não. Ninguém ficô sabeno de onde qu’ela era. Então era... 

era uns fugido... o rapais robô ela ... já o pai é que mandô os capanga i 

atraiz...” [INF. 20, p. 9] 
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2) Primeiro SV de uma série 

Exemplo: Entrevistadora: “O pessoal tem respeito?” 

Informante: “Ah não... aqui arguns fica rino, né? quê acumpanhá aquele 

ritmo de povo da cidade, tem um povo da cidade que é devoto... uns que 

num é , cê sabe né? então ês pegá fazê/ zombá, né?” [INF. 19, p. 8] 

3) SV precedido de outro marcado no discurso do entrevistador  

Exemplo: Entrevistadora: “Você acha que os turistas trazem problemas?” 

Informante: “Não... tem uns que traiz e otos não... aí é quais que meia a 

meia, né?” [INF. 19, p. 3] 

4) SV precedido de outro marcado no discurso do informante  

Exemplo: “... ês vieru de Portugal, vieru as famia, a maior parte uns vortaru...” 

[INF. 20, p. 5] 

5) SV precedido de outro não-marcado  

Exemplos: “Ah não... aqui arguns fica rino, né? quê acumpanhá aquele ritmo de 

povo da cidade, tem um povo da cidade que é devoto...” [INF. 19, p. 8] 

“Os que cantava bem até já morreu já num existe mais...” [INF. 20, p. 3] 

 

f) Estrutura do SN sujeito 

 

Esse grupo de fatores já foi controlado em diversos estudos variacionistas (Cf. LEITE, 

2004; SCHERRE & NARO, 1997). A hipótese deste trabalho é a de que a aplicação da regra 

seja maior com o Sprep em detrimento da concordância com o núcleo do sujeito, visto que “o 

sujeito prototípico tem sempre como núcleo um substantivo que nomeia alguma coisa do 

mundo físico ou psicológico” (ABREU, 2003, p.174). 
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Fatores:  

            1) Sujeito simples (somente um núcleo)  

Exemplo: “Ês tava cantano ‘isso é coisa de maluco’” [INF. 20, p. 7] 

2) Sujeito simples: Det SN  

Exemplo: “As menina bateu co’ele aí.” [INF. 28, p. 26] 

3) Sujeito simples de estrutura que apresenta elementos depois do núcleo: 

Exemplo: “Os companhero assim da roça ficava comigo..” [INF. 33, p. 29]  

4) Construções com sujeito composto  

Exemplo: “Meu tio, minha mãe ficô apavorado...” [INF. 18, p. 5] 

5) Construções com que relativo  

Exemplo: “Oito que ia daqui pra lá. [INF. 33, p. 4] 

 

4.2.3 As variáveis sociais 

 

Sendo a língua um produto da sociedade que a utiliza é de se esperar que o emprego 

de determinadas formas lingüísticas reflita categorias da sua estrutura social (LABOV, 1972). 

As pressões sociais operam continuamente na forma como as pessoas se utilizam da língua e, 

assim como os fatores lingüísticos podem mostrar a contribuição da pressão interna que atua 

nos processos de variação e mudança, os fatores sociais também operam significativamente 

nessa direção.  

A fim de retratar esta realidade foram propostos seis grupos de fatores: faixa etária, 

sexo, escolaridade, localização grau de contato com o turista e atitude em relação ao turismo.  
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a) Faixa etária 

 

Essa é uma variável considerada decisiva na presente pesquisa, uma vez que não 

dispondo de dados lingüísticos de épocas anteriores da comunidade de fala estudada, um 

recorte transversal será feito na amostragem sincrônica, a fim de verificar se está havendo 

uma mudança em progresso, observando se a presença da marca de concordância verbal é 

mais freqüente na fala dos jovens e se decresce em relação à idade dos outros informantes. 

Três faixas foram consideradas, obedecendo às mudanças socioculturais e econômicas 

observadas depois da criação do Parque Estadual do Ibitipoca no ano de 1973, atribuídas pela 

chegada e intensificação do turismo na comunidade. Na primeira faixa, estão aqueles que 

cresceram em meio às influências advindas com essa nova realidade, como o processo de 

urbanização, a melhoria das estradas e dos meios de transportes e, principalmente, as pessoas 

vindas dos centros urbanos com suas formas mais prestigiadas de falar; são os informantes de 

15 a 31 anos. Na faixa II e III estão os informantes que adquiriram e estabilizaram a língua 

antes da chegada do turismo. 

Trabalha-se com a hipótese de que os falantes da segunda e, principalmente, da 

terceira faixa apresentem traços de um estado anterior da língua, por se tratar de uma 

comunidade que ficou durante anos em semi-isolamento, por já serem adultos, quando iniciou 

o turismo. O advento do turismo trouxe novas perspectivas para a comunidade e atingiu 

diretamente os falantes da primeira faixa, que, nos dias atuais, não precisam mais deixar sua 

comunidade em busca de emprego ou mesmo trabalhar na lavoura, como vinha acontecendo 

anteriormente. Espera-se que estes falantes, principalmente os que lidam com os negócios 

gerados pelo turismo, em decorrência do convívio com grupos sociais que supostamente 

aplicam a regra de concordância verbal, sejam os que apresentam maior índice de marcas de 

plural. 
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Fatores: 

1) Faixa I – 15 a 31 anos 

2) Faixa II – 32 a 59 anos 

3) Faixa III – acima de 60 anos 

 

b) Escolaridade 

 

O nível de escolaridade tem sido investigado como um dos fatores responsáveis pela 

apropriação da norma-padrão. No estudo de Silva e Scherre (1996) podem ser depreendidas 

três tendências quanto ao efeito da escolarização, dependendo do uso da língua na 

comunidade e o ensino da língua na escola: (i) aqueles que entram oscilando entre um grande 

e um pequeno uso da variante padrão em relação ao uso de variantes estigmatizadas; (ii) 

aqueles que entram na escola sem usar a variante padrão, mas essa é adquirida sem que 

desapareça a variante não-padrão; e (iii) aqueles que entram na escola apenas com a variante 

que se considera não-padrão mas que aos poucos vai sendo substituída pela considerada 

padrão. Silva e Scherre (1996, p. 348) apontam que na primeira tendência “a escola ‘poda’ a 

criança que não se amolda ao sistema de ensino” e na segunda “enquanto no primeiro ano 

escolar só há indivíduos que tendem a usar a variante não-padrão, nos últimos anos escolares 

há falantes que tendem a usar ambas as variantes”. As autoras ressaltam ainda que algumas 

variantes não-padrão, por não serem estigmatizadas, não são objeto de correção na escola. 

Bortoni-Ricardo (1994, p.92) também destaca a ação da escola na fala dos alunos, 

apontando as atividades de letramento como responsáveis. A autora acredita que, embora 

sejam de base inteiramente intuitiva por parte dos professores, essas atividades “podem 

contribuir para a implementação de uma pedagogia culturalmente sensível”. Em relação à 

posição de Labov e Harris (1986) que sustentam a tese de que “traços lingüísticos básicos não 
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são transmitidos de um grupo para outro simplesmente pela exposição a outras variedades, na 

escola ou por meio da mídia”, Bortoni-Ricardo (2005, p.49) argumenta que “a função da 

escola, no processo de aquisição da linguagem, não é ensinar o vernáculo (...) é justamente 

desenvolver outras variedades que vão acrescer ao vernáculo básico”. Por isso, a influência da 

escola não pode ser evidenciada no dialeto vernáculo dos falantes, mas em seus estilos 

formais, monitorados. Embora a autora concorde que a escola não interfere no sistema básico 

da língua, ou seja, no vernáculo, ela não considera inócua sua influência na aquisição de 

estilos sobrepostos ao vernáculo.  

Votre (2003) também destaca a importância da escola na influência da variável nível 

de escolarização, como correlata aos mecanismos de promoção ou resistência à mudança 

lingüística. Ele concorda que a escola atua como preservadora de formas de prestígio, face à 

tendência de mudança em curso na comunidade de fala em que está inserida, atribuindo à 

escola um mérito nada desprezível: “o de ser responsável por uma parcela da tarefa 

socializadora que o uso de uma língua nacional, de prestígio requer. A escola, sozinha, não 

faz a mudança, mas mudança alguma se faz sem o concurso da escola” (VOTRE, 2003, p. 

56). Ele distingue quatro categorias presentes na dinâmica social que interage na escola, a 

saber: (i) distinção entre forma de prestígio social e forma relativamente neutra; (ii) distinção 

entre fenômeno socialmente estigmatizado e fenômeno imune à estigmatização; (iii) distinção 

entre fenômenos que são objeto de ensino escolar e aqueles que escapam à atenção normativa 

da escola; e (iv) distinção entre os fenômenos situados no nível do discurso e os que se 

inserem no interior da gramática. Em relação à primeira distinção, as formas socialmente 

prestigiadas da língua devem ser evidenciadas pela escola, sendo papel do professor de língua 

materna o de prescrever e controlar o domínio da norma regulada e codificada pela gramática. 

Em relação à segunda, cabe à escola ressaltar o estigma social sofrido pelas pessoas 

desprovidas de prestígio econômico e social, mostrando que as formas estigmatizadas são 
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interpretadas como inferiores, não do ponto de vista lingüístico, mas do ponto de vista social. 

São essas as formas que mais recebem atenção normatizadora da escola. A terceira distinção 

tem como foco os fenômenos controlados pela escola, mas que não são objetos da atenção 

disciplinadora e gramaticizadora da mesma. E, por fim, a quarta distinção opõe fenômenos 

controlados por fatores gramaticais, incluídos no nível da oração e do período, contra 

fenômenos associados a fatores discursivos. 

Pelo exposto, acredita-se que a escola é responsável por desempenhar um importante 

papel na configuração geral do domínio da língua padrão, destacando-se aqui a sua tarefa 

socializadora, que se torna mais evidente quando se trata de uma comunidade rural. Como 

visto, o fenômeno em questão, por sofrer forte estigma na sociedade, torna-se objeto de 

atenção disciplinadora e gramaticizadora da escola, portanto, trabalha-se aqui com a hipótese 

de que quanto maior o nível de escolarização maior será a tendência a aplicar a regra de 

concordância verbal.  

Fatores: 

1) Sem escolaridade 

2) De 1 – 4 anos de escolaridade  

3) De 5 – 8 anos de escolaridade 

4) De 9 – 11 anos de escolaridade 

 

c) Sexo 

 

Pesquisas variacionistas que enfocam a variável sexo, como as realizadas por 

Chambers e Trudgill (1980), Labov (1981 e 1982), Eckert (1989) e Paiva (2003) mostram que 

as mulheres têm orientado sua fala para as normas de prestígio, como uma estratégia 

lingüística de elevar a sua mobilidade social. 
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De acordo com Chambers e Trudgill (1980), enquanto as mudanças que vão em 

direção às formas de prestígio são lideradas pelas mulheres, as que ocorrem em direção a 

formas estigmatizadas tendem a ser lideradas pelos homens. Vale dizer que os homens 

prestigiam o vernáculo e as mulheres prestigiam a norma, a língua “standart”. 

Labov (1982) observou que as mulheres são conservadoras no uso de variáveis 

estáveis, mas o mesmo não acontece em relação a mudanças em progresso. Sua análise se 

fundamenta na suposição de que as escolhas lingüísticas das mulheres ora são dirigidas pelo 

prestígio da norma global, ora pelo prestígio da norma local. Ele afirma que, em grande parte 

das mudanças lingüísticas, as mulheres estão à frente dos homens na proporção de uma 

geração. Porém, o próprio Labov (1981) chama atenção para o fato de que essa propensão das 

mulheres para as formas de maior prestígio limita-se às sociedades em que elas desempenham 

um papel na vida pública, apontando para um resultado contrário em pesquisas realizadas no 

Teerã e na Índia. 

Eckert (1989) coloca em discussão que a variável sexo não tem efeito uniforme como 

etnicidade e classe. Por ser uma construção social deve-se levar em conta que as mulheres 

estão colocando em questão os seus papéis tradicionais. Ela ressalta que os homens percebem 

seu status social em relação a outros homens, ao passo que as mulheres também o fazem em 

relação a outras mulheres, mas quando estão em domínio das funções do outro sexo suas 

identidades de gênero são colocadas em questão. As mulheres precisam acumular bens 

simbólicos mais do que os homens, criando e elaborando uma imagem digna de seu ego para 

obter autoridade moral. Isso mostra que ambos os sexos competem de maneiras distintas para 

estabelecer seus status. Enquanto os homens podem justificar e definir seu status com base em 

realizações e posses (status institucional), as mulheres o fazem baseando-se em suas 

características globais, resguardadas pelos bens simbólicos.  
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De acordo com Paiva (2003) a análise da dimensão social nos estudos variacionistas 

deve considerar que a maior ou menor ocorrência de variantes que envolvem as formas 

padrão e não-padrão estão associadas ao gênero/sexo e à forma de construção social dos 

papéis feminino e masculino. A autora afirma que 

 

A maior consciência feminina ao status social das formas lingüísticas pode 
ser atribuída também ao maior formalismo associado aos papéis femininos e 
ao fato de a posição da mulher na sociedade estar menos assegurada do que a 
do homem. Tal formalismo, transferido para as situações interacionais 
vivenciadas pela mulher, se traduz na necessidade de resguardar a face e de 
manifestar um comportamento que garanta sua aceitação social. (PAIVA, 
2003, p. 40). 

 

Levando em conta essa maior consciência das mulheres pelo seu status social e tendo 

em vista os novos papéis que as mulheres de Conceição de Ibitipoca estão assumindo, em 

decorrência da nova realidade social advinda com o turismo, o presente estudo trabalha com a 

hipótese de que é provável que, na comunidade de fala em questão, as mulheres estejam 

utilizando-se mais das formas prestigiadas da língua do que os homens. É possível que as 

mulheres apresentem maior índice de marcas de plural, com o intuito de firmarem seu status e 

garantir sua aceitação social dentro da comunidade de fala que ora se vê envolvida pelo 

turismo. 

Fatores: 

1) Masculino 

2) Feminino 

 

d) Localidade 

 

Conceição de Ibitipoca é um distrito de Lima Duarte – MG, constituído por área 

urbana, denominada de arraial ou vila e área rural ou entorno onde se localiza o PEIb. 
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Conforme exposto quando caracterizou-se a comunidade de fala, antes da criação do parque, 

em 1973, a maioria de seus moradores tinham as atividades vinculadas à agricultura, por 

vezes envolvendo toda a família. No entanto, com a chegada do turismo, novas alternativas de 

trabalho foram introduzidas, provocando uma especialização não-agrária das atividades, tanto 

na área urbana quanto na área rural, alterando o sistema de relações com o espaço: 

 

Mesmo que a própria família apareça como base da mão-de-obra utilizada, o 
domicílio e o lugar de atividades são dissociados, as funções tradicionais e a 
própria arquitetura da casa, muitas vezes, são alteradas em função da 
substituição das atividades agrícolas pelas atividades ligadas à hospedagem e 
recepção dos turistas. [...] A emergência e a consolidação de atividades não-
agrícolas têm ocasionado uma relativa secundarização das atividades 
agrícolas e, desta forma, colocado em questão a própria noção do espaço 
rural enquanto um espaço de produção. (RODRIGUES, 2001, p. 60 e 96). 

 

É inegável que a atividade turística, além de gerar novos empregos, aumentando o 

poder aquisitivo da população local, fomentou uma série de melhorias, que beneficiaram os 

moradores locais, dentre elas: manutenção da estrada de terra que liga Lima Duarte à vila, 

projeto de saneamento básico, estabelecimento de uma linha regular de ônibus com dois 

horários diários e com horários extras durante os feriados mais movimentados; ampliação da 

rede elétrica e a instalação de linhas telefônicas. “Em certo sentido, pode-se dizer que se não 

fosse o turismo, o arraial iria ter continuado ‘esquecido’ e ‘isolado’ das ‘facilidades urbanas’” 

(RODRIGUES, 2001, p.63). 

Se, por um lado, o turismo trouxe grandes vantagens, por outro, trouxe também 

desvantagens. Os proprietários de terra da área rural têm vendido seus sítios, mudando-se para 

cidades maiores ou mesmo para a vila, alegando diversos problemas, tais como: ausência de 

políticas de incentivo e financiamento voltadas aos pequenos agricultores; leis ambientais que 

restringem tanto a manutenção como a expansão das áreas de cultivo; aumento do valor da 

mão-de-obra local. “Nesse sentido, observa-se que a crise da agricultura e do mercado 

pecuarista na região tem motivado novas formas de utilização do solo, não mais centradas 
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exclusivamente na lavoura mas para a construção de hotéis, chalés, pousadas e residências 

secundárias” (RODRIGUES, 2001, p.107). Aqueles que ainda continuam em suas terras estão 

substituindo suas atividades tradicionais por serviços ligados a atividades turísticas, como 

fabricação de produtos derivados do leite, que são vendidos nas pousadas. O turismo, nesse 

sentido, é considerado mais rentável e seguro do que a agropecuária, propriamente dita. 

Pelo exposto, o presente estudo trabalha com a hipótese de que, mesmo estando os 

moradores da área rural voltando suas atividades para o turismo, por estas não 

proporcionarem o contato direto com os turistas, tenderão a conservar mais as características 

do dialeto rural e, portanto, utilizarão menos que os moradores da área urbana as marcas de 

concordância verbal. 

Fatores: 

1) Vila 

2) Entorno 

 

e) Grau de contato com os turistas 

 

Para se falar em contato com turistas é necessário antes fazer o levantamento de suas 

características, ou seja, traçar o seu perfil. De acordo com uma pesquisa empreendida pela 

Fundação João Pinheiro (2000) o perfil do turista em Conceição de Ibitipoca vem sofrendo 

alterações. Inicialmente, o fluxo maior de turistas era de jovens em busca de lugares ermos e 

sem exigência de conforto. Com o passar dos anos, observou-se uma mudança com a entrada 

dos “mochileiros”, interessados em reunir-se em locais diferentes dos tradicionais. Nos 

últimos anos, constata-se uma tendência ao crescimento do número de casais, e nas férias, 

famílias inteiras querem aproveitar a natureza e o sossego local. Os dados demonstram que 

esse não é um fenômeno circunstancial, mas uma realidade que está se consolidando. A faixa 
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etária mais significativa está entre 16 e 30 anos, seguida da faixa etária entre 32 a 50 anos. Os 

dois grupos somados representam 92,66% dos turistas. Até 15 anos são 4,08% e com mais de 

51 apenas 2,46%.  

Esses números são representativos para o estudo do contato dialetal visto que 

pesquisas mostram um padrão curvilinear em que os grupos extremos – adolescentes e velhos 

– tendem a fazer menos usos da variante padrão. De acordo com Naro (2003, p. 47), “no 

momento do ciclo da vida em que diminuem pressões sociais do círculo imediato de amizades 

do adolescente e aumentam os contatos ditados por necessidades profissionais ao entrar 

efetivamente no mercado de trabalho” a variável standart será a preferida.  

Como se sabe, a variação não se dá apenas em relação à idade, e por isso a hipótese 

deste trabalho não se centra apenas nesse grupo de fatores. A variação é também atribuída, 

principalmente, ao estilo que o falante utiliza em determinadas circunstâncias. Como já 

observou Labov (1972), não existe falante de estilo único, e esse varia de acordo com as 

tarefas comunicativas relacionadas com os papéis sociais que a pessoa assume em seu grupo 

social. No entanto, para se considerar esse fator seria necessário empreender uma nova 

pesquisa, que levasse em conta a fala dos turistas.  

No momento, em relação aos turistas, dispõe-se de dados que dizem respeito a dois 

outros fatores sociais, importantes para sua caracterização, empreendidos pela pesquisa supra 

citada: nível sócio-econômico e estado/cidade de origem, que demostram serem os visitantes 

de Conceição de Ibitipoca pessoas de classe média e oriundos de centros urbanos maiores que 

a comunidade de fala em estudo.  

A pesquisa revela que a maior porcentagem dos turistas possui renda familiar na faixa 

de 6 e 13 salários mínimos. A próxima faixa mais representativa é a do grupo que recebe mais 

de 13 salários mínimos. O moradores e funcionários de hotéis deram testemunhos para os 

pesquisadores da Fundação João Pinheiro (2000, p. 106) de que “pode-se observar uma 
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tendência ao crescimento de turistas de maior poder aquisitivo, que vêm procurando pousadas 

e hotéis para estadia”. 

Em relação à procedência dos turistas a maioria (51,78%) dos respondentes é do 

estado de Minas Gerais, vindos das cidades de Barbacena e São João Del Rey, mas os 

oriundos da capital também têm uma representação significativa, com 44,64%. Apenas 2,08% 

são oriundos da zona rural e o restante não respondeu ao questionamento. Em relação aos 

outros estados do país há maior concentração de pessoas oriundas de suas capitais do que de 

outras cidades. 

Portanto, trabalha-se com a hipótese de que sendo os turistas em sua maioria oriundos 

de centros urbanos maiores que Conceição de Ibitipoca e pertencentes à classe média, 

tenderão a ter um comportamento diferente do dos falantes investigados, que têm um perfil de 

dialeto rural. E ainda, levanta-se a hipótese de que os visitantes de Conceição de Ibitipoca 

influenciam o uso da forma standart na fala dos nativos, já que sua grande maioria encontra-

se na faixa etária que opta pelo uso padrão da língua. 

Para a distribuição dos informantes dentro do grupo de fatores, levou-se em conta duas 

questões respondidas na ficha social do informante: (i) grau de contato com o turista no 

trabalho, (ii) grau de contato com o turista fora do trabalho (incluindo aqui o contato com o 

“de fora” que foi morar em Conceição de Ibitipoca). Considerou-se como tendo grande 

contato aqueles sujeitos que trabalham diretamente com os turistas, como por exemplo, 

condutor ambiental, recepcionista de pousadas e do parque, atendente de bares, cozinheira 

(que também serve a comida, principalmente dentro de suas casa), etc. Foi qualificado de 

médio, o contato que é mantido ocasionalmente com o turista, como por exemplo: camareiras, 

cozinheiras (que permanecem o maior tempo na cozinha), funcionários do parque que não 

ficam na recepção, etc. O contato escasso refere-se aos informantes que normalmente não 
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trabalham diretamente com os turistas, como pedreiros, arrumadeiras de casas de turistas 

(normalmente as casas são arrumadas depois que os turistas deixam a comunidade), etc.  

Fatores: 

1) Grande 

2) Médio 

3) Escasso 

4) Nulo 

 

f) Atitude em relação ao turismo 

 
O conceito de “atitude” surgiu como objeto de estudo da Psicologia Social 

(TRINDADE, 2002). Ele apresenta-se controverso, não havendo unanimidade em sua 

definição. Tradicionalmente, uma de suas características diz respeito a um componente 

afetivo preenchido pela avaliação que o sujeito faz do objeto, que pode ser positiva, neutra ou 

negativa. Tal avaliação além de determinar a direção da atitude, permite determinar sua 

intensidade (a força do pró e do contra) e ainda sua relevância, podendo ter um mesmo objeto 

de atitude diferente relevância para diferentes pessoas.  

De acordo com Trindade (2002), o objeto de atitude será concreto quando envolver 

pessoas, grupo de pessoas, comportamentos, coisas... ou abstrato, quando envolver conceitos, 

normas, idéias... Ademais, a atitude apresenta, dentro dessa abordagem tradicional, um 

componente conativo, conforme a predisposição do sujeito detentor dela para responder em 

relação ao objeto. Por ser apreendida no meio social, engloba ainda um componente cognitivo 

que reúne os conhecimentos do detentor da atitude em relação ao objeto, conhecimentos esses 

tidos como certos pelo sujeito. A atitude tanto poderá ser duradoura, prolongando-se no tempo 

e permanecendo estável, quanto suficientemente transitória para permitir sua mudança. 



 130

Deste modo, acredita-se que ao correlacionar a estrutura lingüística variável com a 

atitude lingüística dos falantes diante do turismo, seria possível determinar se a variável de 

prestígio estaria se difundindo na comunidade de fala. Por meio da aplicação de questões 

objetivas e subjetivas, buscou-se estimar a reação dos falantes frente à avaliação social da 

variável em questão. Dessa forma, somando-se tais informações ao encaixamento da variável 

na estrutura lingüística como um todo e na estrutura social da comunidade de fala, quer-se 

averiguar se, no contexto da variação, a opção pela aplicação da regra é diretamente 

proporcional à avaliação que os falantes nativos fazem do turismo, isto é, aqueles que vêem o 

turismo como benéfico à comunidade, apresentando uma atitude positiva frente ao turismo 

local, terão uma orientação dirigida para o “prestígio”, e portanto, tenderão a maior aplicação 

da regra de concordância verbal. Contrariamente, aqueles que apresentam uma atitude 

negativa do turismo, avaliando-o como um perigo para sua sobrevivência na zona rural, terão 

uma orientação voltada para a “identidade”, fazendo menor uso da aplicação da regra. A 

hipótese para aqueles que apresentam avaliação imparcial é a de que transitarão entre uma e 

outra atitude, sem que se observe uma tendência nítida. 

Fatores: 

1) Positiva 

2) Imparcial 

3) Negativa 



 131

5 ANÁLISE 

 

 

Nas 34 entrevistas analisadas foram encontrados 2.601 dados que tiveram a aplicação 

da regra de concordância verbal em 826 ocorrências, correspondendo a 31% do total do 

corpus.  

Dos 12 grupos de fatores formulados para o presente estudo, 9 foram selecionados em 

todas as rodadas. A ordem de seleção também manteve-se nas diferentes rodadas, conforme se 

segue: (i) escolaridade, (ii) paralelismo – nível discursivo, (iii) saliência fônica, (iv) atitude 

frente ao turismo (v) posição do sujeito, (vi) grau de contato com os turistas, (vii) paralelismo 

– nível oracional (viii) sexo e (ix) faixa etária. 

Para a exposição dos resultados obtidos na pesquisa, distribuíram-se as variáveis por 

três categorias: 

1- A das variáveis que não apresentaram efeito relevante para o condicionamento da 

regra variável, isto é aquelas que foram descartadas pelo programa: (i) traço de 

animacidade do sujeito, (ii) estrutura do SN sujeito e (iii) localidade; 

2- A das variáveis lingüísticas que se revelaram significativas para o condicionamento 

da regra variável, isto é, as que foram selecionadas pelo programa: (i) paralelismo – nível 

discursivo; (ii) saliência fônica; (iii); paralelismo – nível oracional; e (vi) posição do 

sujeito em relação ao verbo; e  

3- A das variáveis sociais que se revelaram significativas para o condicionamento da 

regra variável, isto é, as que foram selecionadas pelo programa: (i) faixa etária, (ii) 

escolaridade, (iii) atitude frente ao turismo, (iv) grau de contato com os turistas e (v) 

sexo.  
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Os resultados do comportamento dos fatores de cada grupo serão apresentados sob a 

forma de tabelas, que mostram o número de ocorrências, o valor percentual e o peso relativo 

no nível selecionado (PR) e no nível 1 (PR1), quando se fizer necessário, com valor de 

aplicação referente à presença da marca de concordância verbal.  

 

5.1 Variáveis descartadas pelo programa 

 

Os grupos de fatores não selecionados foram: (i) traço de animacidade do sujeito, (ii) 

estrutura do SN sujeito e (iii) localidade. Em relação ao primeiro, provavelmente não houve 

seleção em função da má distribuição dos dados entre seus fatores, a saber, o fator “animado-

humano” apresentou alta porcentagem de ocorrências, sendo 2316 para o total de 2600, 

equivalente a 89% do total. Em relação ao segundo grupo, os valores de peso relativo dos 

fatores do grupo (exceto um) não foram muito diferenciados: .49, .40, .58, .47 e .22. 

O grupo de fatores localidade, embora tenha sido descartado pelo programa, confirma 

a hipótese inicial: os informantes da localidade urbana (.63) fazem maior uso da aplicação de 

regra de concordância, do que os da localidade rural (.37). Conforme já salientado, a 

urbanização é um fator de extrema importância para a mudança do comportamento 

lingüístico. Os informantes de Conceição de Ibitipoca, tanto da localidade urbana quando da 

localidade rural, estão tendendo cada vez mais a não seguirem o modelo de vida agrária de 

seus pais e avós. O turismo é a explicação plausível para essa realidade.  

Dentro dessa nova realidade ficou mais fácil, menos árduo ganhar dinheiro, e como se 

sabe a mudança econômica é um fator de modificação da estrutura social e, por conseguinte, 

da estrutura lingüística. As atividades econômicas de Conceição de Ibitipoca colocam os 

nativos, principalmente da localidade urbana, mais em contato com os padrões lingüísticos de 

prestígio, influenciando a mudança em progresso, que está sendo constatada. 
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Os informantes do entorno de Conceição de Ibitipoca, por estarem mais isolados e se 

manterem menos em contato com os turistas tendem à não aplicação da concordância verbal, 

conforme aponta o peso relativo desse fator.  

 

5.2 Fatores Lingüísticos  

 

5.2.1 Paralelismo – Nível Discursivo 

 
FATORES OCORRÊNCIA   FREQÜÊNCIA   P.R. 

SV isolado   269/999 26% .47 

1º SV de uma série  14 8/426  34%  .50 

SV precedido de outro não-marcado (inf.) 74/608 12% .34 

SV precedido de outro marcado (inf.) 246/360 68% .72 

SV precedido de outro marcado (doc.) 88/195 45% .74 

TOTAL 82/2588 31% __ 

 
TABELA 9 – Atuação da variável Paralelismo – Nível Discursivo 

 

Como primeiro grupo de fatores lingüísticos selecionado dentre os quatro em estudo, o 

paralelismo no nível discursivo vem reafirmar o caráter universal do paralelismo, dada a sua 

ocorrência em diferentes línguas (SCHERRE, 1992). Convém ressaltar que na primeira 

rodada houve apenas um knockout, no grupo de fatores “paralelismo – nível discursivo”, em 

que o fator “SV precedido de outro não-marcado no discurso do entrevistador” apresentou 12 

ocorrências, todas elas não-marcadas na fala do informante. Esse dado pode ser apontado 

como reforço da hipótese que subjaz ao paralelismo: não-marcas levam a não-marcas. 

Tal como propuseram Scherre e Naro (1993), o controle da influência da marca ou da 

não-marca de um SV sobre o próximo SV também foi feito considerando apenas os grupos de 

SVs seriados. A freqüência dos fatores que apresentam SVs precedidos de outros SVs 
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marcados indicam claramente o condicionamento apontado por Scherre (1992) e por Scherre 

e Naro (1993), como mostram os seguintes resultados: SV precedido de outro marcado no 

discurso do informante (.72) e SV precedido de outro marcado no discurso do documentador 

(.74). É interessante observar que independente de quem traz a marca, se informante ou 

documentador, pois os pesos relativos são quase idênticos.  

Por outro lado, a ausência de marcas no SV antecedente na construção paralela, leva a 

uma baixa presença de concordância verbal (.34), como aponta o fator que controla o SV não-

marcado. O SV isolado e/ou sendo o primeiro de uma série, por não estarem precedidos de 

formas que os possam influenciar, não provocam consideráveis aumentos ou diminuição de 

marcas na concordância verbal (.47 e .50, respectivamente).  

Pelo exposto há que se concluir que não resta dúvida sobre a relevância do paralelismo 

(nível discursivo) para a compreensão do mecanismo da concordância verbal. Fica evidente o 

princípio do paralelismo de que marcas levam a marcas e zeros levam a zeros.  

 

5.2.2 Saliência Fônica 
 
 

FATORES OCORRÊNCIA  FREQÜÊNCIA   P.R. 

Nível 1 – (oposição não-acentuada)    

Sem mudança na qualidade da vogal  52/184 28% .36 

Com mudança da Qualidade da vogal  341/1358  25%  .37 

Envolve acréscimos de segmentos  45/141 31% .34 

Nível 2 – (oposição acentuada)    

Com mudança na Qualidade da vogal 87/205 42% .69 

Acréscimo de segmento sem mudança 69/184 37% .66 

Acréscimo de segmento e mudança diversa 232/529 43% .76 

TOTAL 826/2601 31% __ 

 
TABELA 10 – Atuação da variável Saliência Fônica 
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As pesquisas de Naro (1981) e Scherre (1989) mostram que a saliência fônica 

condiciona fortemente a possibilidade de haver ou não marca na concordância verbal. 

Segundo Scherre (1989, p. 301) o princípio da saliência fônica “consiste em estabelecer que 

as formas mais salientes, e, por isso, mais perceptíveis, são mais prováveis de serem marcadas 

do que as menos salientes”.  

No presente estudo, trabalhou-se com os dois níveis de saliência propostos por Naro 

(1981): (i) “oposição não-acentuada” (para os pares – singular/plural – em que o segmento 

fonético responsáveis pela oposição não são acentuados nos dois membros) e (ii) “oposição 

acentuada” (pelo menos um dos membros do par é acentuado). O autor ainda leva em conta a 

quantidade de material fônico que diferencia a forma singular da forma plural, distinguindo 

dentro dos dois níveis propostos três categorias que refletem a diferenciação material fônica 

da relação singular/plural, somando-se no total seis níveis. A hipótese em questão de que as 

posições acentuadas, por serem mais salientes, do que as não-acentuadas condicionam 

favoravelmente a presença da concordância ficou confirmada neste estudo. 

Os dados encontrados mostram que os pesos relativos do Nível 1, com formas menos 

salientes, desfavorecem a aplicação da regra (.36, .37 e .34) e do Nível 2, com formas mais 

salientes (.69, .66 e .77) favorecem a ocorrência da marca de plural. Nota-se, que, como 

segundo grupo de fatores lingüísticos selecionado, a saliência fônica atuou como um elemento 

significativo para a aplicação da regra de concordância, sendo mais sensível onde a diferença 

entre singular/plural é mais evidente. O comportamento dos fatores demonstra que os índices 

de concordância estão, de fato, correlacionados aos dois níveis estabelecidos por Naro (1981) 

– posição acentuada e não-acentuada. Isso se torna ainda mais evidente quando se verifica o 

distanciamento entre o menor peso relativo do primeiro nível (.34) em relação ao mais alto 

peso relativo do segundo nível (.76).  
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5.2.3 Paralelismo – Nível Oracional 

 

FATORES OCORRÊNCIA FREQÜÊNCIA P.R. 

Sujeito composto sem marca de plural 2/12 14% .16 

Vocábulo isolado no plural  324/1013 31% .53 

Marca no último elemento do SN Sujeito 
não inserido em S PREP 

 142/210 67% .64 

Ausência de marca no último elemento do 
SN Sujeito não inserido em S PREP 

 15/185  8%  .27 

Marca no último elemento do SN Sujeito 
inserido em S PREP 

 9/23 39% .51 

Ausência de marca no último elemento do 
SN Sujeito inserido em S PREP  

2/21 9% .26 

Numeral no último elem. do SN Sujeito 2/18 11% .16 

TOTAL 496/1484 33% __ 

 
TABELA 11 – Atuação da variável Paralelismo – Nível Oracional 

 

Como visto, de acordo com o princípio geral do paralelismo marcas levam a marcas e 

zeros levam a zeros. Nas palavras de Scherre e Naro (1993:4), o estudo do paralelismo no 

nível oracional objetiva verificar se “há correlação entre tipo de marca existente no sujeito, o 

sintagma controlador da concordância, e o tipo de marca existente no verbo”. Consoante com 

esse princípio, espera-se que, havendo marcas entre os elementos do sujeito, haverá maior 

possibilidade de concordância entre este e o verbo. Ressalta-se que os casos de sujeitos não-

expressos e de sujeitos pospostos não foram computados, dada a impossibilidade de se 

verificar a influência do paralelismo, no nível oracional, nesses tipos de construção.  

A hipótese inicial confirma-se, pois, nos fatores em que há ausência de marca, a forte 

tendência foi para o cancelamento da regra de concordância: numeral no último elemento do 

SN Sujeito (.16); ausência de marca no último elemento do SN Sujeito não inserido em 

sintagma preposicional (.27); ausência de marca no último elemento do SN Sujeito inserido 

em sintagma preposicional (.26); e sujeito composto sem marca de plural (.16). 



 137

Ao contrário, quando há presença de marca no SN a possibilidade de haver 

concordância aumenta, como apontam os fatores que seguem: vocábulo isolado no plural 

(.53); marca no último elemento do SN Sujeito não inserido em sintagma preposicional (.64); 

marca no último elemento do SN Sujeito inserido em sintagma preposicional (.51).  

 

5.2.4 Posição do Sujeito 

 

FATORES OCORRÊNCIA  FREQÜÊNCIA   P.R. 

Imediatamente à esquerda do verbo 371/1082 34% .66 

À esquerda do verbo, dele separado por 1 a 5 
sílabas  

125/367 34% .50 

À esquerda do verbo, dele separado por mais 
de 5 sílabas  

5/20  20%  .23 

Sujeito à direita do verbo 41/214 19% .21 

Sujeito zero com referente próximo ao verbo 165/519 29% .37 

Sujeito retomado por pronome relativo 53/168 31% .44 

Sujeito zero com referente distante do verbo 66/184 35% .40 

TOTAL 826/2601 31% __ 

 
TABELA 12 – Atuação da variável Posição do Sujeito  

 

A presença ou não da marca de concordância verbal está diretamente relacionada a 

posição do sujeito em relação ao verbo na oração. A posposição do sujeito desfavorece a 

concordância verbal, é o que se confirma neste estudo, já que o menor peso relativo 

encontrado localiza-se neste fator (.21).  

Também a sua distância influencia na ausência ou presença da marca de concordância, 

ou seja, quanto maior a distância entre o núcleo do sujeito e o verbo, maior a probabilidade de 

cancelamento da regra de concordância verbal. Isso também pode ser evidenciado através dos 

números aqui encontrados. O segundo menor peso relativo refere-se ao fator sujeito à 

esquerda do verbo, dele separado por mais de 5 sílabas (.23). Quando separado por até cinco 
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sílabas tem-se o peso relativo .50, que se mostrou irrelevante para a aplicação da regra de 

concordância verbal.  

Em relação aos sujeitos nulos, os números mostram que tanto os nulos com referente 

próximo quanto os com referente distante desfavorecem a concordância, sendo que o primeiro 

(.36) mais que do segundo (.40). Isso pode ser explicado da seguinte forma: estando o 

referente distante há uma maior necessidade de se fazer o plural, a fim de que o sujeito possa 

ser recuperado na memória do interlocutor. O sujeito retomado por pronome relativo também 

é um fator que se mostra desfavorável à aplicação da regra variável (.44), mas não tanto 

quanto sujeitos nulos. Conforme salientaram Naro e Scherre (2003) o que relativo obscureceu 

a relação sujeito/verbo, confirmando a hipótese de que não se pode dizer que ele recupera seu 

antecedente para o falante.  

Nesse grupo, conforme previa a hipótese inicial, apenas os sujeitos imediatamente à 

esquerda do verbo favorecem a concordância (.66), justamente por se tratar de uma posição 

mais saliente. 

 

5.3 Fatores Sociais  

 
5.3.1 Faixa Etária 

 
FATORES OCORRÊNCIA FREQÜÊNCIA PRS PR1 

Faixa I – 15 a 31 anos 597/948 62% .51 .82 

Faixa II – 32 a 59 anos 145/773 18% .36 .39 

Faixa III – acima de 60 anos  84/880 9% .60 .22 

TOTAL 826/2601 31% __ __ 

 
TABELA 13 – Atuação da variável Faixa Etária 

 

Embora compondo um grupo de fatores sociais, a análise da concordância verbal de 

acordo com a faixa etária apresenta-se, do ponto de vista lingüístico, como uma possibilidade 
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de estudar a mudança em tempo aparente. De acordo com a hipótese clássica, um falante 

adulto reflete o estado de sua língua quando tinha aproximadamente 15 anos, época em que 

estabilizou sua forma de falar. Levando em conta essa hipótese, é possível supor o estado da 

língua adquirido em 1930, por exemplo, analisando um falante que tenha atualmente 75 anos 

(Cf. PAIVA e DUARTE, 2003, p.14). A obtenção de uma escala em tempo aparente, através 

da análise de fala de informantes de diferentes faixas etárias, foi necessária visto não haver na 

comunidade registros anteriores de sua fala, dentro dos moldes da pesquisa sociolingüística. 

Para observar o comportamento da variante em questão, o estudo em tempo aparente 

apresenta-se como a melhor opção pelo momento.  

Ao controlar a variável faixa etária em uma pesquisa variacionista, busca-se investigar 

a direcionalidade do processo de variação lingüística na comunidade de fala não apenas 

dentro de uma faixa etária. Conforme apontam os estudos variacionistas, em tempo aparente é 

possível observar uma série de influências e de hábitos que envolvem os indivíduos da 

comunidade e o perfil lingüístico de seus membros, e dizer se o comportamento dos falantes, 

em relação ao fenômeno estudado, configura um quadro de variação estável ou de mudança 

em progresso. 

A gradação etária obtida através dos fatores distribuídos nas três faixas determinadas 

para este estudo apontam, através de suas freqüências, o que se conhece na lingüística como 

mudança em progresso, isto é, os mais jovens tendem para a implementação da regra padrão 

da concordância verbal: 62% na primeira faixa, 18% na segunda e apenas 9% na terceira. 

Também é o que apontam os pesos relativos referentes ao nível 1 da rodada: .82, .39 e .22, 

sucessivamente nas três faixas. No entanto, os pesos relativos referentes à melhor rodada do 

programa não condizem com os resultados acima, mostrando uma inversão, principalmente 

em relação à terceira faixa: .60. No nível 2, quando cruzada com o fator escolaridade, já se 

observa uma inversão entre as Faixas II (.41) e III (.46), e a Faixa I apresenta diminuição no 
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nível 1 (.60). Essa inversão de pesos relativos pode ser atribuída ao fato de a maioria dos 

falantes das faixa etária II e III não ser escolarizada ou ter recebido apenas uma escolarização 

elementar em sua juventude, e poucos terem concluído o primeiro grau. 

Conforme proposto anteriormente, a distribuição dos informantes por faixa etária 

levou em conta a criação do Parque Estadual do Ibitipoca (1973). Foram colocados na 

primeira faixa aqueles que nasceram após sua criação, visto que adquiriram e estabilizaram a 

língua com o desenvolvimento do turismo. A presença da marca de concordância verbal vem 

confirmar a hipótese de que o contato dialetal leva os nativos da primeira faixa etária a 

utilizarem de forma mais expressiva a variante padrão. Portanto, a origem da mudança em 

progresso em direção ao uso da marca de concordância verbal, constatada nos resultados 

obtidos nesta amostra, vai ao encontro do pensamento de Labov (1972) de que a propagação 

de uma das formas variantes só é adotada por um grupo de falantes e se torna sistemática 

quando adquire significância social. O conhecimento da história social mais recente desta 

comunidade de fala permite entender a origem desse fenômeno de mudança. 

Portanto, a tendência de aplicação da regra verificada nos falantes da Faixa I mostra 

que a mudança em progresso decorre da ampliação de horizontes desse grupo, que por estar 

mais em contato com os turistas sente a pressão que deles procede no sentido de adequar-se às 

transformações que vêm ocorrendo na comunidade de fala. Por outro lado, os altos índices de 

cancelamento, nas Faixas II e III, onde se encontram os informantes que não adquiriram e 

estabilizaram a língua durante o crescimento do turismo dão provas da influência do contato 

dialetal. Concomitantemente, o processo de urbanização e de abertura para as inovações, bem 

como a melhoria das estradas e dos meios de transportes, advindos com o turismo são também 

fatores importantes que devem ser conjugados no entendimento da mudança em progresso 

pela qual passa esta comunidade, que há bem pouco tempo atrás mantinha-se em relativo 

isolamento. 
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5.3.2 Escolaridade 

 

FATORES OCORRÊNCIA FREQÜÊNCIA P.R. 

Sem escolaridade  56/548 10% .19 

De 1 – 4 anos de escolaridade   64/780 8% .28 

De 5 – 8 anos de escolaridade  372/857  43%  .69 

De 9 – 11 anos de escolaridade  334/416 80% .88 

TOTAL 826/2601 31% __ 

 
TABELA 14 – Atuação da variável Escolaridade 

 

Trabalhou-se com a hipótese de que a escola é responsável por desempenhar um 

importante papel na configuração geral do domínio da língua padrão, destacando aqui o sua 

tarefa socializadora como preservadora da norma de prestígio, principalmente no que se refere 

ao fenômeno investigado, por se tratar de uma variante que sofre forte estigma social. Nas 

comunidades rurais, a escola desempenha papel relevante, principalmente na socialização de 

seus membros, que, até antes do início do estudo regular, ficam quase que exclusivamente em 

contato com os familiares.  

Sabe-se que o favorecimento ou não de uma determinada variante quando 

correlacionada ao grupo de fatores escolarização relaciona-se à questão do prestigio ou do 

estigma. A escola sozinha não é evidência de que determinada variante passou ou não a ser 

mais utilizada. Isso deve ser conjugado com fatores ligados à sua sócio-história e o que se tem 

que ressaltar aqui é que uma nova realidade social, cultural, política e econômica está 

corroborando para a mudança em progresso.  

A diferença de comportamento lingüístico entre os informantes dos quatro níveis de 

escolaridade aqui propostos reafirma a importância desse veículo na difusão da norma 

lingüística, conforme o que era esperado. Os resultados mostram a relação diretamente 

proporcional entre o aumento dos anos de escolaridade e o favorecimento do emprego da 
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marca de plural. Esse grupo de fatores, o primeiro a ser selecionado dentre todos os propostos, 

mostra-se significativo para a aplicação da regra de concordância, confirmando a hipótese 

inicial. Isso pode ser explicado, considerando as afirmações de Votre (2003) em relação às 

regras que sofrem avaliação negativa na sociedade, pois o fenômeno investigado possui uma 

variante socialmente estigmatizada, considerada inferior em termos sociais. Seus usuários são 

rotulados de descuidados ou ignorantes e tais “erros” são concebidos pela escola como males 

que devem ser extirpados da comunidade discursiva, sendo desta forma objeto de estudo 

escolar, não escapam à atenção normativa do ensino formal. 

É de se ressaltar ainda que alguns dos informantes freqüentaram o segundo grau na 

cidade de Lima Duarte, o que reforça ainda mais a hipótese de socialização, nesse caso 

envolvendo contato dialetal. Uma vez estigmatizada a ausência de marca de plural, espera-se 

que, com o aumento do nível de escolaridade, diminua seu número de ocorrências, já que o 

fenômeno investigado é objeto de atenção disciplinadora e gramaticizadora da escola. 

 

5.3.3 Grau de contato com os turistas 

 
FATORES OCORRÊNCIA FREQÜÊNCIA PR 

Grande 473/856 55% .64 

Médio 281/841 33% .53 

Escasso 71/834 8% .36 

Nulo 2/65 2% .15 

TOTAL 826/2601 31% __ 

 
TABELA 15 – Atuação da variável Grau de Contato com os Turistas 

 

A presente pesquisa mostra que, quanto maior o grau de contato com os turistas, maior 

o índice de concordância, conforme atestam a freqüência mais significativa (55%) e o maior 

peso relativo (.64). Admite-se, nesse caso, que no contato com os turistas os nativos tendem a 
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nivelar sua produção de fala à do turista que provavelmente detêm as formas de prestígio, e 

assim o fazem apropriando-se dessas formas como um “capital simbólico”.  

Segundo Bourdieu (1990) o discurso é ao mesmo tempo mensagem e produto, fruto de 

um mercado lingüístico unificado. “O discurso não é apenas uma mensagem a ser decifrada; é 

também um produto que entregamos à apreciação dos outros e cujo valor se definirá na 

relação com outros produtos mais raros ou mais comuns” (BOURDIEU, 1990, p. 15). Até nas 

trocas mais comuns do cotidiano o mercado lingüístico produz seus efeitos, mostrando que a 

língua apresenta sinal exterior de riqueza. O valor dos diversos dialetos (sociais ou regionais) 

é medido em comparação à língua de prestígio, portanto, pode-se pensar que o processo de 

apropriação de marcas de concordância verbal pelos falantes nativos de Conceição de 

Ibitipoca demonstra a consciência do valor do capital simbólico desenvolvida nas situações de 

interação mantidas no contato dialetal com os turistas. 

 

5.3.4 Sexo  

 
FATORES OCORRÊNCIA  FREQÜÊNCIA   PRS PR1 

Mulheres 384/1241 30% .57 .51 

Homens  442/1360 32% .44 .49 

TOTAL 826/2601 31% __ __ 

 
TABELA 16 – Atuação da variável Sexo 

 

Os pesos relativos acima mostram uma inversão: na melhor rodada o das mulheres é 

superior ao dos homens, mas a freqüência destes é maior do que a daquelas. No nível 2, 

quando o grupo de fatores sexo cruza com grupo de fatores escolaridade, já se nota a inversão, 

o peso relativo das mulheres fica dois pontos acima do dos homens.  

Portanto a hipótese de que as mulheres estão direcionando sua fala para a regra padrão 

mais do que os homens, não se confirma como proposto inicialmente. Mas levando em conta 
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a localidade rural em que essas mulheres foram nascidas e criadas, um lugar que, por longo 

tempo, permaneceu em relativo isolamento, o fato de o peso relativo atribuído ao sexo 

feminino no nível 1 (.51) ser superior ao do sexo masculino (.49) é significativo para se 

pensar em uma maior consciência feminina em relação ao status social das formas 

lingüísticas, conforme se posiciona Paiva (2003), responsáveis pelo uso das formas 

prestigiadas. Possivelmente, isso decorra dos novos papéis que as mulheres vêm assumindo 

dentro da comunidade de fala, principalmente quando se observa sua presença atuante nos 

negócios gerados pelo turismo.  

Vale ainda ressaltar a posição de Eckert (1989) de que as mulheres precisam acumular 

bens simbólicos mais do que os homens, criando e elaborando uma imagem digna de seu ego 

para obter autoridade moral. A autora alega que essa variável não tem um efeito uniforme por 

ser uma construção social. Nesse sentido, a nova situação vivida pelas mulheres de Conceição 

de Ibitipoca revela que elas atualmente estão abandonando seus papéis tradicionais. Elas 

convivem cada dia mais com os turistas, principalmente no que se refere à culinária, onde se 

destaca o famoso “pão de canela”, vendido nas portas e até mesmo nas cozinhas de suas 

casas. Quer trabalhando em pousadas ou recebendo os turistas em suas casas, onde também 

servem-lhes a “tradicional comida mineira” feita no fogão a lenha, as mulheres mantêm 

grande aproximação com as pessoas que vêm de fora, o que reafirma a hipótese de que quanto 

maior o contato dialetal maior a probabilidade de haver concordância.  

 
5.3.5 Atitude frente ao turismo 

 
FATORES OCORRÊNCIA FREQÜÊNCIA PR 

Positiva 643/1264 50% .56 

Imparcial 112/538 20% .50 

Negativa 71/798 8% .35 

TOTAL 826/2601 31% -- 

 
TABELA 17 – Atuação da variável Atitude frente ao turismo 
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Seguindo o princípio geral que dispõe sobre os valores dos pesos relativos, segundo o 

qual os valores acima de .50 indicam ação favorecedora à realização da variante em foco; os 

valores inferiores, uma ação desfavorecedora e os valores próximos a .50 apontam para uma 

neutralidade do fator, os números acima vêm confirmar a hipótese do trabalho: os falantes que 

apresentam uma atitude positiva frente ao turismo são aqueles que mais aplicam a regra de 

concordância verbal (.56); os que apresentam uma atitude imparcial têm peso relativo que 

indica neutralidade (.50) e os que apresentam uma atitude negativa aplicam menos a regra de 

concordância verbal (.35). 

Para a análise do grupo de fatores em questão é preciso levar em conta que a atitude 

está diretamente relacionada à avaliação que os informantes fazem do turismo na localidade. 

De uma forma geral, os nativos de Conceição de Ibitipoca que estão envolvidos, direta ou 

indiretamente, com os negócios gerados pelo turismo, quando interrogados sobre seus 

aspectos positivos e negativos são quase que categóricos ao afirmar: “Ibitipoca não seria nada 

sem os turistas”.  

Os números levantados, como mostra a Tabela 7 (Características da Amostra de 

Conceição de Ibitipoca) indicam que mais da metade dos informantes (13/34) avaliam 

positivamente o turismo na comunidade. As falas que seguem abaixo demonstram essa atitude 

positiva frente ao turismo: 

a minha mãe, tipo minha mãe, meu pai, sabe? As pessoas, mais idosas, né? 
Os idosos, de Ibitipoca, eu acho qu’eles jamais imaginô que pudesse tê, 
sabe? pousadas como a gente tem hoje aí, que, oferece um chalé pra você, 
internet, sabe? Nêgo com, com Sky, Direct TV em casa, né? Essas coisas 
assim, é, cê traiz traiz, benefícios tal, né ? Mais assim, a, a perca é uma 
coisa, normal, acho que perdemos, um pouco, mais, é, ganhamos mais, 
ganhamos mais, sabe? É, até pra gente mesmo, eu num, jamais imaginaria 
qu’eu pudesse fazê um, um segundo grau, mesmo em Lima Duarte eu tenho 
a possibilidade, de me formá... (INF. 07, p. 19, FAIXA ETÁRIA I) 
 
eu acho aqui em Ibitipoca, né? que aqui a região cê sabe... é tudo de gente 
pobre, né? intão se não fosse esse parque aqui, cruiz credo! aqui em Ibitipoca 
era igual uma favela, essas favela de gente que passa muita fome nessas 
cidade grande, né? (INF. 19, p. 2, FAIXA ETÁRIA II) 
 



 146

Alguns sujeitos, além das vantagens, apontam também a desvantagens advindas com o 

turismo, assumindo, nesse, caso uma atitude imparcial, como demonstra a fala do informante 

abaixo: 

hoje já tem essa turismada que nós tamo veno aqui, né ?... hoje eles vêm aí, 
arruma essa cachaçada, essa gritaiada a noite intera, o pessoal num tava 
acostumado com isso, né?... Mais a gente acostuma, a gente ambienta, né ? 
que grito dês aqui num me atrapaia a durmi não, durmo tranqüilo, fecho o 
portão ali e tô tranqüilo. (INF. 06, p. 3, FAIXA ETÁRIA III). 

 

No entanto, os informantes moradores do entorno, que ainda vivem do cultivo da terra 

fazem uma avaliação negativa do turismo, como apontam os dois relatos que se seguem:  

 
[...] pra mim aqui num acho vantage não. Porque num dá renda ó, vai vendê 
um ovo num acha quem compra, que dá valor, vai vendê um frango num tem 
quem dá valor. [...] Porque... os que empregô, então cabô cum mai gente pra 
trabaiá na roça, né ? Mais agora dificultô a mão-de-obra aqui, num acha uma 
pessoa pra arrumá pasto, né? pra, pra prantá um milho uma coisa assim num 
acha de jeito nenhum. [...] cobrano caro... turista, pra fazê uma coisinha de 
nada paga bem, quem vai dexá de ganhá bem pra ficá à toa, pra fazê muito... 
dia intero... difíci, né ? (INF. 33, p. 14-5, FAIXA ETÁRIA II). 

 

Na roça piorô dimais, purque o custêio ficô muntu caru. A produção ‘ruim 
pra roça. O turismu di Ibitipoca troxi milhoração di ordenadu pro araili, 
pargumas pessoa qui tem o cumércio, qui qué trabaiá lá... mais pra roça 
piorô purque aí u ... na roça num tá compensandu. [...] Aqui purinzempru vai 
para lá tomá conta da casa de turista, ganha 300 reais, aí eles qué é ficá lá, 
num qué trabalhá não. Aqui ganha cinco, seis pur dia...Já pensou, num... im 
30 dias ganhá 300 reias? É o drobu. Pá ficá sentadu! Hoje num pode, chamá 
um pra ganhá deiz real pur dia? (INF. 23, p. 4, FAIXA ETÁRIA III). 

 

Desta forma é possível traçar um paralelo entre a atitude em relação ao turismo e o 

tipo de orientação seguida pelo informante no que se refere ao “prestígio” e à “identidade. A 

avaliação negativa do turismo, explica-se principalmente por estarem esses falantes sofrendo 

as suas conseqüências negativas no meio rural. Ela aponta para o significado social da 

manutenção de suas características dialetais, qual seja, afirmarem-se como nativos e donos do 

lugar, numa atitude conservadora a qual Labov (1972, p.39) chamou de “orientação para a 

identidade”. 
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Em oposição a esses falantes, os que se manifestaram positivamente em relação ao 

turismo em Conceição de Ibitipoca, estão se afastando da norma local, preferindo uma fala 

que se aproxima do dialeto urbano, trazida pelos turistas, demonstrando assim “orientação 

para o prestígio”. Portanto, as mudanças socioculturais, decorrentes da incursão dos turistas, 

têm levado os falantes nativos a assumirem atitudes lingüísticas, que a um só tempo 

demarcam sua identidade cultural e acrescentam valores vindos de fora. 

 

5.4 Cruzamentos de dados 

 

A fim de aprofundar a investigação do comportamento da variável Escolaridade, que 

se mostrou relevante ao ser a primeira a ser selecionada pelo programa nas rodadas iniciais, 

procedeu-se ao seu cruzamento com as demais variáveis sociais selecionadas, procurando 

verificar a relação desses grupos de fatores sociais com os níveis de escolarização dos falantes 

da amostra de Conceição de Ibitipoca. 

A variável Escolaridade será ainda cruzada com um grupo de fatores internos, a 

Saliência Fônica, que evidenciou maiores chances de ocorrência da variante explícita de 

plural à medida que aumenta a saliência do material fônico na oposição singular/plural dos 

verbos analisados. Busca-se com o cruzamento verificar se a nitidez da escala da saliência 

apresenta relação com os níveis de escolarização dos falantes da amostra de Conceição de 

Ibitipoca 

Em seguida, apresenta-se o resultado do cruzamento entre dois outros grupos de 

fatores externos: Grau de Contato com os Turistas e Atitude Frente ao Turismo a fim de 

verificar se há sobreposição de efeitos. 
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 5.4.1 Escolaridade e Faixa Etária 

 

A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos do cruzamento entre Escolaridade e 

Faixa Etária. Foram selecionados os seguintes grupos, em ordem de seleção: o amálgama, 

saliência fônica, paralelismo discursivo, paralelismo oracional, grau de contato com os 

turistas, posição do sujeito, sexo e atitude. Nessa rodada foram descartados os grupos de 

fatores: animacidade do sujeito, estrutura do sujeito e localidade. 

 

ESCOLARIDADE S/ ESCOLARIDADE DE 1 – 4 ANOS DE 5 – 8 ANOS DE 9 – 11 ANOS 

F. ETÁRIA Freqüências e PR Freqüências e 
PR 

Freqüências e PR Freqüências e PR 

I – 15 a 31 anos 2/24 = 8% .43 -  261/508 = 51% . 67 334/416 = 80% . 85 

II – 32 a 59 anos 13/97 = 13% .13 21/327 = 6% .15 111/349 = 32% .65 - 

III – + 60 anos 40/426 = 9% . 25 43/453 = 9% .46 - - 

 
TABELA 18 – Cruzamento das variáveis Escolaridade e Faixa Etária 

 
 

As lacunas que aparecem nas Faixas II e II justificam-se pelos seguintes motivos: (i) 

na Faixa I não haver informantes com até 4 anos de escolaridade, pois são pessoas jovens, que 

tiveram oportunidade de freqüentar a escola na comunidade; (ii) na Faixa II não haver 

informantes entre 9 e 11 anos de escolaridade, visto tratar-se de pessoas entre 32 a 59 anos e o 

segundo grau ser uma realidade nova na comunidade, isto é, só existe há 4 anos; (iii) na Faixa 

III não haver informantes, já que são pessoas com mais de 60 anos, que na sua juventude não 

tiveram oportunidade de freqüentar nem o Ensino Fundamental de 5ª à 8ª série, posto que, até 

o ano de 1987,só havia na comunidade o ensino até a 4ª série.  

Os resultados indicam, em termos percentuais e de pesos relativos, que há uma 

sistematicidade de comportamento em relação à concordância verbal, para os falantes da 

Faixa I com anos de escolaridade diferentes. Basta que se observe aumento do peso relativo 
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em relação ao aumento dos anos de escolaridade: Sem escolaridade (.43), os que estão entre 5 

– 8 anos de escolaridade (.67) e os de 9 – 11 anos (.85). 

O efeito da variável Escolaridade, em relação à Faixa II só é percebido para os falantes 

que freqüentaram a escola por mais de 5 anos, já que os Sem Instrução (.13) e os de 1 – 4 anos 

(.15) apresentam pesos relativos muito próximos em relação aos de 9 – 11 anos (.65). 

Já em relação aos falantes da Faixa Etária 3, não há alteração em função da variável 

Escolaridade, por ser esta variável composta apenas de pessoas com baixa escolaridade, como 

se ressaltou no início, embora o resultado de peso relativo seja diferenciado para percentuais 

idênticos. 

A tabela acima, observada verticalmente, aponta o comportamento dos falantes em 

relação ao aumento da Faixa Etária, indicando que o efeito da concordância é da 

Escolaridade, uma vez que falantes da mesma idade apresentam comportamento semelhante. 

A discrepância nos pesos relativos dos Sem Escolaridade (.15) em relação aos de escolaridade 

de 1 – 4 anos (.46), justifica-se pela má distribuição dos dados. Não se trata de um efeito 

propriamente porque as freqüências são as mesmas (9%). O peso relativo na Faixa I para 

falantes sem escolarização (.43) quando comparado aos pesos da outras duas faixas (.13 e .25) 

pode ser atribuído ao contato dialetal dos falantes da Faixa I, que adquiriram e estabilizaram a 

língua em meio às influências do turismo. 

 

5.4.2 Escolaridade e Grau de Contato com os Turistas 

 

Na rodada do cruzamento entre as variáveis Escolaridade e Grau de Contato com os 

Turistas foram selecionados os seguintes grupos, em ordem de prioridade: o amálgama, 

saliência fônica, posição do sujeito; paralelismo discursivo, paralelismo oracional, atitude e 
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sexo. Os grupos de fatores descartados foram: faixa etária, estrutura do sujeito, localidade e 

animacidade. 

 

ESCOLARIDADE S/ ESCOLARIDADE DE 1 – 4 ANOS DE 5 – 8 ANOS DE 9 – 11 ANOS 

CONTATO Freqüências e PR Freqüências e 
PR 

Freqüências e PR Freqüências e PR 

Grande  12/122 = 10% . 17 6/92 = 7% . 17 233/416 = 61% . 83 334/416 = 80 % . 92 

Médio 19/130 = 15% . 29 15/179 = 8% . 30 133/375 = 35% . 68 - 

Escasso30 24/295 = 8% . 18 43/509 = 8% . 20 6/97 = 6% . 18 - 

 
TABELA 19 – Cruzamento das variáveis Escolaridade e Grau de Contato com os turistas 

 

As duas lacunas observadas na tabela acima justificam-se em função de não haver na 

amostra falantes de 9 – 11 anos de escolaridade que apresentem grau de contato Médio ou 

Escasso, ou seja, todos eles estão incluídos no mercado turístico, trabalhando como 

recepcionista em pousada, como guia turístico, como zeladora de casa de turistas, que tem em 

sua rede social vizinhos vindos de fora que passaram a morar em Conceição de Ibitipoca.  

O efeito do cruzamento entre Escolaridade e Grau de Contato com os turistas só pode 

ser observada para os informantes que têm de 5-8 anos de escolaridade. A concordância 

aumenta à medida que cresce o grau de contato para tais informantes (.18, .68 e .83). Mas 

novamente, o efeito da Escolaridade sobrepõe-se, podendo ser observado tanto em relação ao 

fator Grande Grau de Contato (.17, .83 e .92) quanto ao fator Médio Grau de Contato (.29, .30 

e .68), em que os pesos relativos crescem quando aumentam os anos de escolaridade. Apenas 

quando o grau de contato é escasso esse efeito desfaz-se (.18, .20 e .18). 

 

 

 

                                                 
30 Para este cruzamento os fatores do Grupo Contato com os turistas “escasso” e “nulo” foram amalgamados. 
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5.4.3 Escolaridade e Sexo 

 

No cruzamento em questão foram selecionados os seguintes grupos, em ordem de 

prioridade: o amálgama, saliência fônica, paralelismo discursivo, atitude, posição do sujeito, 

paralelismo oracional, grau de contato com os turistas e faixa etária. Nessa rodada foram 

descartados os grupos de fatores: estrutura do sujeito, animacidade do sujeito e localidade. 

 

ESCOLARIDADE S/ESCOLARIDADE DE 1 – 4 ANOS DE 5 – 8 ANOS DE 9 – 11 ANOS 

SEXO Freqüências e PR Freqüências e 
PR 

Freqüências e PR Freqüências e PR 

Masculino  23/240 =10 % . 12  29/342 = 8% . 23 194/511 = 38% . 68 196/267 = 73% . 81 

Feminino 32/307 = 10% . 22 35/438 = 8% . 30 178/346 = 51% . 77 138/149 = 93% . 96 

 
TABELA 20 – Cruzamento das variáveis Escolaridade e Sexo 

 

A correlação entre escolaridade e sexo mostra que os informantes do sexo masculino, 

de todos os níveis de escolaridade fazem menos concordância do que os do sexo feminino, 

sendo que para os de maior escolaridade acentua-se a diferença (.68 e .77, .81 e .96). A 

correlação entre sexo e escolaridade mostra que a diferença entre homens e mulheres ocorre 

somente para os falantes mais escolarizados, o que reforça o efeito da escolaridade no 

controle da concordância verbal.  

 

5.4.4 Escolaridade e Atitude Frente ao Turismo 

 

Os grupos selecionados neste cruzamento, em ordem de prioridade, foram: 

escolaridade, paralelismo discursivo, saliência fônica, paralelismo oracional, o amálgama, 

sexo, posição do sujeito e faixa etária. Nesta rodada foram descartados os seguintes grupos de 

fatores: estrutura do sujeito, animacidade do sujeito e localidade. 
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ESCOLARIDADE S/ ESCOLARIDADE DE 1 – 4 ANOS DE 5 – 8 ANOS DE 9 – 11 ANOS 

CONTATO Freqüências e PR Freqüências e 
PR 

Freqüências e PR Freqüências e PR 

Positiva 24 /178= 13% . 18   10/182 = 5% . 17  274/488 = 56% . 83   334/416 = 80% . 92 

Imparcial   5/87 = 6% . 14  15/170 = 8% . 19  92/272 = 34% . 63  - 

Negativa  26/282 = 9% .17   39/419 = 9% . 25  6/97 = 6% . 33 - 

 
TABELA 21 – Cruzamento das variáveis Escolaridade e Atitude Frente ao Turistas 

 

As células vazias em relação à posição Imparcial e negativa, nos informantes de maior 

escolaridade, deve-se ao fato de, na comunidade, todas as pessoas que tendo concluído o 

Ensino Médio ou estando cursando esta modalidade de ensino, serem unânimes em afirmar 

que o turismo trouxe benefícios a Conceição de Ibitipoca, manifestando, categoricamente, 

atitude positiva em relação ao turismo. 

A atitude só se mostra pertinente quando a escolaridade está acima de 5 anos. Quanto 

maior a escolaridade e quanto mais positiva a atitude, maior a aplicação da regra (.83 de 5 – 8 

anos e .92 de 9 – 11 anos). De fato, o que se verifica novamente é o forte efeito do grupo de 

fatores escolaridade sobrepondo-se aos demais.  

 

5.4.5 Escolaridade e Saliência Fônica 

 

Na rodada do cruzamento entre as variáveis Escolaridade e Saliência Fônica, foram 

selecionados os seguintes grupos, em ordem de prioridade: o amálgama, paralelismo 

discursivo, paralelismo oracional, grau de contato com os turistas, posição do sujeito, faixa 

etária, sexo e atitude frente ao turismo. Os grupos de fatores descartados foram: estrutura do 

sujeito, animacidade e localidade. 
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ESCOLARIDADE 0 anos De 1 – 4 anos De 5 – 8 anos De 9 – 11 anos 

Nível 1 – (oposição não-acentuada) Freq. e PR Freq. e PR Freq. e PR Freq. e PR 

Sem mudança na qualidade da vogal 0/29= 0% ---  1/48 = 2% .10  27/67 = 40% .71 24/40= 60% .68  

Com mudança da Qualidade da vogal 9/276= 3% .08  16/452=4% .16 157/427=37% .63 159/203=78% .84 

Envolve acréscimos de segmentos 2/27= 7% .15   0/30 = 0% --- 38/186 = 5%. 55 32/37= 86 % .89  

Nível 2 – (oposição acentuada) Freq. e PR Freq. e PR Freq. e PR Freq. e PR 

Com mudança na Qualidade da vogal 2 /32 = 6% .13  7/50 = 21%. 63 157/427= 37%.84 26/30= 87% .93  

Acréscimo de seg. sem mudança 9 /43= 21% .42  7/50 = 14% .53 36/68 = 53% .78 17/23 = 74% .83  

Acréscimo de seg. e mudança diversa 33/140=24%.54  17/23=74% .83 95/166 = 57% .85 76/83 = 92% .95  

 
TABELA 22 – Cruzamento das variáveis Escolaridade e Saliência Fônica 

 

A influência do grupo de fatores Saliência Fônica em termos escalares só é nítida entre 

os falantes sem escolaridade: Nível 1 (.08 e .15) e Nível 2 (.13, .42 e .54). Nesses dados e nos 

referentes aos dos falantes que freqüentaram menos a escola (1 – 4 anos), verifica-se um 

distanciamento maior entre os pesos relativos associados à categoria de saliência mais baixa e 

os associados à categoria de saliência mais alta (.08 e.54 e .10 e.83). No entanto, em relação 

aos falantes que freqüentaram a escola por mais anos, a Saliência Fônica em termos escalares 

não apresenta nitidez. Entre esses informantes os índices de concordância são altos, tanto nos 

Nível 1 quanto no Nível 2.  

Por outro lado, quando se observa a tabela horizontalmente, nota-se bastante nitidez 

em termos escalares nos pesos relativos, que crescem concomitante ao aumento dos anos de 

escolarização (há apenas uma exceção, não expressiva em termos de distanciamento dos pesos 

relativos: .71 – e .68). Os dados acima mostram que o efeito da escolarização sobrepõe-se ao 

da saliência fônica. Tal efeito está claramente relacionado aos fatores de prestígio e de 

julgamento dos usos lingüísticos. Conforme salientou Guy (1981), é mais adequado 

reconhecer a atuação da saliência em termos de mudanças aquisicionais, em que o falante 

escolarizado tende a perceber e adquirir primeiro a regra de concordância verbal nos 
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contextos em que ela é mais saliente. Desta forma ela atua no nível da consciência do falante, 

no plano psicológico, pois diante do estigma que recai sobre a não-concordância o falante 

preocupa-se em aplicar a regra nos contextos mais estigmatizados, justamente aqueles que são 

os mais salientes. 

Os maiores índices de não-concordância, evidenciados na fala dos informantes menos 

escolarizados podem ser um reflexo do processo de transmissão lingüística irregular 

vivenciado pela comunidade de fala de Conceição de Ibitipoca na sua constituição, durante o 

ciclo do ouro. Entre esses falantes estão os representantes mais velhos, que conservam ainda 

hoje em sua fala as características mais expressivas do dialeto rural, inclusive arcaísmos, 

apresentados anteriormente. É de se ressaltar que a comunidade de fala em questão manteve-

se ao largo da influência normativa dos meios de difusão cultural urbana e institucional, 

devido ao relativo isolamento que perdurou por mais três de séculos.  

 

5.5 A concordância verbal de 3ª pessoa em outros estudos variacionistas  

 

Neste tópico, serão confrontados os resultados em termos de percentuais globais de 

quatro pesquisas realizadas sobre o fenômeno da concordância verbal de 3ª pessoa aos 

resultados encontrados em Conceição de Ibitipoca - MG. Observa-se em tais pesquisas a 

seguinte distribuição: (i) 48% de aplicação da regra no estudo realizado por Naro (1981) com 

amostra composta de falantes semi-analfabetos da cidade do Rio de Janeiro, constituída por 

6.319 ocorrências; (ii) 73% de aplicação da regra no estudo realizado por Naro e Scherre 

(1993) com amostra constituída por falantes da cidade do Rio de Janeiro com 1 a 11 anos de 

escolarização, proveniente do banco de dados do PEUL, constituída por 4.616 ocorrências; 

(iii) 66% de aplicação da regra no estudo de Nicolau (1984) com a amostra de falantes de 

todos os graus de escolarização (até o nível superior) da cidade de Belo Horizonte – MG, 

constituída por 1.913 ocorrências; e (iv) 16% de aplicação da regra no estudo de Silva (2003) 
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com os corpora de Cinzento, Helvécia e Rio das Contas (BA), constituídos de 1.706 

ocorrências, de falantes de pouca ou nenhuma escolarização. A amostra de Conceição de 

Ibitipoca – MG, constituída por 2.601 ocorrências apresentou 31% de aplicação da regra da 

concordância verbal. Estes dados podem ser melhor visualizados no gráfico abaixo: 

A comparação dos percentuais revela que a realidade lingüística brasileira apresenta 

diferenças marcantes em seus percentuais de variação lingüística. Nas capitais, a variante 

padrão tem uma aplicação expressiva quando composta por falantes de diferentes níveis de 

escolaridade, como apontam as pesquisas de Naro e Scherre (1993) e de Nicolau (1984) 

(3366/4616 equivalente a 73% no Rio de Janeiro e 1077/1913 equivalente a 66% em Belo 

Horizonte). Mesmo tratando-se de analfabetos, como é o caso da amostra do estudo de Naro 

(1981), na capital a aplicação da regra quase se iguala à não-aplicação (3002/6310 equivalente 

a 48% no Rio de Janeiro). O processo de urbanização proporcionou a esses falantes amplo 

acesso à mídia, especialmente rádio e televisão, e à escolarização, responsáveis por introduzir 

valores sociais atrelados a valores lingüísticos, que deram origem a um número mais elevado 

de comportamentos padronizados em seus diversos grupos sociais. 

Dos estudos apontados acima, ressalta-se o de Silva (2003), que apresenta resultados 

mais próximos ao da presente pesquisa em relação ao cancelamento da marca de plural, 
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principalmente quando se consideram os falantes mais velhos de Conceição de Ibitipoca. O 

pesquisador mostra que, ao contrário da língua falada nos centros urbanos, nas localidades 

rurais ela é marcada pela identificação de traços lingüísticos que conservam resquícios mais 

expressivos do contato de línguas no Brasil. Ele afirma que, em decorrência de pressões 

externas, principalmente relacionadas às mudanças socioeconômicas, entre os informantes 

mais jovens, a variedade produzida está sofrendo um processo de mudança. Em termos gerais, 

a formação socio-histórica dessas localidades rurais, que envolveu o contato lingüístico entre 

não-falantes do português como L1 (os escravos) e a população desses lugares, o semi-

isolamento em que se mantiveram e a baixa presença de normatização explicam a redução das 

marcas de concordância verbal. 

Silva (2003) discute a existência de uma situação pretérita em que houve uma redução 

drástica da morfologia verbal, que trouxe conseqüências para o uso da concordância entre o 

sujeito e o verbo. O autor afirma que seus dados “mostram que não há fundamento para se 

falar em perda da flexão com base na deriva secular da língua portuguesa, mas sim na 

aquisição de flexão por influxo de pressões externas” (SILVA, 2003, p.183) e que essas atuam 

principalmente sobre os mais jovens. Ele ressalta ainda que “tal variedade está sofrendo um 

processo de mudança em direção à aquisição de marcas de flexão de acordo com os padrões 

cultos da língua” (SILVA, 2003, p.186), concluindo então que há uma tendência de mudança 

verificada nas três comunidades, caracterizando um processo de descrioulização. 

A fim de poder estabelecer comparações com os dados de Silva (2003), em alguns 

grupos de fatores foi necessário fazer amálgamas, portanto uma nova rodada foi realizada no 

programa GoldVarb (2001). Nessa terceira rodada, nenhum dos grupos selecionados 

anteriormente foi descartado, reafirmando a importância dos mesmos.  

Silva (2003) organizou um grupo de fatores denominado “Concordância Nominal no 

Sujeito” que pode ser cotejado com o grupo de fatores “Paralelismo Oracional” deste estudo, 
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onde são postuladas duas situações: uma em que ocorre concordância nominal no sujeito, ou 

seja, relação de concordância entre o sujeito e seus determinantes, outra em que não há 

concordância nominal. A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos na amostra de 

Conceição de Ibitipoca e na amostra da Bahia:  

 

AMOSTRAS BAHIA IBITIPOCA – MG   

PLURAL DO SN SUJEITO Ocorrência Freq. PR Ocorrência Freq. PR 

Com concordância nominal 10/41 24% .74 151/233 64% .65 

Sem concordância Nominal 55/601 9% .48 17/206 8% .33 

 
TABELA 23 – Variável Plural no SN Sujeito nas amostras da Bahia e de Conceição de Ibitipoca  

 

Como se vê o resultado dos dois estudos se assemelham no que diz respeito ao 

princípio do paralelismo, segundo o qual marcas formais no SN sujeito conduzem a marcas no 

SV. As ocorrências apontam para maior aplicação da marca em Conceição de Ibitipoca, o que 

pode ser atribuído principalmente à sua história recente de contato dialetal.  

Silva (2003, p. 163) apresenta uma tabela de resultados em que operou alguns ajustes, 

a saber: “os fatores ‘sujeito imediatamente anteposto’ e ‘sujeito anteposto ao verbo com um 

ou mais constituintes intervenientes’ foram reunidos em ‘sujeito anteposto’”. A fim de 

estabelecer as comparações, o mesmo procedimento foi aplicado aos dados deste estudo. 

Outros grupos de fatores ainda foram amalgamados: “sujeito zero próximo do verbo” e 

“sujeito zero distante do verbo”, agora denominados de “sujeito não-realizado”. Os grupos de 

fatores “sujeito a direita do verbo”, agora denominado de “sujeito posposto”, e “sujeito 

retomado por um pronome relativo” permaneceram sem alterações. A tabela abaixo 

demonstra os resultados obtidos nas duas pesquisas:  
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AMOSTRAS BAHIA IBITIPOCA – MG  

POSIÇÃO DO SUJEITO Ocorrência Freq. PR Ocorrência Freq. PR 

Sujeito não-realizado 80/297 27% .61 231/754 31% .40 

Sujeito posposto 10/94 11% .51 41/214 19% .22 

Sujeito anteposto 158/1134 14% .49 501/1474 33% .60 

Retomado por pron. relativo 13/148 9% .35 53/168 31% .46 

 
TABELA 24 – Variável Posição do Sujeito nas amostras da Bahia e de Conceição de Ibitipoca  

 

O “sujeito não-realizado”, na pesquisa de Silva (2003, p.165), foi o que mais 

favoreceu a presença da marca (.61). A explicação que o autor dá é de que “o sujeito não-

realizado favorece a concordância verbal, graças à concorrência entre duas gramáticas, uma 

do tipo crioulizante e outra direcionada à língua alvo, observando-se também uma lógica 

funcional, em que são evitadas as situações em que pode ocorrer ambigüidade.” Na amostra 

de Ibitipoca, esse fator teve o segundo menor peso relativo (.40), mostrando aqui uma 

situação diferente da pesquisa cotejada.  

Em relação ao sujeito posposto Silva (2003, p.163) afirma que “a posposição do 

sujeito não é um traço comum das línguas crioulas típicas, cuja ordem tende a ser SVO. 

Haveria, portanto, a influência da língua alvo atuando não só na posição do sujeito, mas 

também na tendência de levar o verbo para o plural nessa posição”, o que condiz com o peso 

relativo .51. Contrariamente, no presente estudo, esse foi o fator que mais desfavoreceu a 

aplicação da regra, com o peso relativo .22, conforme já havia sido previsto na hipótese. Os 

resultados de Silva (2003) mostram uma diferença de condicionamento estrutural, em relação 

ao presente trabalho e aos outros aqui citados. Observa-se a importância da adjacência do 

sujeito em relação ao verbo expressa no peso relativo do sujeito anteposto em comparação 

com os outros casos de sujeito anteposto (referente de sujeito nulo e pronome relativo) e o do 
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sujeito posposto. O efeito do grupo de fatores na amostra da Bahia é o que mais se diferencia 

dos resultados até agora encontrados para o PB, podendo ser tomado como uma evidência 

para a especificidade da sócio-histórica dessas comunidades de fala.  

Nesse sentido, vale ressaltar que as três comunidades rurais investigadas no estado da 

Bahia apresentam história passada de isolamento bem mais significativa do que Conceição de 

Ibitipoca. Atualmente duas delas – Rio das Contas e Cinzento – já contam com estrutura 

turística, que conforme afirma Silva (2003, p. 177) “fez com que os falantes das duas 

comunidades entrassem em contato com um maior contingente de acesso da língua alvo” e 

isso, segundo o pesquisador, favoreceu a aplicação da regra. A outra comunidade investigada 

– Helvécia – embora não atraia turistas, passa por transformações nas atividades econômicas, 

deslocando-se da cultura de subsistência para o plantio de eucalipto. Segundo Silva (idem) “a 

mudança econômica, ou pelo menos, da relação econômica poderia ser fator de mudança 

social e, portanto, lingüística”.  

A tabela abaixo apresenta os resultados, que foram possíveis de serem comparados 

com relação à saliência fônica, obtidos na amostra de Conceição de Ibitipoca e na amostra da 

Bahia:  

AMOSTRAS BAHIA IBITIPOCA – MG   

SALIÊNCIA FÔNICA Ocorrência Freq. PR Ocorrência Freq. PR 

Nível I (oposição não-acetuadas) 48/818 6% .27 438/1683 26% .38 

Nível II (oposição acentuadas) 67/213 31% .78 388/918 42% .65 

 
TABELA 25 – Variável Saliência Fônica nas amostras da Bahia e de Conceição de Ibitipoca  
 

As duas amostras confirmam a atuação da saliência fônica como elemento 

condicionador da concordância verbal nos ambientes lingüísticos em que a diferença 

singular/plural é mais nítida para o falante, resultados que confirmam a importância desse 
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grupo de fatores no controle da concordância no PB, uma vez que não diferem dos 

encontrados para outras localidades. 

A tabela abaixo apresenta os resultados das duas amostras em relação ao grupo de 

fatores Faixa Etária: 

 

AMOSTRAS BAHIA IBITIPOCA – MG  

FAIXA ETÁRIA Ocorrência Freq. PR Ocorrência Freq. PR PR1 

Faixa I 141/634 22% .62 597/948 62% .51 .82 

Faixa II 85/602 14% .48 145/773 18% .36 .39 

Faixa III 47/470 10% .36 84/880 9% .60 .22 

 
TABELA 26 – Variável Faixa Etária nas amostras da Bahia e de Conceição de Ibitipoca  

 

Os corpora da Bahia apontam uma tendência de aplicação da regra de concordância 

verbal entre os mais jovens (Faixa I), bem menos expressiva, em termos percentuais, do que o 

corpus de Conceição de Ibitipoca, no entanto, em termos de peso relativos há maiores 

semelhanças, isto é, em ambos os casos verifica-se a tendência de maior aplicação da 

concordância verbal entre os mais jovens, se comparados aos falantes das outras faixas. Nas 

duas amostras, o resultado para tempo aparente difere do observado para as outras pesquisas 

aqui cotejadas, ao indicar uma tendência de aumento de concordância verbal entre os mais 

jovens, o que configura um processo de mudança em progresso.  

As mudanças pelas quais as comunidades investigadas na Bahia vêm passando, nas 

palavras de Silva (2003, p. 186) demonstram que “a mudança em curso é um processo 

decorrente da ampliação de horizontes desse grupo, pois ele está mais em contato com os 

grupos externos e sente a pressão que deles procede no sentido de se adaptarem à vida 

urbana”. Nesse sentido, tanto a amostra da Bahia quanto a de Conceição de Ibitipoca 
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demonstram que o contato dialetal é um fator relevante para o condicionamento da mudança 

lingüística. 

No entanto, as diferenças apontadas, justificam-se pelo fato de nenhuma dessas três 

comunidades de fala viverem tão intensamente o contato dialetal quanto Conceição de 

Ibitipoca, que, a cada dia, recebe mais e mais turistas, principalmente na atualidade, pois faz 

parte do roteiro da Estrada Real, localizada no Caminho Novo, que liga Ouro Preto ao Rio de 

Janeiro. A Estrada Real, ao se apresentar como um novo circuito turístico de Minas Gerais e 

um dos maiores roteiros turísticos do Brasil, trouxe um aumento considerável de 43% nas 

agências turísticas associadas. De acordo com Avelino (2004, p. 13) “os destinos mais 

procurados até agora foram cidades históricas tradicionais como Ouro Preto, Diamantina e 

Tiradentes, além de localidades como Serra do Cipó e Ibitipoca. 

A tabela abaixo apresenta os resultados das duas amostras em relação ao grupo de 

fatores Sexo: 

 

AMOSTRAS BAHIA IBITIPOCA – MG   

SEXO Ocorrência Freq. PR Ocorrência Freq. PR 

Masculino 153/806 19% .56 442/1360 32% .44 

Feminino 120/900 13% .45 384/857 30% .56 

 
TABELA 27 – Variável Sexo nas amostras da Bahia e de Conceição de Ibitipoca  

 

Silva (2003, p. 179) mostra com os seus resultados que, nas comunidades investigadas, 

o comportamento feminino é mais conservador do que o masculino. Ele alega que em 

comunidades rurais, enquanto a mulher assume uma posição doméstica “os homens mantém 

uma relação mais próxima de outros grupos, indo à cidade, à feira, responsabilizando-se pelo 

comércio e, portanto, em maior contato com falantes de outras normas”. Como foi observado 
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anteriormente, em Conceição de Ibitipoca, a inversão em relação à freqüência e peso relativo 

deu-se em função da distribuição dos dados. Porém o que ficou constatado é que, ao contrário 

das comunidades baianas aqui cotejadas, a mulher ibitipoquense tem assumido novos papéis 

dentro da comunidade de fala, em decorrência do seu envolvimento nos negócios gerados 

pelo turismo. Portanto, tanto os dados da Bahia, relativos à maior aplicação da regra entre os 

homens quanto os dados de Conceição de Ibitipoca, no que se refere à concordância verbal, 

apontam o contato dialetal, resultante da história recente dessas comunidades, como fator 

relevante no condicionamento do fenômeno investigado.  
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CONCLUSÃO 

 

O estudo da variação lingüística é importante para se entender não só como se 

processam as mudanças e a forma como elas se manifestam nos dados, mas também para 

compreender as diferenças dialetais. As pesquisas mostram que as variedades faladas do 

português brasileiro são definidas dentro dos limites impostos pela sócio-história da 

constituição da língua e pela faculdade da linguagem e não como desvios da norma padrão. 

Em memorável estudo sobre a língua portuguesa no Brasil, Silva Neto (1950/1986, p.18) já 

corroborava essa idéia ao dizer que  

 
A língua [...] é um produto social, é uma atividade do espírito 
humano. Não é, assim, independente da vontade do homem [...]. Não 
está obrigada a prosseguir na sua trajetória, de acordo com leis 
determinadas, porque as línguas seguem o destino dos que a falam, 
são o que delas fazem as sociedades que as empregam. 

 

Vista por esse ângulo, a heterogeneidade dialetal, existente em qualquer língua, deve 

ser entendida enquanto um fenômeno social. Historicamente não há língua homogênea. Os 

estudos sociolingüísticos têm oferecido informações objetivas para que a inter-relação entre as 

variantes conviventes em uma comunidade de fala sejam respeitadas na sua diversidade. 

No presente estudo, o procedimento típico da sociolingüística variacionista de análise 

de mudança em tempo aparente, que considera a estratificação etária, mostrou-se bastante 

significativo, pois revelou um quadro de mudança em progresso, no sentido de 

implementação do uso da regra de concordância verbal. Os falantes mais velhos conservam 

ainda as características do dialeto rural, enquanto os mais jovens apresentam índices altos de 

concordância verbal. A regra sintática de concordância verbal entre os falantes nativos das 

Faixas Etárias II e, sobretudo, na Faixa Etária III ainda apresenta o traço conservador do 

dialeto rural. A descrição qualitativa dos aspectos lingüísticos da comunidade de fala também 
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aponta para esse aspecto. Isso se justifica pelo fato de ter o lugar ficado em semi-isolamento 

por mais de três séculos, e por terem os falantes desta comunidade adquirido e estabilizado a 

língua sem a presença do turismo e de tudo que advém com ele: melhoria das estradas, 

mudança na condição socioeconômica, contato dialetal etc. 

A marca da concordância verbal está presente nos contextos que apresentam os 

elementos lingüísticos mais salientes, ou seja, nos grupos de fatores (i) “saliência fônica”, em 

que as posições acentuadas por serem mais salientes levam os falantes a utilizarem mais a 

concordância; (ii) “paralelismo” (tanto no nível oracional quanto no discursivo), que obedece 

ao princípio de que marcas levam a marcas; e (iii) “posição do SN sujeito”, em que a posição 

imediatamente à esquerda do verbo, por colocar o sujeito plural em evidência, favorece a 

aplicação do plural na regra variável.  

Dentre os fatores sociais arrolados, o que se mostrou mais relevante foi a 

“escolaridade”, o primeiro a ser selecionado dentre todos os propostos. A escola, na 

comunidade rural, desempenha importante papel na configuração geral do domínio da língua 

padrão, destacando-se na sua tarefa socializadora e como propagadora da norma de prestígio, 

principalmente no que se refere ao fenômeno investigado, visto se tratar de uma variante que 

sofre forte estigma social.  

O grupo de fatores “grau de contato com os turistas” revelou que os falantes nativos 

que apresentaram maior envolvimento com os negócios gerados pelo turismo são os que mais 

utilizam as marcas de concordância verbal, apontando, assim, para a importância do contato 

dialetal. Mais uma vez fica constatado que a língua reflete os valores ligados ao prestígio 

social ao qual a variedade padrão está associada.  

A hipótese de que as mulheres direcionam sua fala para a regra padrão mais do que os 

homens, levantada para a variável “sexo” não se confirmou plenamente. Contudo, ao se 

considerar a localidade rural em que essas mulheres nasceram, adquiriram e estabilizaram a 
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língua, o fato de o peso relativo, no nível 1, do sexo feminino ser maior do que o do sexo 

masculino é significativo para se pensar em uma maior consciência feminina em relação ao 

uso das formas de prestígio. Os novos papéis que as mulheres vêm assumindo dentro da 

comunidade de fala, mostrando-se atuantes nos negócios gerados pelo turismo, podem ser a 

explicação plausível para esse fato.  

O modelo de análise da variação e mudança lingüística aqui proposto, em consonância 

com a sociolingüística laboviana, levou em conta “o problema da avaliação” presente na 

dialética da rede de relações de interação verbal e dos juízos de valores que se constróem 

nessas relações lingüísticas. Ficou evidente que, além de regular o comportamento dos 

falantes, os juízos de valores apontam tendências de mudança, conforme a que foi constatada 

em Conceição de Ibitipoca, no sentido de aplicação da regra de concordância verbal. O grupo 

de fatores “atitude em relação ao turismo” possibilitou traçar um paralelo entre esse grupo de 

fatores e o tipo de orientação seguida pelo informante no que se refere ao “prestígio” e à 

“identidade. Constatou-se que a avaliação positiva liga-se ao tipo de “orientação voltada para 

o prestígio”, numa demonstração de que o turismo têm contribuído para que os falantes 

nativos assumam novos comportamentos lingüísticos. Por outro lado, a avaliação negativa, 

aponta para o significado social da manutenção das características dialetais e está ligada ao 

tipo de “orientação voltada para a identidade”. Portanto, as mudanças econômicas e 

socioculturais têm levado os falantes nativos a assumirem atitudes lingüísticas que tanto 

demarcam sua identidade cultural quanto acrescentam valores vindos de fora. 

O romper do semi-isolamento está proporcionando diversas mudanças na estrutura 

social desta comunidade de fala. Com isso os padrões lingüísticos urbanos de realização da 

concordância verbal passaram a afetar o comportamento de seus falantes. 

Como pôde ser verificado nos cruzamentos apresentados, a realidade sociolingüística 

descrita através dos resultados encontrados na amostra de Conceição de Ibitipoca – MG, 
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retrata as diferentes tendências observadas nessa comunidade fala. De um lado, a escolaridade 

apresenta papel preponderante na realização da flexão de 3ª pessoa do plural, uma vez que se 

observou que falantes sem escolaridade, independentemente do sexo, grau de contato com os 

turistas e atitude frente ao turismo apresentam comportamento semelhante. Por outro lado, 

entre os falantes escolarizados, principalmente os que freqüentaram a escola por mais de 4 

anos, observou-se correlação entre grau de contato e avaliação com o turismo.  

Por fim, em relação ao contato lingüístico ocorrido na constituição dessa comunidade 

de fala, acredita-se que tanto a deriva natural quanto a transmissão lingüística irregular 

atuaram ao longo do processo da formação do português falado na comunidade, conforme 

salientado, como processos concorrentes e complementares. Contudo, destaca-se aqui a 

transmissão lingüística irregular, que ocupa uma posição central nas análises acerca da 

formação histórica de comunidades de fala brasileiras constituídas com a presença dos 

africanos e seus descendentes junto ao colonizador português. Um conceito mais amplo como 

esse é mais plausível para explicar determinados processos históricos que resultaram em 

variedades lingüísticas com marcas, ainda no presente, de significativas alterações em seus 

padrões de uso.  

A constituição da Amostra Conceição de Ibitipoca permitirá que, futuramente, uma 

pesquisa em tempo real possa ser empreendida. Tal pesquisa exige um acompanhamento do 

processo histórico de mudança em diferentes estágios da língua, ou seja, em diferentes 

sincronias, e permitem comparar o fenômeno variável ao longo do tempo. Estudos dessa 

natureza constituem importante auxílio para confirmar a ocorrência de mudança em 

progresso, pois permitem observar se a variante inovadora aumentou sua freqüência na 

comunidade de fala com o passar do tempo.  
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O primeiro passo foi dado nessa direção, já que Conceição de Ibitipoca – MG não 

possuía ainda registros de sua oralidade dentro dos moldes da pesquisa sociolingüística. 

Espera-se, enfim, que o presente estudo possa contribuir para o avanço do conhecimento do 

português em sua modalidade oral popular e possa, ainda, abrir caminhos para novas 

investigações sobre esse tema. 
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APÊNDICE A  

 

AMOSTRA CONCEIÇÃO DE IBITIPOCA – MG 

FICHA SOCIAL DO INFORMANTE 

 

 

I- INQUÉRITO Nº: ________ FITA Nº: __________ DURAÇÃO: _________________ 

Data: ___/___/___ Local do Inquérito: ___________________________________________ 

Documentador: __________________ Auxiliar: ____________________________________ 

 

II- INFORMANTE: 

 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Apelido (se tiver): _________________________ Estado civil:________________________ 

Zona de residência: (   ) rural (   ) urbana 

Local de nascimento: _________________________ Data de nascimento: ___/___ /___      

Profissão: _______________________ Outras atividades: ____________________________ 

Instrução: (  ) sem instrução (  ) até a Quarta série (  ) até a 8ª série   

( ) cursando ou tendo cursado o 2º grau 

Já viajou? Sim (   )  (   ) Não  (   ) permaneceu pouco    (   ) permaneceu muito  

Lugares que visitou: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Morou por mais de um ano em outro município? Sim(   ) Não(   )  

Nome do(s) lugar(es) em que morou: _____________________________________________ 

Prestou Serviço Militar? Sim (   ) Não (   ) 

Cidade em que prestou Serviço Militar: ___________________________________________ 

Ouve rádio? (   ) sim (   ) não   

Quais emissoras?_____________________________________________________________ 

Programa(s) preferido(s)? ______________________________________________________ 

Vê televisão? (   ) sim (   ) não 

Quais canais? ________________________________________________________________ 

Programa(s) preferido(s) _______________________________________________________ 

Tem hábito de ler? Sim (   )  Não (   )  

Que tipo de leitura? ___________________________________________________________ 
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III -DADOS RELATIVOS AOS PAIS DO INFORMANTE  

Em que município nasceu e morou por mais tempo?  

a) o pai nasceu: ________________________ morou: _______________________________ 

b) a mãe nasceu: _______________________ morou: ______________________________ 

 

IV- GRAU DE CONTATO COM OS TURISTAS 

Atividade profissional liga-se aos negócios gerados pelo turismo? (   ) sim (   ) não 

Em caso afirmativo especifique a atividade: _______________________________________ 

Grau de contato com os turistas no trabalho: (   ) grande (   ) médio (   ) escasso (   ) nulo Fora 

do trabalho tem contato com os turistas? (  ) grande (   ) médio (   ) escasso (  ) nulo  

Onde? _____________________________________________________________________ 

 

V –ATITUDE EM RELAÇÃO AO TURISMO 

(   ) avaliação positiva 

(   ) avaliação imparcial  

(   ) avaliação negativa 

 

V- GRAU DE INTIMIDADE ENTRE LOCUTOR E DOCUMENTADOR 

(   ) grande   

(   ) médio   

(   ) escasso  

(   ) nulo  
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(SE FOR O CASO) 

 

VI- DADOS RELATIVOS AO CÔNJUGE  

Nome completo ______________________________________________________________ 

Onde nasceu ___________________________ Nome(s) do(s) municípios em que tiver 

morado por mais de um ano ____________________________________________________ 

 

VII- DADOS RELATIVOS AOS FILHOS  

Quantos são? (   ) Feminino  (   ) Masculino 

Idade do(a)  mais velho(a) ______________ 

Tem filho que estuda fora? Sim (   ) Não (   ) Onde? ____________________________ 

Tem filho que já estudou fora? Sim (   )  Não (   ) Onde? _________________________ 

Tem filho que já prestou ou não prestou Serviço Militar? Sim (  ) Não (  ) 

Onde? _________________________________________________________________ 

 

VIII- GRAU DE CONTATO DO CÔNJUGE E FILHO(S) COM OS TURISTAS 

Cônjuge: 

No trabalho: (   ) grande (   ) médio (   ) escasso (   ) nulo 

Fora do trabalho: (   ) grande (   ) médio (   ) escasso (   ) nulo 

Filhos: 

No trabalho: (   ) grande (   ) médio (   ) escasso (   ) nulo 

Fora do trabalho: (   ) grande (   ) médio (  ) escasso (   ) nulo 

 

OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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APÊNDICE B 

 

CHAVE PARA A TRANSCRIÇÃO GRAFEMÁTICA DA  

AMOSTRA CONCEIÇÃO DE IBITIPOCA – MG* 

 

1. São usadas na transcrição grafemática as normas de pontuação em vigor. 

2. Os números são escritos por extenso. 

3. As abreviaturas são escritas por extenso e explicadas, entre parênteses, quando necessário. 

4. Os elementos fáticos têm a grafia uniformizada, como: ah, eh, êh, ahn, ehn, uhn, tá, viu, né. 

5. São indicados: 

5.1.Os casos de hesitação com reticências (que, de acordo com as normas de pontuação, 

indicam também o ponto suspensivo). 

5.2. Os casos de elisão com apóstrofo, como em: Não m’importo. 

5.3. Os trechos em dúvida aparecem entre parênteses, e quando possível, com a interpretação 

do transcritor. 

5.4. Os segmentos não perceptíveis, aparecem com interrogação, entre parênteses, seguidos 

do sinal de igualdade (=) com suas hipóteses, como: mesm (?=mesmo/mesma). 

5.5. Os trechos ininteligíveis com inint entre parênteses. 

5.6. Os risos com a palavra risos entre parênteses. 

5.7. Os comentários do transcritor ou auxiliar entre dois parênteses. 

5.8. Os trechos em superposição, sublinhando as falas, a partir do ponto em que elas começam 

a se sobrepor, inclusive nos casos em que a superposição ocorre com um segmento 

ininteligível. 

                                                 
* O modelo de transcrição proposto segue as orientações da Transcrição Grafemática do corpus do Projeto Atlas 
Lingüístico do Brasil, com base no texto redigido por ocasião do IV Workshop Nacional do Projeto Atlas 
Lingüístico do Brasil (ARAÚJO e DEUS, 2004). 
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5.9  As citações entre aspas, com a mesma fonte utilizada para a transcrição. 

5.10 As interjeições, de acordo com os recursos ortográficos disponíveis. 

6.  Não são registrados graficamente as marcas de oralidade, com a entoação enfática. 

7. Fatos fônicos que são representados graficamente, por refletirem variações diastráticas e  

diafásicas consideradas importantes, tais como: 

7.1.  Apagamento de consoantes finais, como em: cantá, cohhê, espalhô, melhó, lápi; 

7.2.  Outros casos de apagamento, em formas contractas, como em: pro (para o), dum (de 

um), pr’eu (para eu), pr’ocê (para você), co’as (com as). 

7.3. Apagamento de sílabas, como em: tá (está), tiver (estiver), sobia (assobia), sabo (Sábado), 

peula (pérola), fosfro (fósforo), lampa (lâmpada). 

7.4. Acréscimo de sílabas, como em: avoar (voar), quilara (clara), fazeri (fazer). 

7.5. Metáteses, como em: protuguês (português), pobrema (problema), encrontá (encontrar), 

pedar (pedra). 

7.6. Localização ou despalatalização da lateral, como em: mulé / muié (mulher), culé / cuié 

(colher), fio (filho). 

7.7. Semivocalização do /x/, como em: auma (arma), gaufo (garfo). 

7.8.Aspiração de consoantes fricativas, em coda silábica, como em: /mehmo/, /dehde/, /oh 

menino/, ou em posição inicial de sílaba, como em: /a hente/. 

7.9. Desaparecimento (assimilação) de consoantes, em formas gerundivas como em: fazeno 

(fazendo), cantano (cantando), ou em outros casos como tamém (também). 

7.10.  Redução de ditongo, como em: fêra (feira), caxa (caixa), otro (outro), cantô (cantou). 

7.11. Ditongação, com em: nóis, faiz, veiz. 

7.12. Outros casos como: coresma, redemunho, causo. 
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8. Todas as entrevistas são encabeçadas da seguinte forma: 

 

AMOSTRA CONCEIÇÃO DE IBITIPOCA – MG 

 

IQT: (Nº do inquérito)   DATA: (Data da entrevista) 
INF: (Nome do Informante)   LOCALIDADE: (Vila ou Entorno) 
INQ: (Nome do inquiridor) 
AUX: (Nome do auxiliar, quando houver) 
TRT: (Nome do transcritor)   DATA: (Data da transcrição) 
REV: (Nome do revisor)   DATA: (Data da revisão) 
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ANEXO 1 

 

 
Vista parcial da vila de Conceição de Ibitipoca – MG.31 

 

 
Rua principal da Vila de Conceição de Ibitipoca – MG.32 

                                                 
31 Foto da pesquisadora em 05 de dezembro de 2005. 
32 Cartão postal de Alvinho Foto e Vídeo. 
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Igreja do Rosário com barraca.33 

 

 

Matriz da Imaculada Conceição de Ibitipoca com cavaleiro.34 

                                                 
33 Foto de Bruno Bedin em 01 de janeiro de 2005. 
34 Foto de Bruno Bedin em 01 de janeiro de 2005. 
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ANEXO 2 
 

 
Gruta do Pião – PEIb.35 

 
 

 

 
Paredão – PEIb.36.

                                                 
35 Foto do CD-ROM Serra de Ibitipoca. 
36 Foto do CD-ROM Serra de Ibitipoca. 
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Cachoeira das Fadas e Logo das Miragens – PEIb.37 

 

 

 
Lago dos Espelhos – PEIb.38 

                                                 
37 Fotos do CD-ROM Serra de Ibitipoca. 
38 Foto do CD-ROM Serra de Ibitipoca. 
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Fauna de Ibitipoca – PEIb.39 

 

 
Flora de Ibitipoca – PEIb.40 

                                                 
39 Foto do CD-ROM Serra de Ibitipoca. 
40 Foto do CD-ROM Serra de Ibitipoca. 


