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SINOPSE 

 

 

Este estudo faz uma análise das crenças e atitudes de 

falantes da cidade de Caxias em relação aos usos 

variáveis da concordância verbal com o pronome tu, 

com foco na variação, de modo a demonstrar em 

falantes da cidade de Caxias e de São Luís, que há 

uma distância entre as crenças e atitudes e os usos, da 

mesma maneira atestar a existência do mito no 

imaginário coletivo de que o maranhense fala o 

melhor português no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Frequência dos pronomes de segunda pessoa do singular segundo a diatopia. 65 

Tabela 2 – Realização da concordância verbal com o tipo de pronome de segunda pessoa 

do singular, na amostra Ludovicense. 

99 

Tabela 3 – Realização da concordância verbal com a presença ou ausência do pronome 

de segunda pessoa do singular, na amostra Caxiense. 

99 

Tabela 4 – A concordância de segunda pessoa do singular, na amostra Ludovicense. 101 

Tabela 5 – A concordância de segunda pessoa do singular, na amostra Caxiense. 101 

Tabela 6 – A concordância verbal de segunda pessoa do singular com o pronome tu e a 

saliência fônica e os resultados dela com o tempo verbal, na amostra Ludovicense. 

107 

Tabela 7 – A concordância de segunda pessoa do singular e a saliência fônica, na amostra 

Ludovicense. 

108 

Tabela 8 – A concordância de segunda pessoa do singular e o tempo verbal, na amostra 

Ludovicense. 

109 

Tabela 9 – A concordância de segunda pessoa do singular e o número de sílaba do verbo, 

na amostra Ludovicense.  

110 

Tabela 10 – A concordância de segunda pessoa do singular e o número de sílaba do verbo, 

na amostra Caxiense.  

111 

Tabela 11 – A concordância de segunda pessoa do singular e a escolarização, na amostra 

Ludovicense.  

113 

Tabela 12 – A concordância de segunda pessoa do singular e a escolarização, na amostra 

Caxiense.  

114 

Tabela 13 – A concordância de segunda pessoa do singular e a frequência do verbo, na 

amostra Ludovicense. 

117 

Tabela 14 – A concordância de segunda pessoa do singular e a frequência do verbo, na 

amostra Caxiense.  

117 

Tabela 15 – A concordância de segunda pessoa do singular e o tipo de sentença, na 

amostra Caxiense.  

119 



 

 

Tabela 16 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense por faixa etária em 

relação à pergunta: “Você acredita que o maranhense fala o melhor português?” 

121 

Tabela 17 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense por escolarização em 

relação à pergunta: “Você acredita que o maranhense fala o melhor português?” 

121 

Tabela 18 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense pelo sexo em relação 

à pergunta: “Você acredita que o maranhense fala o melhor português?” 

122 

Tabela 19 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense por faixa etária em 

relação à pergunta: “O português que você fala é melhor do que o falado pelos seus pais?” 

124 

Tabela 20 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense por escolarização em 

relação à pergunta: “O português que você fala é melhor do que o falado pelos seus pais?” 

124 

Tabela 21 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense pelo sexo em relação 

à pergunta: “O português que você fala é melhor do que o falado pelos seus pais?” 

125 

Tabela 22 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense por faixa etária em 

relação à pergunta: “Qual das três sentenças é melhor para você?” 

127 

Tabela 23 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense por escolarização em 

relação à pergunta: “Qual das três sentenças é melhor para você?” 

127 

Tabela 24 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense pelo sexo em relação 

à pergunta: “Qual das três sentenças é melhor para você?” 

128 

Tabela 25 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense por faixa etária em 

relação à pergunta: “Qual das três sentenças você usa mais?” 

130 

Tabela 26 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense por escolarização em 

relação à pergunta: “Qual das três sentenças você usa mais?” 

130 

Tabela 27 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense por escolarização em 

relação à pergunta: “Qual das três sentenças você usa mais?” 

131 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – O primeiro subsistema é o pronominal V.  49 

Quadro 2 – O segundo é o subsistema pronominal T, com concordância muito baixa.  49 

Quadro 3 – O terceiro é o subsistema pronominal T/V ou V/T  49 

Quadro 4 – O quarto é o subsistema pronominal T, com concordância média.  50 

Quadro 5 – O quinto é o subsistema pronominal V/T ou T/V, sem concordância com o 

pronome tu.  

50 

Quadro 6 – O sexto subsistema pronominal é T/V ou V/T, com concordância com o 

pronome tu baixa ou média, de 3% a 40%. 

51 

 

Quadro 7 – Estratificação da amostra Caxiense. 70 

Quadro 8 – Estratificação da amostra Ludovicense. 76 

Quadro 9 – Variáveis independentes selecionadas pelo programa Goldvarb X, por ordem 

de relevância, nas amostras Ludovicense e Caxiense. 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Mapa da cidade de Caxias .................................................................................... 74 

Figura 2 – Mapa da cidade de Caxias .................................................................................... 75 

Figura 3 – Centro de Cultura (antiga Companhia Têxtil Caxiense......................................... 79 

Figura 4 – CEPRAMA (Antiga Fábrica Cânhamo-Fiação de Algodão................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRENÇAS, ATITUDES E USOS VARIÁVEIS DA CONCORDÂNCIA 

VERBAL COM O PRONOME TU 

 

Doutorando: Antonio Luiz Alencar Miranda 

Orientadoras: Profª Dra Maria Cecilia de Magalhães Mollica e a Profª Dra Marisa 

Beatriz Bezerra Leal 

 

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários para a obtenção 

do título de Doutor em Linguística.  

 

RESUMO 

O trabalho focaliza atitudes e crenças manifestas por maranhenses sobre o falar local, 

relacionando-as com os usos em contextos reais de fala. Volta-se para o exame da variação da 

concordância verbal na segunda pessoa do singular com o pronome sujeito explícito tu, na fala 

maranhense nas cidades de Caxias e em São Luís. A pesquisa caracteriza-se como um estudo 

de caso, que analisa o imaginário de um grupo de pessoas da cidade de Caxias em relação à 

afirmação popular de que no Maranhão se fala o melhor português. A pesquisa situa-se na área 

da Sociolinguística e segue as orientações metodológicas da linguística variacionista, com base 

nos pilares encontrados no texto basilar de Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]) e Labov 

(1966, 1969, 2008, [1972b]). O estudo lança mão de abordagem qualitativa e quantitativa. 

Discute questões relacionadas a atitudes a partir de fatos sócio-históricos, de alguns indicadores 

apontados pelos sujeitos em exame e de resultados provenientes de análise de correlação de 

variáveis. No tratamento quantitativo dos dados, foi utilizado o programa Goldvarb X. Os 

experimentos em campo foram realizados por meio de entrevistas. Os dados para análise 

variacionista provêm de duas amostras: (1) corpus do projeto Atitudes Linguísticas dos Falantes 

do Maranhão (ALFMA) que integra a amostra Caxiense e (2) corpus da amostra Ludovicense 

disponibilizada em Carneiro (2011), que contém os dados de São Luís. O estudo comprova a 

existência do mito, uma vez que os índices são maiores para a avaliação positiva do que para a 

negativa em todos os perfis de falantes. A pesquisa aponta, a partir das crenças e das atitudes, 

o sotaque como elemento de sustentação do mito no imaginário maranhense. Com efeito, os 

resultados atestam contradição entre atitudes e crenças dos falantes e seus usos, se tomamos a 

estrutura canônica como paradigma, em relação à avaliação dos informantes quanto à existência 

do mito.  Os falantes realizaram o verbo com a marca de concordância apenas 4,5% e 5,1% nas 

amostras estudadas, respectivamente. Por fim, os resultados obtidos ratificam achados de outras 

pesquisas sobre o tema desenvolvido em outras comunidades brasileiras. Portanto, ainda que a 

existência do imaginário se confirme no grupo estudado, é possível tratar-se de padrão que se 

perpetua de forma subjacente na maior parte da população do Estado e, por tradição ou mera 

intuição, reflete ainda a percepção e sensibilidade linguística de muitos brasileiros.  

Palavras-chave: Crenças e atitudes linguísticas. Concordância verbal. Variação e mudança 

linguística. 
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ABSTRACT  

The paper focuses on attitudes and beliefs manifest by native speakers from Maranhão, state of 

Brazil, about their specific way of speaking.  It aims to examine the variation of verb agreement 

in the second person singular with the explicit subject pronoun tu in the speech of the comunity, 

in the cities of São Luís and Caxias. The research is characterized as a case report, which 

analyzes the imagery of a group of people in the city of Caxias in relation to the popular 

assertion that in Maranhão the brazilian portuguese is better spoken  in comparison with other 

regions of the country. The research is situated in the area of sociolinguistics and follow the 

methodological guidelines of variationist linguistics, based on the fundamental text of 

Weinreich, Labov and Herzog (2006 [1968]) and Labov (1966, 1969, 2008 [1972b]). The study 

makes use of qualitative and quantitative approach. It Discusses issues related to attitudes from 

socio-historical facts, some indicators proposed by the subjects under consideration and results 

from  analysis of the correlation of variables. The quantitative data analysis was done using the 

software Goldvarb X. The experiments were conducted through interviews. The data for the 

analysis of the variation came from two samples: (1) corpus of the project Atitudes Linguísticas 

dos Falantes do Maranhão (ALFMA), that composes the Caxiense sample; (2) corpus of the 

Ludovicense sample, made available at Carneiro (2011), which contains the data from São Luís. 

The study proved the existence of the myth. The rates are higher for the positive evaluation than 

for the negative one in every profile of speakers. The research points from the beliefs and 

atitudes, the accent as sustaining element of myth in maranhense imaginary. Indeed, the 

findings attest contradiction between attitudes and beliefs of the speakers and their uses wether 

we take into account the canonical structure as a paradigm. The speakers accomplished the 

verbal agreement only in 4.5% and 5.1% in the investigated samples, respectively. The results 

of the verbal agreement contradict the assessment of the informants as to the existence of the 

myth. Finally, the results showed by Goldvarb X have confirmed findings of other research on 

the topic developed in other Brazilian communities. Therefore, even though the existence of 

the imaginary is corroborated in the group, it is possible to consider it a pattern that perpetuates, 

in underlying form, in most of the state's population and, by tradition or mere intuition, still 

reflects the perception and linguistic sensitivity of many Brazilians. 

Keywords: Language beliefs and atitudes. Verbal agrément. Language variation and change. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho focaliza as atitudes e as crenças manifestas por maranhenses sobre 

o falar local, relacionando-as com a aplicação da variação da concordância verbal na segunda 

pessoa do singular com o pronome sujeito tu nas cidades de Caxias e São Luís. A pesquisa 

caracteriza-se como um estudo de caso, que analisa o imaginário de um grupo de pessoas da 

cidade de Caxias em relação ao mito de que, no Maranhão, se fala o melhor português no Brasil. 

Essa narrativa coletivamente produzida parece estar ligada às questões histórico-culturais, 

dentre elas, a grande efervescência literária maranhense no século XIX, daí a denominação de 

Atenas Maranhense.  

Assim sendo, o imaginário1 tem perpassado, desde o século XIX e se sustenta até hoje, 

como mito2, dentro e fora do Maranhão. A prova disso é que existem alguns trabalhos realizados 

que se referem à fala maranhense. Na França, Calvet (2002), ao tratar dos preconceitos, sustenta 

que há estereótipos que se referem ao “bem falar” e, o caso do Brasil, é a fala de São Luís do 

Maranhão. No Brasil, um dos trabalhos é o de Bagno (2002), em que o autor discute oito mitos 

arraigados à cultura sobre a língua portuguesa no Brasil. Entre eles, o mito nº 5, O lugar onde 

melhor se fala o português no Brasil é o Maranhão, que segundo ele não tem nenhuma 

fundamentação científica, uma vez que não há nenhuma variedade local, regional ou nacional 

que seja “melhor”, “mais pura”, “mais correta”, “mais bonita” do que outra, mas variações entre 

os membros que a falam dependendo de fatores sociais e linguísticos. Bagno (id. ibid., p. 46) 

reconhece “que no Maranhão ainda se usa com grande regularidade o pronome tu, seguido das 

formas verbais clássicas, com a terminação em -s característica da segunda pessoa: tu vais, tu 

queres, tu dizes, tu comias, tu cantavas etc.” 

 Barbosa (2002), ao pesquisar sobre o sotaque como marca do dialeto falado em Brasília, 

percebeu que os brasilienses elegeram como bom, entre outros, o dialeto do Maranhão, 

caracterizado pelo uso da marca de concordância verbal na segunda pessoa do singular com o 

pronome tu.  

                                                
1 O imaginário é “o conjunto das imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens” 

(DURAND, 2002, p. 18). 
2 Siqueira (2007, p. 79) diz que “o mito é uma fala, um discurso, uma narrativa coletivamente produzida e que visa 

a instaurar uma ordem ainda que inúmeras contradições estejam presentes e em jogo”. 
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Feitosa e Feitosa (2005) ressaltam que o tipo de povoamento do estado do Maranhão, 

marcado pela imigração de grupos populacionais de diferentes continentes e de todas as regiões 

do Brasil, contribuiu para o grau de complexidade dialetológica do Estado. Os autores ressaltam 

que a contribuição da diversidade linguística dos imigrantes explica o falar maranhense 

autêntico. 

Segundo Carneiro (2011), o mito diz respeito à quantidade de importantes escritores, 

principalmente, a partir do século XIX, destacando a literatura maranhense com forte 

contribuição no conjunto da história literária brasileira. Desse modo, acrescenta Carneiro (ibid. 

p. 55), talvez fosse adequado dizer que, na cidade de São Luís, uma determinada parcela da 

população falou, durante vários séculos, um português mais castiço no sentido de mais alinhado 

aos usos da língua em Portugal, a exemplo do uso da forma pronominal tu. (ibid., 2011, p. 55), 

No entanto, os trabalhos que se referem, de alguma maneira, à questão do Maranhão como 

o lugar onde se fala o melhor português no Brasil, não têm por objetivo uma investigação que 

se proponha explicar por que o maranhense fala melhor. Mesmo sabendo que linguisticamente 

não há uma língua ou variedade melhor ou pior, como diz Alkmin (2006), toda língua é 

adequada à sua comunidade de fala, por isso é errôneo afirmar que há línguas pobres em 

vocabulário e até inferiores, que há variedades linguísticas superiores em relação a outras.  

Esta pesquisa se volta para a investigação sobre o julgamento de valor acerca da 

concordância verbal de segunda pessoa a partir das crenças e das atitudes linguísticas de falantes 

da cidade de Caxias no Maranhão. Para tanto, optamos por focalizar a regra variável de 

concordância verbal de segunda pessoa do singular com a marca ou sem a marca de 

concordância, em acordo com o pronome sujeito tu, como a variável dependente.   

Utilizamos os princípios teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, que 

segundo Labov (2007, p. 2) “é o campo que se interessa em abordar questões como determinar 

a estrutura da linguagem – suas formas e organização subjacentes – e conhecer o mecanismo e 

as causas da mudança linguística”, de modo a compreender como a variação e a mudança 

linguística encaixam-se no contexto social da comunidade.  

A Sociolinguística tem como objeto de estudo, segundo Labov (idem, p. 2), “a língua, o 

instrumento que as pessoas usam para se comunicar com os outros na vida cotidiana”. 

Preocupa-se sobremodo com o estudo da língua em uso no seio das comunidades de fala. Para 

Mollica (2003, p. 9), “essa ciência se faz presente num espaço interdisciplinar, na fronteira entre 

língua e sociedade, focalizando precipuamente os empregos linguísticos concretos, todos 
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legítimos, em que se consideram, em especial, os de caráter heterogêneo”. A Sociolinguística, 

segundo Bright (1974, p. 17), “considera tanto a língua quanto a sociedade como sendo uma 

estrutura e não uma coleção de itens”. Na mesma visão, Melo (2010) acrescenta que é um novo 

campo interdisciplinar da pesquisa linguística, que estuda a maneira como a linguagem se 

relaciona com a sociedade e sua cultura. 

Nessa perspectiva, estruturamos a nossa tese em sete capítulos, incluindo a Introdução e 

a Conclusão. Após a Introdução, segue o segundo capítulo: Problema, objetivos e hipóteses 

gerais, em que delinearemos os propósitos e as suposições da pesquisa. 

No terceiro capítulo – Mito e imaginário – discutimos sobre a origem, as funções, a 

importância do mito e o significado do imaginário na sociedade.  

Os pressupostos teóricos – quarto capítulo –, que fundamentam o presente estudo, são 

discutidos em três momentos. No primeiro, discorremos acerca das definições de crenças e 

atitudes e, em seguida, destacamos alguns trabalhos com essa temática na perspectiva 

variacionista. No segundo, enfocamos os estudos sobre a variação e mudança linguística com 

vistas ao desenvolvimento dos estudos sociolinguísticos, na intenção de fornecer sustentação 

teórica e metodológica para a compreensão do processo de avaliação dos falantes sobre a 

própria fala. No terceiro, destacamos os três primeiros trabalhos, obtidos por este pesquisador, 

como recorte representativo de cada região brasileira, sobre a concordância verbal de segunda 

pessoa do singular com o pronome sujeito tu e a alternância dos pronomes sujeitos tu e você. O 

intuito é verificar a variação e as direções da mudança em tela no português do Brasil. Iniciamos 

com os trabalhos que tratam dos empregos de tu e você no português do Maranhão, estado de 

realização da pesquisa, representando a região Nordeste, depois as regiões Centro-Oeste, 

Sudeste, Norte e Sul. 

No quinto capítulo – Procedimentos metodológicos – o primeiro subitem trata dos 

corpora da pesquisa. Inicialmente, descrevemos a constituição do corpus referente à amostra 

de Caxias, detalhando o perfil dos informantes, as entrevistas, os dados de fala e os critérios. 

Ao final, apresentamos a descrição da amostra de São Luís realizada pela pesquisadora Carneiro 

(2011). 

O segundo subitem relata sobre os aspectos geográficos e histórico-culturais das cidades 

de Caxias e São Luís, em que descrevemos as características das localidades, buscando traçar 

os perfis e as possíveis semelhanças desenhadas pelo período histórico, econômico e cultural 

do século XIX. 
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O terceiro subitem discute o envelope da variação, em que destacamos a variável 

dependente e as variáveis independentes sociais e linguísticas que controlamos na análise 

multivariacional.  

O quarto subitem mostra os procedimentos de análise, com a pesquisa qualiquantitativa 

e o estudo de caso, em que discorremos sobre o ‘estudo de caso’ e a perspectiva da abordagem 

qualitativa e quantitativa em pesquisa e a descrição do programa computacional de análise de 

regras multivariacional Goldvarb X, no que tange às variáveis sociais e linguísticas, nas 

amostras de Caxias e São Luís.  

O sexto subitem apresenta o processo de análise da avaliação das atitudes e crenças na 

amostra de Caxias. 

Pretendemos evidenciar, no sexto capítulo  – Descrição e análise dos resultados – a análise 

das variáveis linguísticas e extralinguísticas selecionadas pelo programa Goldvarb X e das 

atitudes e crenças sobre a fala maranhense. No decorrer do presente capítulo, haverá referência 

a trabalhos já realizados, a que tivemos acesso até o momento, referentes ao tema estudado 

nesta tese. As demais observações serão resultantes do testemunho atento, da análise 

sociolinguística empreendida para fins da pesquisa da tese. 

Esses cinco capítulos, que fornecem a estrutura medular da presente tese, precederão as 

Conclusões nas quais fornecemos, assim, o resumo das linhas-mestras destacadas no 

desenvolvimento do presente inventário analítico, com as comprovações ou refutações das 

hipóteses propostas, com o cumprimento dos objetivos levantados, bem como as contribuições 

da pesquisa para a comunidade científica, esperando, desse modo, colaborar para os estudos da 

variação e mudança linguísticas, da concordância verbal e das crenças e atitudes linguísticas, 

ainda pouco explorados, especialmente no Maranhão.  
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

2.1 Crenças e atitudes 

O estudo das atitudes linguísticas tem suas bases assentadas em uma matriz de disciplinas 

como a Psicologia Social, a Sociolinguística, a Sociologia da Linguagem, a Linguística 

Aplicada, a Análise do Discurso e a Pedagogia de Línguas. Cargile et. al. (1994) destacam que 

os estudos de atitudes remontam centenas de anos, Aristóteles (1932), por exemplo, acreditava 

que o tipo de linguagem que os falantes usavam tinha um efeito sobre a sua credibilidade ou 

ethos. Ainda, segundo Cargile et. al. (1994), uma ideia similar é visível na preocupação dos 

retóricos do Renascimento, com os detalhes de expressão verbal como esquemas e 

tropos. Posteriormente, embora primariamente descritiva,  a pesquisa de dialetos geográficos 

no início do século XX chamou a atenção para as variedades linguísticas que foram 

estigmatizadas ou, por outro lado, concedidas de prestígio. Confrome Cargile e Giles (1997, p. 

195), as investigações modernas em atitudes linguísticas começaram na década de 1930 (cf. 

PEAR, 1931; BLOOMFIELD, 1933), quando uma série de estudos na Grã-Bretanha e nos 

Estados Unidos da América tentou demonstrar que as pessoas podem fazer juízos confiáveis e 

precisos dos falantes, das características físicas e atributos da personalidade com base na fala. 

Entretanto, é a partir da década de 60, com Lambert et. al. (1960), que os estudos sobre 

atitudes linguísticas ganham ênfase e sistematização na avaliação dos falantes, ao refletir sobre 

as atitudes subjacentes dos ouvintes. O propósito era analisar as reações dos ouvintes na 

avaliação de jovens canadenses falantes das variedades do inglês e francês em Montreal. Para 

conseguir isso, os pesquisadores usaram uma passagem em prosa em francês e uma tradução 

em inglês. Os falantes ouviram as versões em inglês e francês da passagem e, após cada 

exposição de leitura, eles atribuíam uma avaliação. O resultado evidenciou que ambos os 

entrevistados do inglês e francês avaliaram as versões favoráveis dos falantes acerca do inglês 

em diversas características, incluindo bondade e inteligência, não se dando conta de que se 

tratava do mesmo leitor do texto. Isso induziu à conclusão de que as amostras de fala 

provocaram nos ouvintes atitudes que eles associaram ao idioma do leitor que ouviram e 

avaliaram e, nesse caso, o inglês canadense teve a avaliação mais positiva. Esse experimento 

passou a ser conhecido como matched guise (disfarces combinados3).  

                                                
3 Tradução em português de matched guises, em: WEINREICH, Uriel; LABOV, William; HERZOG, Marvin. 

Empirical foundations for a theory of language change. In: LEHMAN, W.; MALKIEL, Y. (Org.). Directions for 
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Barbosa (2004, p. 50), citando Robinson (1977), relata que dois experimentos 

semelhantes foram realizados: um, de Wilkinson (1965), que estabeleceu três graus de status 

social na Inglaterra, levando em conta a relação sotaque-distribuição diatópica. O pesquisador 

divide o país em algumas áreas geográficas e constrói uma pirâmide para representar seus 

resultados. Segundo ele, há um sotaque mais valorizado junto a outros sotaques estrangeiros no 

topo da pirâmide. No meio se encontram os sotaques das fronteiras célticas e dos condados, e 

a base da pirâmide está formada pelos sotaques das áreas urbanas industriais; o outro, de Cheyne 

(1970), compara ouvintes-juízes de falantes escoceses e ingleses. Os ingleses classificaram os 

falantes masculinos ingleses como mais inteligentes, ambiciosos, seguros e com mais 

probabilidades de transformar-se em líderes. Os escoceses julgaram as vozes escocesas como 

indicadoras de generosidade, bondade, cordialidade e amabilidade. 

Estudos semelhantes podem ser observados em Wilson e Bayard (1992), que compararam 

as avaliações dos ouvintes de Nova Zelândia com a variedade do inglês canadense, australiano, 

britânicos e de Nova Zelândia. Eles pediram aos ouvintes que respondessem perguntas tais 

como, qual o falante tem a variedade mais “inteligente" e mais “agradável”? Os resultados 

indicaram que, entre outras coisas, o falante com a variedade australiana foi percebido como 

mais inteligente e mais agradável, seguido pelos canadenses e, em seguida, pelos falantes de 

Nova Zelândia. A variedade dos falantes Britânicos (RP) foi percebida como uma das mais 

inteligentes, mas uma das menos agradáveis de todos os falantes.  

O experimento dos disfarces combinados possibilitou, de acordo com Cargile e Giles 

(1997), elicitar as atitudes linguísticas e/ou sociais sobre uma determinada língua ou dialeto 

tomando como base uma lista de adjetivos ‘polares’, como: “bom – ruim”, “simpático – 

antipático”, “agradável – desagradável”, e assim por diante, com o intuito de observar as 

reações de outras pessoas a respeito dessas características ou variações.  

Cargile e Giles (1997) reconhecem que a língua é uma poderosa força social que além de 

informar, permite que os ouvintes possam reagir à variação linguística e paralinguística em 

mensagens como se eles indicassem ambas as características pessoais e sociais do falante. Por 

exemplo, um americano pode achar um indivíduo "culto" e "refinado" simplesmente porque o 

seu sotaque é considerado britânico. Isso ocorre porque tais crenças sobre o uso da linguagem 

podem influenciar na interação social e, muitas vezes, em importantes contextos sociais onde a 

                                                
historical linguistics. Austin: University of Texas Press, 1968. p. 97-195. Fundamentos empíricos para uma 

teoria da mudança linguística. Tradução Marcos Bagno e revisão Carlos Alberto Faraco. São Paulo: Parábola, 

2006, p. 102). 
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tomada de decisão é necessária, as atitudes linguísticas representam importantes fenômenos 

comunicativos para explorar. Os autores acrescentam que as atitudes linguísticas representam 

um componente fundamental da identidade linguística do falante e possibilitam a leitura e 

compreensão do próprio comportamento linguístico. Dessa forma, estão relacionadas às 

manifestações positivas ou negativas que os falantes reagem em relação à fala dos outros 

indivíduos ou à própria fala. 

Lambert (1967) entende que a atitude se constitui de três componentes colocados no 

mesmo nível: o componente cognoscitivo, de saber ou crença implicando convicções sobre o 

mundo; o componente afetivo, de valoração alicerçada em juízos de valor e de sentimentos 

relativos acerca do objeto; e o componente comportamental, de conduta ou predisposição 

comportamental propriamente dita. Os elementos dessas atitudes estão relacionados aos sujeitos 

que pensam, sentem e ao modo como reagem mediante à exposição de estímulos linguísticos 

que lhes são apresentados. 

Lambert e Lambert (1975, p. 100) definem a atitude como “uma maneira organizada e 

coerente de pensar, sentir e reagir em relação a pessoas, grupos, problemas sociais ou, de modo 

mais geral, a qualquer acontecimento no ambiente”. Segundo Fenner e Corbari (2011), o 

conceito pode ser aplicado também às atitudes linguísticas, que consistem em avaliações 

subjetivas sobre o valor das variedades em si e sobre seus falantes. 

Na mesma perspectiva, Aguilera (2008b, p. 106), comentando Gómes Molina (1998) no 

estudo sobre as atitudes linguísticas na região metropolitana de Valência - Espanha, discute o 

papel da atitude linguística do falante diante da fala do outro, de acordo com os mesmos três 

componentes. 

(i)   O componente cognoscitivo teria o maior peso sobre os demais por 
confrontar, em larga escala, a consciência sociolinguística, uma vez que nele 

intervêm os conhecimentos e pré-julgamentos dos falantes: consciência 

linguística, crenças, estereótipos, expectativas sociais (prestígios, ascensão), 

grau de bilinguismo, características da personalidade. 

(ii) O componente afetivo, por sua vez, está alicerçado em juízos de valor 

(estima-ódio) acerca das características da fala: variedade dialetal, sotaque; da 

associação com traços de identidade; etnicidade, lealdade, valor simbólico, 
orgulho; e do sentimento de solidariedade com o grupo a que pertence. 

(iii) O componente conativo, por sua vez, reflete a intenção de conduta, o 

plano de ação sob determinados contextos e circunstâncias. Mostra a 
tendência a atuar e a reagir com seus interlocutores em diferentes âmbitos ou 

domínios: rua, casa, escola, loja, trabalho. 
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Desse modo, as atitudes e as crenças linguísticas são estudadas pela sociolinguística, 

investigando o indivíduo inserido no seu contexto social, em situações reais de uso da língua.  

Sarnoff (1970, p. 279) assinala que as atitudes em geral são "uma disposição para reagir 

favorável ou desfavoravelmente a uma classe de objetos”. Do mesmo pensamento, compartilha 

López Morales (1993) ao separar o conceito de crença do de atitude e ao situá-los em níveis 

diferentes: as crenças dão lugar a atitudes diferentes; estas, por sua vez, ajudam a conformar as 

crenças, juntamente com os elementos cognoscitivos e afetivos, considerando que as crenças 

podem estar ou não motivadas empiricamente. 

Para a sociolinguística, os estudos sobre atitude têm mostrado que, quanto à estrutura 

componencial, há duas concepções, cada uma correspondendo a uma abordagem diferente. 

Uma é a mentalista, que concebe a atitude como uma entidade complexa, compreendendo os 

elementos cognitivo, afetivo e conativo; a outra é a behaviorista ou comportamentalista, que vê 

na atitude um elemento único, geralmente afetivo ou de valoração (BARBOSA, 2004, 

CIRANKA, 2007 e CORBARI, 2012).  

Corbari (2012) esclarece que essas duas perspectivas implicam também abordagens 

metodológicas diferenciadas. Para a perspectiva mentalista, de natureza psicológica, a atitude é 

uma disposição mental em relação a condições ou fatos sociolinguísticos concretos, razão pela 

qual não é possível medi-la ou observá-la diretamente, mas apenas deduzi-la a partir de certa 

informação psicossociológica, sendo necessário recorrer a técnicas indiretas para desvelar algo 

tão intangível como um estado mental. Já a concepção behaviorista interpreta a atitude como 

uma conduta, uma reação ou resposta a um estímulo – uma variedade linguística, por exemplo 

–, de modo que pode ser observada diretamente a partir do comportamento do indivíduo dentro 

de certas situações sociais. (BARBOSA, 2004 e CIRANKA, 2007). 

Retomando a concepção de Lambert (1967),  Cargile et al. (1994) entendem também que 

a atitude é, ao mesmo tempo: cognitiva, porque implica crenças sobre o mundo; afetiva, porque 

possui sentimento sobre o objeto; de natureza comportamental, porque estimula certas ações. 

Adotando também os mesmos componentes, Alves (1979) sustenta que a atitude é vista aqui 

como um processo, dotado de certas etapas, e não simplesmente como um resultado. Ou seja, a 

percepção do objeto, a demonstração ativa de um indivíduo, o enquadramento do objeto no 

sistema de crenças e valores do indivíduo e sua eventual reação emotiva.  A tendência para um 

certo tipo de ação torna-se assim o produto, o resultado final desse confronto.  
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Na mesma linha de pensamento, Schneider (2007, p. 78) conceitua atitudes linguísticas 

“qualquer indicador cognitivo, afetivo ou comportamental de reações avaliativas em direção 

aos traços de fala, às variedades linguísticas e aos seus falantes” e que “as atitudes linguísticas 

refletem as nossas crenças culturalmente motivadas e condicionadas ao sistema de valores 

acordados pelos membros da sociedade e/ou grupos sociais” (op. cit.). Na visão de Moreno 

Fernández (1998), a atitude linguística é uma manifestação da atitude social dos indivíduos, 

podendo se referir tanto à lingua (e às suas variedades) quanto ao seu uso na sociedade.   

Na mesma perspectiva, Rodrigues et. al. (2000, p. 98) definem a atitude como “Uma 

organização duradoura de crenças e cognições em geral, providas de carga afetiva a favor ou 

contra um objeto social definido, que predispõe uma ação coerente com as cognições e afetos 

relativos a esse objeto”. 

A definição de atitude ora apresentada, assim como outras já apontadas acima evidenciam 

que, para termos uma compreensão de atitudes linguísticas, é importante incorporar o estudo 

de crenças, porque ambos os termos estão inter-relacionados. Para Fishbein (1965), enquanto 

as atitudes dizem respeito ao nosso aspecto afetivo do sujeito em relação a determinado objeto, 

as crenças revelam a dimensão cognitiva e ativa desse mesmo sujeito em relação ao objeto.  

Cargile et. al. (1994) citando Potter e Wetherell (1987), afirmam que as atitudes sociais 

de um indivíduo são inerentemente variáveis quando são expressas na fala – mesmo que dentro 

de uma mesma conversa. É como se todos quisessem expor que as atitudes não são estáticas, 

elas modificam-se, transformam-se, evoluem a qualquer momento e, consequentemente, 

inseparáveis da variação ao serem expressas por meio da fala.  

Segundo Cargile et. al. (1994), um exemplo bastante sugestivo para a avaliação de 

comportamento é o do objetivo da prisão. Para as autoridades, o ato de prender um cidadão, 

que comete crime, está relacionado à proteção da sociedade; para outras pessoas significa 

simplesmente uma forma de reabilitação do indivíduo. Essas diferentes atribuições são 

manifestas por intermédio de atitudes linguísticas. As pessoas estão opinando, dando seu ponto 

de vista, posicionando quanto ao assunto que lhes foi imposto, proposto, então suas atitudes 

serão postas em evidência.  

As atitudes linguísticas relacionam-se intimamente com as avaliações de um falante sobre 

determinada língua. No entanto, como adverte Lambert (1967), as atitudes linguísticas não são 

facilmente observáveis, mas podem ser descobertas por meio de questionários e entrevistas, 

perguntando ao entrevistado sobre qual fala é melhor ou mais bonita. No entanto, esse tipo de 
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avaliação direta não é, muitas vezes, confiável e pode ser equivocada por questões afetivas, 

resultado de uma tentativa de agradar ou não o pesquisador ou mesmo pelo fato de o sujeito 

não conseguir satisfatoriamente expressar suas atitudes, uma vez que elas podem ser 

desconhecidas, até mesmo pelo próprio indivíduo que as possui. 

Eagly e Chaiken (1993) dizem que a consistência e inconsistência na estrutura atitudinal 

pode existir entre diversos domínios, nomeadamente entre a avaliação e as crenças, a avaliação 

e os afetos e entre a avaliação e os comportamentos, podendo ainda verificar-se consistência ou 

inconsistência dentro do mesmo domínio. Na interpretação de Morales e Moya (1994), a 

consistência afetivo-cognitiva pressupõe que a natureza dos afetos, aliados ao objeto, coincida 

com os aspectos cognitivos, nomeadamente com as crenças relativas a esse mesmo objeto. A 

consistência afetivo-comportamental consiste no grau em que o afeto em relação ao objeto de 

atitude coincide com a intenção comportamental (idem, 1994). 

Santos (1996), ao relacionar crenças e atitudes, afirma que crença seria uma convicção 

íntima, uma opinião que se adota com fé e certeza, e que atitude seria uma disposição, propósito 

ou manifestação de intento. Ao assumir uma ou mais crenças acerca do objeto, o indivíduo 

adota uma atitude em relação a ele, avaliando-o.  

Segundo Cargile e Giles (1997), é amplamente reconhecido que as atitudes incluem não 

só o aspecto cognitivo baseado em reações a um objeto de atitude (por exemplo, 'essa pessoa 

parece inteligente'), mas também aos sentimentos sobre o objeto de atitude (por exemplo, 'o 

sotaque dessa pessoa me irrita'). Embora o foco maior de interesse sejam as crenças, há a 

necessidade, no entanto, de incluir no estudo de atitudes, além das crenças, as reações afetivas 

e comportamentais dos falantes. 

Os estudos sobre crenças, para Barcelos (2006, p. 144), passaram por diferentes 

momentos de investigação e de desenvolvimento do conceito. A autora acrescenta que, no 

primeiro momento, as crenças foram vistas como desconectadas das ações dos alunos, havendo 

referência somente a uma relação de predição, de causa e de efeito. No segundo momento, as 

crenças foram vistas como conhecimento metacognitivo estritamente relacionado ao tipo de 

estratégias adotado pelos alunos. 

Nessa perspectiva, Barcelos (2006, p. 18) conceitua crenças: 

Como uma forma de pensamento, como construções de realidade, maneiras 

de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas 

experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação e 
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(re)significação. Como tal, crenças são sociais (mas também individuais), 

dinâmicas, contextuais e paradoxais. 

Na visão de Richards e Schmidt (2002), as crenças, no âmbito da Linguística, estão 

relacionadas às ideias que os falantes têm sobre os mais diferentes aspectos de uma língua e 

que podem influenciar suas atitudes em relação a ela. Também definem as atitudes linguísticas 

como “as atitudes que os falantes de diferentes línguas ou variedades linguísticas têm no que 

concerne às línguas faladas por outras comunidades idiomáticas ou à sua própria língua”. 

As respostas verbais em relação ao objeto atitudinal traduzem-se em afirmações verbais 

das crenças quando cognitivas, em afirmações de afeto quando afetivas, e em afirmações 

verbais relacionadas com ações num nível comportamental. No entanto, apesar destas 

expressões em diferentes domínios, todas elas têm, segundo Morales e Moya (1994), um ponto 

comum: traduzem uma avaliação em relação ao objeto atitudinal. 

Neste trabalho, entenderemos atitude linguística como um posicionamento do falante 

composto de crenças e afetividade frente a determinado objeto. Assim, a atitude é vista como 

uma reação, resposta ou avaliação em relação ao objeto. 

2.1.1 Crenças e atitudes linguísticas na perspectiva variacionista 

Entre as pesquisas sociolinguísticas, merecem destaque os estudos de Labov (2008, p. 

197, 201 [1972b]) sobre as atitudes linguísticas na comunidade da Ilha Martha’s Vineyard, na 

costa de Massachusetts, Estados Unidos da América. Labov investigou 69 pessoas buscando as 

diferenças na altura do primeiro elemento dos ditongos /aw/, em palavras como out, house, e  

/ay/, em palavras como white, wine, para analisar se essas variáveis seriam apenas sociais ou se 

apontariam para a estruturação do grupo social. Embora o autor não pretendesse avaliar a 

atitude dos falantes, em função das variantes sociais, sobre o desejo de permanecerem na ilha 

ou dela sair, ele percebeu que a diferenciação linguística se dava entre membros da população 

que pretendiam permanecer na ilha e outros que desejavam sair da ilha a procura de emprego 

no continente. Um dos resultados encontrados foi que os jovens aproximam-se mais do 

vernáculo da ilha do que os adultos, especialmente os do sexo masculino, pois os que queriam 

se manter na ilha centralizavam a pronúncia do ditongo em [ɐɪ] e [ɐᴜ], ou até mesmo [əɪ] e [əᴜ] 

típica do lugar; os que queriam sair para o continente adotavam uma pronúncia encontrada no 
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sudeste da Nova Inglaterra [aɪ] e [aᴜ], demonstrando o quanto a variável social incide nos 

comportamentos linguísticos e, portanto, nas atitudes dos falantes em relação à língua.  

Outro estudo de Labov (1966, 2008, p. 63 [1972b]) foi sobre a pronúncia do /r/ em posição 

pós-vocálica de vendedores de três grandes lojas de departamentos em Manhattan, em Nova 

York, escolhidas no topo, no meio, e na base da escala de preços e de moda, na expectativa de 

que os clientes fossem socialmente estratificados. O entrevistador geralmente perguntava: “Por 

favor, onde ficam os sapatos femininos?”, a resposta esperada era: “Fourth floor” (quarto 

andar). O entrevistador então se inclinava para a frente e dizia: “Como?”. Geralmente, ele 

obtinha a mesma resposta, mas pronunciado em estilo monitorado com acento enfatizado. A 

pesquisa registrou, para o /r/ pós-vocálico, ocorrências de africadas ou oclusivas para a 

consoante final da palavra fourth (quarto), e quaisquer outros exemplos de variantes não padrão 

de (th) usadas pelo falante. Ele conclui que, quanto mais perceptível era o uso do /r/ pós-

vocálico na fala dos entrevistados, maior o padrão sócio-econômico dos frequentadores das 

lojas. O estudo indica que ao estudar as reações subjetivas, os falantes reagiram positivamente 

quando houve a pronúncia do /r/, considerada como marca de prestígio, o que leva a conclusão 

de que há um significado social, ou seja, uma atitude sociolinguística em relação ao uso das 

variantes para os membros de uma comunidade. 

No Brasil, os estudos sociolinguísticos iniciaram com os temas de crenças e atitudes 

linguísticas, há mais de quatro décadas, com o pioneirismo de Santos (1973). No entanto, esse 

campo ainda não recebeu a merecida atenção, como diz Mollica (1995, p. 121), “apesar de 

poucas, já existem pesquisas cuja preocupação é de analisar crenças e atitudes linguísticas de 

falantes do português brasileiro sobre a realidade da língua no estágio atual”. Mollica (op. cit.) 

destaca os estudos de Santos (1973, 1980), de Figueiredo Ricardo (1981), de Oliveira e Silva 

et. al. (1989) e o de Melo (1988) como descrições tipicamente variacionistas sobre o português 

falado contemporâneo no Brasil.  

Mais recentemente, Aguilera (2008) também se manifesta acerca desse assunto e salienta 

que, embora a sociolinguística insista na importância do estudo de crenças e atitudes, ainda é 

um campo pouco explorado, pois os estudos sociolinguísticos vêm investigando uma gama de 

temas nas últimas décadas, mas se concentrando, sobretudo, nos níveis fonéticos, fonológicos 

e morfossintáticos.  

De modo semelhante, Roncarati (1995) observa que a produção sobre as atitudes sociais 

ainda é muito pouca e voltada, principalmente, para as reações subjetivas (crenças, atitudes, 

percepções e avaliações) atribuídas à dialetalização do Português do Brasil. Entre os trabalhos, 
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destacam-se as dissertações e teses de Santos (1973 e 1980), Almeida (1979), Amaral (1989), 

Chiavegatto (1993), bem como a pesquisa de Bortoni-Ricardo, a partir de 1991, sobre 

sociolinguística educacional e a aplicação de testes de sensibilidade e mercado sociolinguístico 

desenvolvido por Oliveira e Silva a partir da década de 80. 

Roncarati (ibid) registra outros pesquisadores que também atuam na área, tal como 

Mollica (1995), Hora, Bortoni-Ricardo & Gomes & Malvar, Roncarati, Quental, Ramos e 

Santos. Até então, em Roncarati (1995, p. 121) uma das preocupações é que, “nada foi 

desenvolvido no sentido de se descobrirem leis gerais e universais, que devem regular a 

variação de uso da língua e os diferentes graus de sua percepção e avaliação, isto é, as constantes 

existentes entre a tríade uso/sensibilidade/valor social de fatos da língua”. 

Entre os pesquisadores desses temas, destacaremos, segundo Roncarati (1995), os estudos 

de Santos (1973; 1980). Santos (1973) analisou o efeito que as variantes fonológicas provocam 

nas reações avaliativas em alunos oriundos de diferentes classes sociais e séries escolares. A 

pesquisa evidencia em suas conclusões o lado perverso da ideologia escolar, que leva os alunos 

mais pobres a reconhecerem o valor de traço-padrão, mas não apaga a estratificação social entre 

eles. Em 1980, Santos delimitou as fronteiras entre as noções de ‘crenças’ e ‘atitudes’ e 

reafirmou a importância de testes de percepção não só para revelar o status das variantes, mas 

principalmente para informar sobre o sucesso ou fracasso da escola na transmissão de suas 

atitudes e crenças sobre a heterogeneidade linguística. A conclusão do pesquisador é que a 

escola obtém sucesso na transmissão ao aluno de suas crenças sobre atitudes linguísticas e que 

o aluno vai à escola não para usar os valores de prestígio, mas para conhecer as crenças e 

atitudes da escola em relação a eles e assumir algumas delas: ou seja, a escola reforça o status 

quo diglóssico. 

Roncarati et. al. (1993) destaca ainda três trabalhos sobre crenças e atitudes, um de 

Almeida (1979), que compara as atitudes linguísticas da comunidade de Belo Horizonte com 

as atitudes de dialetos de outras regiões do Brasil e chega aos seguintes resultados: (1) são as 

variáveis (tal como ocupação e escolaridade) que impõem valor positivo ou negativo a uma 

atitude; (2) há duas grandes tendências de atitudes: uma majoritária e elitista, que valoriza o 

‘bom uso’ da língua, e outra, minoritária, mais liberal e ‘populista’; (3) a noção de ‘excelência 

linguística’ que é medida por parâmetros como clareza de expressão, origem urbana do falante, 

língua cultivada (norma) e diferenciação social; e 4) não há uma norma brasileira clara.  

Outro trabalho, o de Amaral (1989), que se inspira na psicologia social, testou como 

professores de português da rede oficial reagem diante do dialeto não padrão de alunos 
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brasilienses em desvantagem sociocultural. Os resultados confirmam que (1) os professores, 

independentemente de seus antecedentes regionais, apreciam o dialeto padrão da classe média, 

e (2) que os professores de português se contradizem em suas atitudes avaliativas porque são 

os que menos depreciam o dialeto não padrão, mas são ao mesmo tempo os que justamente 

mais admiram o dialeto da classe baixa hipercorrigido. 

Por fim, cabe fazer referência ao estudo da própria Roncarati et. al. (1993, p. 246), que 

consistiu na aplicação de testes a 31 professores do Estado do Rio de Janeiro, em que se media 

a percepção avaliativa sobre a multivariação dialetal do Português do Brasil. Os resultados 

mostram atitudes de separativismo linguístico (que opõem a língua padrão a outras variedades) 

instigadas pela pressão normativa que alija a fala de grupos sociais e etnicamente 

marginalizados. Segundo a autora, muitos professores manifestaram que, embora admitindo a 

existência da heterogeneidade linguística, as escolas, na prática, ainda não sabem direito como 

trabalhar com as variedades regionais e sociais dos alunos, porque as escolas não lidam, de 

maneira eficiente, com as reações de lealdade linguística e de resistência à pressão pelo 

aprendizado do padrão dito culto. 

Outro importante trabalho na área que merece ser destacado é o de Alves (1979), 

mencionado por Aguilera (2008a), ao pesquisar as atitudes linguísticas de nordestinos que 

moravam em São Paulo. O autor registra que ao referir-se ao comportamento do falante em 

relação à própria variedade, duas atitudes podiam ocorrer: a de valorização e a de rejeição. Ele 

observou que os migrantes nordestinos (baianos e pernambucanos) de nível superior e classe 

econômica mais alta (grupo A) avaliaram positivamente o próprio falar, ou seja, o de seu estado 

de origem. Em contraposição, os de condições socioeconomicoculturais mais baixas (grupo B) 

consideravam o dialeto paulista “mais bonito, correto e adiantado” que o falar nordestino, e 

manifestavam o desejo de falar como o paulista. A atitude desses falantes do grupo B, de 

valorização da fala paulista e de rejeição à fala de sua origem, reforça o conceito de prestígio 

linguístico, ou seja, “o processo de concessão de estima e respeito para indivíduos ou grupos 

que reúnem certas características e que leva à imitação das condutas e crenças desses indivíduos 

ou grupos” (AGUILERA, 2008a, p. 316) 

Mollica (1995) estudou o modo como o carioca reage em relação a sua fala, com o 

objetivo de mostrar evidências que comprovam haver uma coerência entre o que os falantes 

percebem e a forma como avaliam a língua que produzem. Ela partiu de alguns padrões 

sociolinguísticos analisados por especialistas com a finalidade de demonstrar atitudes previstas 

e imprevistas, e, assim, estabeleceu os seguintes pressupostos:  
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(i) o certo e o errado não são absolutos; 

(ii) aos enunciados de uso da língua atribuem-se valores; 

(iii) alguns usos são mais percebidos e/ou estigmatizados que outros; 
(iv) em alguns casos, estabelece-se uma equiparação entre 

produção/percepção/avaliação linguística. 

 

A pesquisa buscou conferir a sensibilidade e o grau de estigmatização dos fenômenos de 

concordância nominal e verbal correlacionada à alternância de uso entre nós / a gente e ao 

emprego de pronomes anafóricos e construções de tópico. Após audição dos pares de sentenças, 

os informantes teriam que responder sim/não para o teste de percepção, e correto/não correto, 

para o teste de avaliação das estruturas. Em suas conclusões, Mollica (1995) ratifica o nível de 

responsabilidade dos fatores externos e internos à língua sobre as percepções e avaliações que 

os falantes possuem das construções que falam, que produzem, que imitam. Há evidências, 

portanto, de certa equivalência entre determinado perfil sociolinguístico dos indivíduos, suas 

crenças e atitudes linguísticas. Aponta a autora também que não há dúvida de que a 

escolarização, a pressão escolar e a idade se mostraram determinantes, mas (i) não agem 

sozinha; (ii) a atuação dos parâmetros sociais mencionados difere em função do fenômeno 

variável; (iii) os fatores estruturais diagnosticados pelos pesquisadores atuam conjuntamente 

com os sociais; (iv) a variável sexo/gênero não é o melhor indicador no caso de crenças e 

atitudes linguísticas, fato aliás que vem sendo constatado reiteradamente nos trabalhos voltados 

para a descrição da produção do português falado, a não ser que se combine com outras 

variáveis. 

Outro ponto fundamental em Mollica (1995, p. 128) foi o estabelecimento de princípios 

gerais sobre a hipótese de existirem leis gerais constantes entre os três processos 

produção/percepção/avaliação, a saber: 

1. estruturas menos notadas são menos estigmatizadas, que, no entanto, nem 
são necessariamente mais frequentes, nem exatamente as variantes padrão; 

2. estruturas mais notadas são mais estigmatizadas, que, no entanto, nem são 

necessariamente as menos frequentes, nem exatamente as variantes não 

padrão; 

3. as estruturas mais notadas (salvo os casos de variantes não padrão sujeitas 

permanentemente à atenção dos indivíduos mais escolarizados) são 

envolvidas por condições estruturais especiais, que implicam quase sempre 
forte e nítida relevância do ponto de vista de sua funcionalidade sócio-

pragmática; 

4. as estruturas mais estigmatizadas (salvo os casos de variantes não padrão 
sujeitas permanentemente à atenção dos indivíduos mais escolarizados) só 
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recebem avaliação negativa dos falantes quando são percebidas, e isso só se 

verifica se presentificam as pré-condições estabelecidas em 3. 

Esses princípios são organizados de modo a proporcionar ao pesquisador uma 

investigação mais aprofundada e sistematizada ao ponto de comprovar ou refutar os processos 

de produção, percepção e avaliação em análise, com base em leis gerais (MOLLICA, 1993 e 

1994a) 

Cyranka (2007) investigou as crenças dos professores de português e dos alunos de oitava 

série do Ensino Fundamental em relação à concepção de língua, linguagem e variação 

linguística e as atitudes dos mesmos alunos em relação à variedade linguística que utilizam e 

que podem configurar um caso de prestígio encoberto. Os resultados mostraram alunos em 

conflito entre a aprovação de sua variedade linguística no teste de atitude e a declaração de que 

não sabem escrever nem falar bem no teste de crenças. Os alunos mostraram-se inibidos em 

relação ao uso de sua própria língua e condicionam o desenvolvimento dessas competências a 

crenças equivocadas, como aprender regras de gramática e de ortografia. De modo semelhante, 

40,9% dos professores apresentaram a crença de que para escrever direito, deve-se aprender 

gramática. No teste de atitudes, o estudo revelou uma identificação de todos os alunos com a 

variedade rurbana, intermediária entre a rural e a urbana e, no julgamento das falas, registrou 

que os adjetivos da dimensão de ‘solidariedade’, ou seja, com o comportamento linguístico de 

seu grupo, apresentaram os maiores índices do que com a dimensão de ‘poder’, ou seja, 

identificação que a variedade culta representa.  

Os alunos da zona rural avaliaram mais negativamente a variedade culta do que a rural, 

evidenciando o fenômeno do prestígio encoberto. Segundo Cyranka (2007, p. 126), tal resultado 

sugere uma implicação pedagógica: “a escola deve levar em consideração essa identificação 

com a variedade intermediária entre a urbana padronizada e a rural, na função de ampliar a 

competência dos alunos em diferentes registros”. 

Dentre os estudos apontados acima, vale a pena ressaltar também os que tratam de atitudes 

linguísticas e que se relacionam à consciência linguística e às reações subjetivas dos falantes, 

como expõe Gómez Molina (1987, p. 25). 

A atitude linguística atua de forma muito ativa nas mudanças de código ou 

alternância de línguas: é um fator decisivo, junto à consciência linguística, na 

explicação da competência dos falantes; permite ao pesquisador aproximar-se 
do conhecimento das reações subjetivas diante da língua e/ou línguas que 

usam os falantes; e influi na aquisição de segundas línguas. 
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O autor enfoca a importância da atitude linguística, o que nos faz destacar trabalhos já 

referenciados sobre esse assunto, quanto ao nível de consciência do falante ao avaliar a língua. 

Quanto à consciência do falante, Labov (2008, p. 360 [1972b]) classifica os três tipos de 

reação envolvidos na mudança linguística segundo o tipo de avaliação social que eles recebem: 

(1) indicadores “são traços linguísticos encaixados numa matriz social, exibindo diferenciação 

segundo a idade e o grupo social, mas que não exibem nenhum padrão de alternância estilística 

e parecem ter pouca força avaliativa”. O falante avalia a língua de maneira pouco consciente. 

Os traços ficam abaixo do nível da consciência e dizem respeito às mudanças linguísticas no 

início da sua implementação. Um exemplo de indicador linguístico é a realização do pronome 

sujeito no português brasileiro; (2) marcadores “exibem estratificação estilística tanto quanto 

estratificação social. Embora possam estar abaixo do nível da consciência, produzirão respostas 

regulares em testes de reação subjetiva”. Os falantes avaliam a variável de forma mais 

consciente, dessa maneira, uma variante ganha prestígio sem que a(s) outra(s) seja(m) 

abertamente rejeitada(s). Implicam diferença social e estão correlacionadas a grupos sociais e 

a estilos de fala, emergindo quando a mudança linguística já está bem adiantada. A variação 

entre tu e você seria um exemplo de marcador, numa certa comunidade com o tu sendo a 

variante de prestígio sem que haja, em muitos contextos, uma avaliação negativa do uso do 

você; (3) estereótipos “são formas socialmente marcadas, rotuladas enfaticamente pela 

sociedade”. Existe um aumento no nível de consciência dos falantes e a variante padrão é usada 

frequentemente nas situações mais formais por todas as classes sociais. Têm correlação com o 

padrão estilístico, sexo e diferenciação socioeconômica. Os dois primeiros são decorrentes de 

julgamentos sociais inconscientes, mas mesmo assim, podem ser medidos através de várias 

técnicas. A falta de concordância verbal constitui assim um estereótipo. (OLIVEIRA, 2011b). 

As variações sociais e estilísticas, conforme Labov (2008, p. 271 [1972b]), desempenham 

um papel essencial na mudança linguística e apresenta como definição de social “os traços 

linguísticos que caracterizam os distintos subgrupos de uma sociedade heterogênea” e, como 

estilístico, “as modificações mediante as quais um falante adapta sua linguagem ao contexto 

imediato do seu uso de fala”. 

As reações subjetivas manifestadas pelos falantes, por sua vez, podem ser conscientes 

ou inconscientes conforme categorizou Hora (2011 e 2012). Segundo o autor, a noção de 

consciência é determinante para se classificar as variáveis linguísticas em indicadores, 

marcadores e estereótipos, como propõem Weinreich, Labov e Herzog (2006, [1968]) e Labov 

(2008 [1972b]). Hora (2011 e 2012) tem como objetivo avaliar a atitude do falante paraibano 
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em relação a processos fonológicos que podem ser categorizados tanto como pontuais quanto 

como globais, considerando aspectos estruturais e prosódicos. Avalia também até que ponto o 

falante tem consciência do processo variável que permeia sua fala e a de outros falantes 

brasileiros. Desse modo, ele estuda dois tipos de consciência: consciência pontual – refere-se à 

variação que o falante pode apontar, por exemplo, como o caso do “chiado carioca” e do “erre” 

paulista; e a consciência global – aquela que o falante descreve em termos metafórico-

emocionais, como é o caso do “falar arrastado, descansado”. Hora (op. cit.) estudou os dois 

tipos de variação: intradialetal, que envolve aspectos que o falante observa em seu próprio 

dialeto, vindo a constituir consciência pontual e global; e interdialetal, que envolve os aspectos 

que o falante observa em outros dialetos, também produzindo consciência pontual e global. 

Quanto ao conhecimento das reações subjetivas diante da língua, Lucca (2005) 

apresentou duas pesquisas sobre a fala brasiliense.  

A primeira, de Melo (1988), analisou os julgamentos subjetivos de atitudes linguísticas 

de estudantes universitários e supletivistas de Brasília. Segundo o autor, os dialetos que 

receberam mais qualificações positivas foram os que apresentavam menos traços socialmente 

estigmatizados, como o gaúcho, o goiano, o ‘brasiliense’ e o paulista, enquanto o dialeto 

pernambucano recebeu avaliação mais baixa.  

A segunda, de Barbosa (2002), que, a fim de captar a identidade linguística do falante 

brasiliense, entrevistou falantes nascidos em Brasília, perguntando-os sobre a ideia do não-

sotaque da capital como marca do dialeto brasiliense. Ao todo, entrevistou quatro falantes do 

Plano Piloto, dois de Taguatinga, dois de Ceilândia e quatro do Gama. Segundo a autora, os 

brasilienses entrevistados elegeram como bons os sotaques veiculados pela mídia, falados no 

centro-sul, com exceção do carioca, que é associado a gírias excessivas, e o dialeto do estado 

do Maranhão, para o qual se levou em conta o mito do ‘falar nacional correto’ (BAGNO, 2002, 

p. 46) que, como assegura Barbosa (op. cit.), caracteriza-se pelo uso do pronome tu com a 

concordância verbal. Os sotaques rejeitados, em geral, são considerados os mais ‘carregados’, 

principalmente os da região Nordeste, que é uma região socialmente desprestigiada no cenário 

nacional. Concluiu, também, que os habitantes do Plano Piloto “falam certinho”, enquanto os 

de Ceilândia falam “muita gíria”, “muito ‘pra’”, e os de Taguatinga falam um “português mais 

pro nordestino, mas não tão puxado”. 

Os trabalhos destacados acima mostram o desenvolvimento da pesquisa em crenças, 

atitudes linguísticas e avaliação como constructo dos estudos sociolinguísticos fora e dentro do 

Brasil, com base na teoria da variação e mudança linguística, que será discutida mais adiante. 
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2.1.2 Crenças, mito e imaginário  

A palavra mito, como trataremos nesta tese, possui uma acepção diferente da utilizada 

nas sociedades primitivas e na mitologia ‘clássica’, que entendia o mito como narrativas 

tradicionais, dos tempos fabulosos ou heroicos. Esse significado ainda tem o seu lugar nos 

estudos atuais, no entanto, diferentes áreas de conhecimento, entre elas a Linguística, lançam 

mão da palavra mito, com um novo sentido, como o faremos mais adiante sobre o mito da fala 

do Maranhão como a melhor do Brasil; uma comunidade por assim entender possuir a melhor 

fala entre as demais do nosso português.  

Para falarmos do mito, precisamos lembrar que, nas comunidades primitivas, era a única 

maneira de explicar a origem do mundo, dos seres, dos fenômenos e outros. Nesse período, o 

homem procurava respostas para suas inquietações focadas nos mitos. 

De acordo com Burkert (2001), a cultura grega era pensada e se impunha não como norma 

jurídica ou pela força, mas, acima de tudo, como forma artística e pelo domínio da mitologia 

‘clássica’. Nessa visão, o autor diz que os mitos são narrativas tradicionais. Pelo fato de ser 

narração, o mito não nos é dado como texto fixo nem está ligado a formas literárias 

determinadas; pode ser artisticamente desenvolvido ou comprimido até ao mais seco resumo; 

pode aparecer em prosa, verso e canção.  

Podemos observar que o pensamento de Burkert (2001) abre espaço para 

compreendermos melhor o que é mito em relação à fala, pois o mito da fala maranhense não 

possui também uma narrativa definida, aparenta apresentar-se em forma de palavras ou frases 

curtas. 

O mito, na visão de Ullmann (1991, p. 195), “representa um fato concreto, acontecido, e 

fundamentado do mundo existente”. De modo que sua função, conforme escreve o próprio autor 

(1991, p. 201): 

É a de que as pessoas de uma cultura ou subcultura compartilham, todas, da 

mesma maneira de pensar, dando uma coesão grupal. Os mitos justificam, 

fundamentam, reforçam e codificam as crenças e práticas de uma sociedade. 
São, em outras palavras, uma espécie de dogma para o mundo primitivo e 

civilizado. Haja vista o ‘dogma’ da superioridade racial, o do dinheiro, o do 

sexo, o do paraíso marxista, entre outros. Em vez de dogma lograríamos dizer 
mundividência, modelo de ação e pensamento, que, por vezes, pode levar ao 

fanatismo, como o demonstra a história de tempos não mui remotos. 



36 

 

Na visão do autor, o mito é entendido como o modo que as pessoas interpretam a vida e 

as coisas por meio das crenças e práticas comuns compartilhadas no grupo em que vivem. 

Dessa forma, o núcleo significativo do imaginário é constituído pela figura do mito, o 

qual representa a expressão privilegiada das imagens. Segundo Durand (2004, p. 3), o 

imaginário é “o ‘museu’ de todas as imagens passadas, possíveis, produzidas e a produzir, nas 

suas diferentes modalidades da sua produção, pelo homo sapiens sapiens”. Antes, esse museu 

era mantido pelos grandes sistemas religiosos, depois o controle passou para as belas artes, para 

as elites, a imprensa, a publicidade, as novelas ilustradas, a fotografia, a televisão e o cinema 

para o público em geral (ARAÚJO E TEIXEIRA, 2009).  Nas últimas décadas, o imaginário 

sai do campo das belas-artes, onde tradicionalmente é utilizado, e passa a ser aplicado no 

domínio da vida social (SERBENA, 2003). 

Na visão de Barthes (1993, p. 131), o mito é uma fala, não uma fala qualquer porque há 

condições especiais para que a linguagem se transforme em mito. “O mito é um sistema de 

comunicação, é uma mensagem”, é um modo de significação, uma forma, por isso não poderia 

ser um objeto, um conceito ou uma ideia. Por tratar de uma imagem realizada em vista de uma 

significação, Barthes (1993, p. 132) diz que “a fala mítica é formada por uma matéria já 

trabalhada em vista de uma comunicação apropriada”. Dessa maneira, por meio de uma 

comunicação adequada, a fala mítica torna-se matéria pronta, uma forma para ser compreendida 

em uma comunidade.  

Segundo Goldgrub (1995, p. 79), o mito pertence à linguagem e “é pela palavra que ele 

se nos dá a conhecer, ele provém do discurso” e acrescenta que “a substância do mito não se 

encontra nem no estilo, nem no modo de narração, nem na sintaxe, mas na história que é 

relatada” (id. ibid.). Na visão de Goldgrub, o mito se define como uma forma peculiar de 

enunciado, exigindo uma metodologia específica capaz de atingir sua dimensão semântica. Daí 

exigir que o mito seja desmembrado em frases “o mais curtas possíveis”, porque o sentido dos 

mitos deve ser buscado na combinação dos elementos e não nos elementos isoladamente.  

Na mesma perspectiva de Barthes (1993) e de Goldgrup (1995), Siqueira (2007, p. 79), 

“o mito é uma fala, um discurso, uma narrativa coletivamente produzida e que visa a instaurar 

uma ordem ainda que inúmeras contradições estejam presentes e em jogo”. Para Siqueira (ibid.), 

a função do mito é de mediar, instaurar o contato entre o que é estranho e o que é conhecido, 

justificar o que é inconsciente ou transcendente, preservar e representar valores, funcionando 

dialeticamente de modo ampliado, antecipado, esclarecedor ou ocultante.   
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A nova acepção do termo mito ganha lugar quando o assunto é preconceito. Os 

Parâmetros curriculares nacionais (BRASIL, 1998, p. 31), quando trata do ensino da escrita e 

da língua padrão, reconhece que: 

A escola precisa livrar-se de vários mitos: o de que existe uma forma ‘correta’ 

de falar, o de que a fala de uma região é melhor da que a de outras, o de que a 

fala ‘correta’ é a que se aproxima da escrita, o de que o brasileiro fala mal o 
português, o de que o português é uma língua difícil, o de que é preciso 

‘consertar’ a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. 

Essas crenças insustentáveis produziram uma prática de mutilação cultural 
que além de desvalorizar a fala que identifica o aluno a sua comunidade, como 

se esta fosse formada de incapazes, denota desconhecimento de que a escrita 

de uma língua não corresponde a nenhuma de suas variedades, por mais 
prestígio que uma delas possa ter. 

Observamos que para os Parâmetros curriculares nacionais os mitos citados são 

entendidos como crenças falsas que existem na escola e que precisam ser trabalhadas de modo 

a permitir aos alunos a escolha da forma de falar, considerando as características e condições 

do contexto de produção. 

Bagno (2002, p. 13) diz que “o preconceito linguístico fica bastante claro numa série de 

afirmações que já fazem parte da imagem (negativa) que o brasileiro tem de si mesmo e da 

língua falada por aqui”. Nessa passagem, percebemos que o autor retoma a ideia do mito quando 

fala de afirmações negativas ou falaciosas sobre o falante e a própria fala e acrescenta que “são 

na verdade, mitos e fantasias que qualquer análise mais rigorosa não demora a derrubar”.  O 

linguista se refere de fato ao mito, não com o mesmo sentido dos mitos tracionais, a exemplo 

do mito de Édipo. 

Do exposto, podemos entender o mito como uma fala, um discurso, uma narrativa oral 

espontânea, emanadas de crenças e atitudes de uma comunidade, podendo ser negativas ou 

positivas.  

Concluímos, portanto, que há crenças negativas como as de preconceito formado de 

atitude discriminatória e crenças positivas que buscam enaltecer uma fala em detrimento de 

outra(s). Por fim, o estudo sobre a temática do mito mostra a relação de significado que o termo 

pode assumir em diferentes contextos e situações diversas. E, nesta tese, interessa-nos o mito 

da fala maranhense como a melhor do português do Brasil.  
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2.2 Teoria da variação e mudança linguística. 

A variação e a mudança linguísticas têm sido objetos de permanente interesse dos 

estudiosos da linguagem, mas ficaram fora do interesse do estruturalismo saussureano e 

gerativismo chomskyano. Segundo Alkmim (2004, p. 23), essas abordagens deixaram de lado 

o foco da variação e mudança linguística por uma decisão que repercute na visão que temos do 

fenômeno linguístico, de sua natureza e caracterização, diretamente ligada à questão da 

determinação do objeto de estudo da Linguística. Nesse sentido, discutiremos abaixo a relação 

da língua com sua exterioridade, e a posição que cada abordagem adota sobre o fenômeno 

linguístico.   

No começo do século XX, com a publicação do “Curso de Linguística Geral”, de 

Ferdinand de Saussure, em 1916, inicia-se a linguística moderna, enfatizando a língua como 

um sistema regido por leis internas, formado por um conjunto de elementos inter-relacionados, 

que funcionam a partir de regras específicas e autônomas.  A essa organização que Saussure 

chama de sistema, seus sucessores chamam de estrutura; daí o termo ‘estruturalismo’, que 

passou a denominar a nova corrente do pensamento linguístico na época. 

Com a obra, Saussure definiu seus objetivos, suas dicotomias e o objeto de estudo, a 

língua, considerando-a sistemática, homogênea, abstrata e social, e deixando de fora a fala, 

entendendo-a como assistemática, heterogênea, concreta e individual.  

Saussure reconhece a importância dos estudos externos da língua, mas prioriza o sistema 

interno, o caráter formal do fenômeno linguístico. Nessa concepção, a língua é examinada em 

suas relações sistêmicas, no âmbito da homogeneidade, abstraindo-se totalmente o uso, as 

questões sociais. Dessa maneira, excluía as variedades linguísticas, as condições de produção, 

a história, o sujeito, a subjetividade da linguagem e o sentido.  

Na segunda metade do século XX, com a publicação de “Estruturas Sintáticas”, em 1957, 

Noam Chomsky inaugura a teoria da gramática gerativa com o objetivo de investigar o 

conhecimento implícito armazenado na mente do falante. Do mesmo modo que Saussure 

centra-se na língua, a teoria gerativa preocupa-se com a competência linguística, de caráter 

universal, relacionada à mente do falante, e pressupõe um sujeito ideal numa comunidade ideal.  

Chomsky (1957) defende a existência de uma gramática universal (GU) e que há 

princípios universais presentes em todas as línguas. Concebe a gramática como um conjunto 
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finito de regras capaz de gerar infinitas frases na língua, de modo que um falante pode formar 

um número infinito de frases em sua língua sem antes tê-las ouvido ou pronunciado.  

Podemos observar que semelhante ao estruturalismo, o gerativismo também não se 

preocupa com os estudos da exterioridade da linguagem; preocupa-se apenas com as 

características internas da língua, a sua forma. 

Contrariando a corrente estruturalista, advinda de Saussure, e o gerativismo, proposto por 

Chomsky, a partir da década 60, William Labov apresentou estudos da variação e mudança 

linguística que mostravam uma estreita relação entre língua, suas variedades e a 

heterogeneidade da sociedade.  

A Teoria da Variação ou Sociolinguística Variacionista surge com a publicação do texto 

básico “Os fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística” (Empirical 

Foundations for a Theory of Language Change), em 1968, por Uriel Weinreich, William Labov 

e Marvin Herzog, tornando os estudos da variação e mudança linguística relevantes na literatura 

linguística do século XX. Os autores propõem um modelo teórico-metodológico para os estudos 

linguísticos, a Sociolinguística, que procura descrever a heterogeneidade ordenada dos usos da 

língua, buscando oferecer meios mais científicos sobre a linguagem falada. 

Para Bright (1974, p. 17), “a tarefa da sociolinguística, é, portanto, demonstrar a 

covariação sistemática das variações linguísticas e social, e, talvez, até mesmo demonstrar uma 

relação causal em uma ou outra direção”. Desse modo, Bright (1974) insiste em mostrar a 

importância da diversidade linguística, reforçando que a variação não é livre, mas 

correlacionada a diferenças sociais sistemáticas. Na mesma perspectiva, Mollica (2007, p. 9) 

evidencia que “a Sociolinguística considera em especial como objeto de estudo exatamente a 

variação, entendendo-a como um princípio geral e universal, passível de ser descrita e analisada 

cientificamente”. 

Para Labov, a Sociolinguística Variacionista estuda a língua em uso em uma comunidade 

de fala4, considerando-a enquanto objeto heterogêneo e dinâmico e os fatores sociais como 

determinantes da heterogeneidade linguística. A língua é heterogênea, isto é, não é falada da 

mesma forma por todos os membros da comunidade. Por isso, há várias formas linguísticas à 

disposição do falante. Essas formas linguísticas alternativas recebem o nome de variantes 

linguísticas, ou seja, “as diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto 

                                                
4 Comunidade de fala, para a Sociolinguística, é entendida como um grupo de pessoas que compartilham traços 

linguísticos que distinguem seu grupo de outros; comunicam-se relativamente mais entre si do que com os outros, 

principalmente, normas e atitudes diante do uso da linguagem. (cf. LABOV, 1986 [1972]) 
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e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de variantes dá-se o nome de variável 

linguística” (TARALLO, 1997, p. 8). 

Uma variação linguística não é aleatória, mas influenciada por variáveis independentes 

(ou grupo de fatores) de natureza externa e interna ao sistema linguístico. As variáveis 

subdividem-se em dependentes e independentes. A variável linguística dependente é aquela que 

se deseja estudar; nesta tese, por exemplo, o “tu + o verbo com marcas flexionais” e “tu + verbo 

sem marcas flexionais”, não é um fenômeno independente, assistemático; depende, pois, das 

variáveis independentes internas à língua de natureza fonética, morfológica, sintática, lexical, 

semântica e discursiva, como, por exemplo, a saliência fônica, o tempo verbal e a frequência 

dos verbos e das variáveis exteriores à língua, como a faixa etária, sexo, nível de escolaridade 

e classe social. Para Lucchesi e Araújo (2012, p. 1): 

Um estudo sociolinguístico visa à descrição estatisticamente fundamentada de 

um fenômeno variável, tendo como objetivo analisar, apreender e sistematizar 
variantes linguísticas usadas por uma mesma comunidade de fala. Para tanto, 

calcula-se a influência que cada fator, interno ou externo ao sistema linguístico 

possui na realização de uma ou de outra variante”.  

Nesse sentido, é prudente destacar o que diz Mollica (2003, p. 10): 

Cabe a Sociolinguística investigar o grau de estabilidade ou de mutabilidade 

da variação, diagnosticar as variáveis que têm efeito positivo ou negativo 
sobre a emergência dos usos linguísticos alternativos e prever seu 

comportamento regular e sistemático. Assim, compreende-se que a variação e 

a mudança são contextualizadas, constituindo o conjunto de parâmetros um 
complexo estruturado de origens e níveis diversos. Vale dizer, os 

condicionamentos que concorrem para o emprego de formas variantes são em 

grande número, agem simultaneamente e emergem de dentro ou de fora dos 
sistemas linguísticos (MOLLICA, 2003, p. 11). 

Assim, podemos depreender que todas as línguas apresentam um dinamismo inerente, o 

que significa dizer que elas são heterogêneas. Segundo Lucchesi e Silvana (2012, p. 1), “toda a 

análise sociolinguística passa então a ser orientada para as variações sistemáticas, inerentes ao 

objeto de estudo, à comunidade de fala, concebidas como uma heterogeneidade estruturada”. 

Desse modo, segundo Roncarati, (2007, p. 8), a noção de heterogeneidade, envolvendo 

ampla gama de estilos, dialetos e variantes é tida, nos estudos variacionistas, como uma 

característica necessária, imanente. A língua é concebida como uma estrutura inerentemente 
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variável: a condição normal de uma comunidade de fala é a heterogeneidade. Assim, a variação 

é sistemática e previsível, passível de ser estudada. 

Diante disso, não se admite, nos estudos variacionistas, o princípio de que a variação é 

livre no uso da língua, mas que a variação é governada por fatores de natureza interna e externa 

ao sistema linguístico. A variação é entendida como inerente, regular e passível de uma análise 

linguística sistemática. Como diz Mollica (2007), os usos de estruturas linguísticas são 

motivados por fatores internos e externos à língua e as alternâncias configuram-se, por isso, de 

forma sistemática e estatisticamente previsíveis. 

Weinreich, Labov e Herzog, (2006 [1968]) defendem um modelo teórico-metodológico 

orientado por cinco problemas centrais a respeito da mudança linguística.  

O primeiro problema a ser entendido é se a mudança em questão tem uma direção. Para 

isso, resta-nos conhecer as variáveis em competição e as condições que favorecem ou 

restringem essa mudança. Daí o problema dos condicionamentos ou restrições (the constraint 

problem), que tenta responder sobre o que pode ou o que está mudando (estado de transição) e 

sobre as possíveis condições para a mudança. Busca saber também que fatores favorecem ou 

inibem a propagação da mudança num determinado contexto. Nesta tese, as variáveis em 

competição dizem respeito à concordância de segunda pessoa com o pronome sujeito tu, em 

exemplos: Tu vais e Tu vai.  A restrição à mudança parece estar ligada à saliência no morfema 

flexional do verbo. Já o favorecimento parece estar relacionado ao apagamento do morfema 

verbal de segunda pessoa do singular, devido ao reajuste pronominal em consequência do 

surgimento das formas você/vocês para as segundas pessoas do singular e plural. Isso resultou 

também na concordância da segunda pessoa do singular ser interpretada como se fosse forma 

de terceira pessoa pela ausência do morfema flexional.  

Entendidos os condicionamentos para a mudança, o segundo problema diz respeito à 

transição ou transferência de traços de um falante para outro. Daí o problema da transição (the 

transition problem), que busca entender como as línguas mudam de um estágio para outro 

através de sucessivas faixas etárias da população, ou seja, como as pessoas continuam falando 

enquanto a língua vai mudando e se há estágios intermediários da mudança que definem a trilha 

pela qual a estrutura <A> evolui para a estrutura <B>. Em todas as faixas etárias há falantes 

que usam as duas variantes com a marca e sem a marca da concordância verbal com o pronome 

sujeito tu. No corpus de Carneiro (2011), encontramos as ocorrências 149, informante (3ª faixa 

etária, ensino fundamental, feminino): “Como é que tu vai?”, e 150 e 151 do mesmo informante 

(1ª faixa etária, ensino superior, feminino): “Tu tem que sair logo” e “Ela perguntou se tu 
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preferes comer logo”. Observamos aqui que os falantes, no mesmo contexto de fala, utilizam 

formas variantes, sem terem consciência que as formas linguísticas estão em coocorrência e/ou 

concorrência. 

Entretanto, para que aconteça uma concorrência e/ou coocorrência de uma nova forma no 

sistema, ela precisa se encaixar nos sistemas linguístico e social, daí pressupor-se a inserção de 

encaixamento (the embedding problem), que procura compreender como ocorre o 

encaixamento das formas alternantes na matriz social e estrutural como um todo. Do ponto de 

vista linguístico, os verbos com ou sem a marca de concordância se encaixam perfeitamente no 

sistema com o pronome sujeito tu. Do ponto de vista social, não há restrições de uso por sexo, 

por idade e nem por nenhum nível de escolaridade, demonstrando que as variantes se inserem 

perfeitamente no sistema linguístico e social do falante. 

As formas em variação passam por um processo de avaliação na comunidade de fala. 

Decorre disso o problema da avaliação (The evaluation problem), que “deve estabelecer 

empiricamente os correlatos subjetivos dos diversos estratos e variáveis numa estrutura 

heterogênea” (WEINREICH, LABOV E HERZOG, 2006. p. 123 [1968]). Desse modo, o 

problema da avaliação, nesta tese, refere-se à avaliação social que o falante faz a respeito da 

concordância verbal na segunda pessoa do singular com o pronome sujeito tu e seu efeito na 

implementação do processo dessa mudança e também às crenças e atitudes que estão 

relacionadas à avaliação da fala maranhense sobre o mito da melhor fala do português do Brasil. 

A avaliação resulta em respostas cognitivas, afetivas e reações subjetivas dos membros 

da comunidade diante das formas alternantes ou uma possível mudança em curso em todos os 

níveis de consciência. Portanto, a concordância verbal está relacionada com o problema da 

avaliação; da análise dos julgamentos dos falantes em relação à fala maranhense. 

Por fim, o problema da implementação (the actuation problem), que procura identificar 

em que parte da estrutura social e linguística a mudança se originou e explicar a 

razão/motivação pela qual essa mudança ocorreu em determinado momento, de certa maneira, 

e não ocorreu em outro. Na estrutura linguística, podemos supor que a mudança tem suas 

origens na reestruturação do sistema pronominal, após a inserção das formas você e vocês, e, 

consequentemente, o preenchimento do sujeito zero/vazio. 

Com isso, Weinreich, Labov e Herzog (2006, [1968]) acrescentam que é importante a 

mudança linguística sob o ponto de vista de suas motivações sociais e que deve ser avaliada em 

termos de seus efeitos sobre a estrutura linguística e sobre a eficiência comunicativa. Os autores 
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sustentam, então, que “o estudo do problema da avaliação é um aspecto essencial da pesquisa 

que conduz a uma explicação da mudança”. (Op. cit., p. 103).  

Segundo Cargile et. al. (1994, p 223), as atitudes linguísticas estão intimamente 

relacionadas com as avaliações do falante num determinado comportamento linguístico. No 

entanto, os resultados das atitudes linguísticas não são limitados às avaliações do falante, 

porque podem sugerir diretamente diversos tipos de comportamentos, variações no discurso e 

estilos de fala. Há ainda a presença de comportamentos não-verbais na linguagem, como os 

gestos visuais por exemplo. 

Labov (2008 [1972b], p. 58), ao avaliar as entrevistas no estudo da ilha de Martha’s 

Vineyard, conclui que o significado da altura do primeiro elemento dos ditongos /aw/, a julgar 

pelo contexto em que ocorre, é uma atitude positiva em relação à comunidade. Isso permitiu ao 

linguista classificar a atitude em três categorias: positiva, quando exprime sentimentos positivos 

acerca do objeto; negativa, quando manifesta sentimentos negativos em relação ao objeto; e, 

neutra, quando não expressa sentimento nem positivo nem negativo acerca do objeto. 

De modo semelhante, Santos (1996) aproxima o conceito de atitude ao de avaliação e 

afirma que as atitudes podem ser de três tipos: positivas, negativas e  neutras. Seguindo a mesma 

visão, Silva (2008, p. 68) acrescenta que:  

Os falantes possuem para com as variedades de uma língua um conjunto de 
atitudes positivas ou negativas que, embora inconscientes, são importantes 

para a mudança linguística já que direcionam a permanência ou não de uma 

determinada estrutura da língua em questão.  

As crenças e as atitudes linguísticas ao se referir a uma determinada estrutura da língua, 

podem ser positivas, negativas ou neutras e que, mesmo inconscientes, contribuem para a 

mudança linguística. Essa avaliação resulta em reações subjetivas dos membros da comunidade 

diante de uma determinada mudança em curso em todos os níveis de consciência. 

As pesquisas de Labov (1966), Shuy (1969) e Williams (1970) constataram que as 

atitudes linguísticas são o outro lado da moeda do dialeto social, o que quer dizer que os traços 

linguísticos estão correlacionados com a reação dos falantes aos estímulos, que podem servir 

de pistas para a avaliação do ouvinte ao status social dos falantes (WILLIAMS, 1973 e 

CYRANKA, 2007). 
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Segundo Bisinoto (2007), não há controvérsia quanto ao fato de que, ao lado da variedade 

linguística existente numa comunidade e da manifestação concreta de falares diferenciados, há 

fenômenos de natureza social intrínsecos que afetam tanto linguística como politicamente os 

comportamentos e as relações dos habitantes, interferindo muitas vezes na própria estrutura 

social. Desse modo, a atitude linguística e social completam-se, ou melhor, fundem-se nas ações 

e reações dos indivíduos.  

Bisinoto (2007, p. 24) acrescenta que:  

As avaliações manifestas e encobertas, subjetivas e objetivas, mais ou menos 

conscientes, relativas à linguagem dos homens numa sociedade plural, têm  
propriedade de fundar e governar tanto as relações de poder quanto o prestígio 

ou o desprestígio das formas linguísticas, estabelecendo seletividades, 

evidenciando preconceitos. 

Diante disso, a autora prefere adotar o termo ‘atitudes sociolinguísticas’ em vez de 

atitudes linguísticas para descrever as atitudes linguísticas e sociais que ocorrem 

simultaneamente entre falantes numa situação comunicativa. Embora consideremos coerente 

sua argumentação, manteremos o termo “atitudes linguísticas” por se encontrar solidificado nos 

estudos sociolinguísticos.  

Em seguida, serão enfocados os trabalhos sobre a concordância verbal e a estruturação 

do sistema pronominal de segunda pessoa do singular no português do Brasil (PB). 

2.3 A concordância verbal e o desenho pronominal de segunda pessoa do singular  

A concordância verbal (CV) tem sido um dos assuntos de muito destaque nos estudos 

sociolinguísticos por apresentar uma quantidade de processos de variação. Por causa disso, essa 

flexão verbal apresenta muitas discordâncias quanto às normas prescritas pela Gramática 

Tradicional, tida como paradigma, e os demais usos por parte do falante. 

Enquanto a norma padrão da Gramática Tradicional apresenta, por exemplo, para o 

presente do indicativo, seis diferentes formas para as pessoas do discurso e para as flexões 

verbais: Singular 1ª (eu trabalho), 2ª (tu trabalhas), 3ª (ele/ela trabalha); Plural 1ª (nós 

trabalhamos), 2ª (vós trabalhais), 3ª (eles/elas trabalham); a norma culta brasileira, segundo 

Lucchesi, Baxter e Silva (2009, p. 331), apresentam as seguintes possibilidades de variações: 

Singular 1ª (eu trabalho), 2ª (você trabalha / ~ tu trabalhas ~ tu trabalha/), 3ª (ele/ela trabalha); 
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Plural 1ª (nós trabalhamos / ~ a gente trabalha/), 2ª (vocês trabalham / ~ vocês trabalha/), 3ª 

(eles/elas trabalham / ~ eles/elas trabalha/).   

As variações linguísticas ganham lugar na escola brasileira com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (1998) ao proporem um ensino que considere a realidade 

linguística do falante. Desse modo, as orientações nacionais pretendem valorizar um ensino que 

propicie ao aluno o reconhecimento de suas variedades linguísticas orais, para depois adquirir 

as normas da língua escrita, orientadas pelas gramáticas normativas; motivo talvez que encontra 

muitas resistências por parte da escola e de seus professores, que podem advir do 

desconhecimento da importância da reflexão sobre o funcionamento da língua falada pelos 

próprios alunos.  

Mesmo assim, o ensino da gramática normativa prevalece na escola e é apresentada como 

a única certa para a aprendizagem da língua portuguesa e uma possibilidade de acesso às 

camadas sociais privilegiadas da sociedade.  

No tocante à conceituação da concordância verbal nas gramáticas normativas, 

observamos, em um breve cotejo, as incongruências apresentadas no que se refere aos termos 

determinantes e determinados que se relacionam. De modo geral, o verbo concorda com o 

sujeito em número e pessoa, entretanto pode também concordar com predicativo, expressões 

numéricas e partitivas.  

Para Bechara, (1964, p. 362), “diz-se concordância verbal a que se verifica em número e 

pessoa entre o sujeito (e às vezes o predicativo) e o verbo da oração”. Na visão de Almeida 

(1961, p. 368), “concordância é o processo sintático pelo qual uma palavra se acomoda na sua 

flexão, com a flexão de outra palavra de que depende”. Os termos que na oração devem 

concordar são: o verbo, que se acomoda ao sujeito; o adjetivo, que concorda com o substantivo; 

o predicativo, que concorda com o sujeito e o pronome, que concorda com o nome a que se 

refere. 

Segundo Cunha & Cintra (2013, p. 510), a concordância verbal é “a solidariedade entre 

o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância, isto é, na 

variabilidade do verbo para conformar-se ao número e à pessoa do sujeito”. Para os autores, “o 

verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito, venha ele claro ou subentendido” (op. 

cit., p. 511) e com expressões partitivas, “o sujeito é constituído de expressões partitivas (como: 

parte de, uma porção de, o grosso de, o resto de, metade de e equivalentes) e um substantivo 

ou pronome plural, o verbo pode ir para o singular ou para o plural (op. cit., p. 313). 
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Na perspectiva dos estudos da linguística, a exemplo de Naro (1981, p. 64), no português 

padrão, a concordância verbal deve concordar com seu sujeito, podendo estar explícito ou 

implícito, anteposto ou posposto. Para Oliveira (2011, p. 45), “a ocorrência da CV define sujeito 

e o núcleo do predicado, representado pelo verbo, concebendo uma relação de identidade entre 

o termo determinado e o determinante, ocorrendo, assim, uma perfeita conexão entre os 

elementos da oração”. Na visão de Castilho (2010, p. 411), a concordância verbal é definida 

como “a conformidade morfológica entre uma classe (neste caso, o verbo) e seu escopo (neste 

caso, o sujeito)”.  

Para a norma padrão, a concordância verbal na segunda pessoa do singular com o 

pronome tu, no português do Brasil, desenha-se de duas maneiras: (1) a que é a orientada pelas 

Gramáticas Tradicionais como a única correta, ‘padrão’, ocorrendo com a marca de segunda 

pessoa do singular, ou seja, a flexão de número e pessoa, como exemplo “tu aceitas”, “tu 

queres” ou “tu fizeste” e (2) a que é considerada errada ‘não padrão’, ocorrendo sem a marca 

de segunda pessoa, zero/vazia (Ø), como “tu aceita”, “tu quer” ou “tu fez”, em que há um 

apagamento da desinência de número e pessoa. Desse mesmo modo, o pronome você, ocê e cê 

e senhor utilizam a forma verbal sem a marca de concordância.  

Segundo Cunha & Cintra (2013, p. 306), “o uso de tu restringe-se ao extremo Sul do país 

e a alguns pontos da região Norte, ainda não suficientemente delimitados. Em quase todo 

território brasileiro, foi ele substituído por você como forma de intimidade”. Segundo os 

autores, o pronome você também se emprega como tratamento de igual para igual ou de superior 

para inferior.  

As pesquisas sobre o sistema pronominal no português do Brasil têm mostrado uma nova 

configuração, haja vista o reconhecimento, por Cunha & Cintra (2013) acima, desse novo 

paradigma no que se refere aos pronomes tu e você. Entretanto, os autores desconhecem as 

pesquisas realizadas, por exemplo, na Região Nordeste – no Ceará por Soares (1980), no 

Maranhão por Herênio (2006), Alves (2010) e Carneiro (2011), só para citar alguns – em que 

apresentam a ocorrência do pronome tu e mostram a concordância desse pronome com a marca 

da desinência verbal, embora em pequenos percentuais. Desse modo, podemos admitir que 

existem duas formas no português do Brasil para tratar informalmente o interlocutor: os 

pronomes de segunda pessoa tu e você. 

As pesquisas sociolinguísticas no Brasil têm demonstrado um novo desenho dos 

pronomes pessoais sujeito, diferente dos manuais escolares com as formas constituídas no 

singular: 1ª (eu), 2ª (tu), 3ª (ele/ela); no plural: 1ª (nós), 2ª (vós), 3ª (eles/elas).  Menon (1995) 
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apresenta uma nova distribuição pronominal dos pronomes sujeitos do português do Brasil que 

se configura da seguinte maneira: Singular 1ª (eu, a gente), 2ª (tu, você, o senhor/a senhora), 3ª 

(ele/ela); Plural 1ª (nós, a gente), 2ª (vocês, os senhores/as senhoras), 3ª (eles/elas).  

Segundo Menon (1995), o pronome vós já desapareceu completamente do uso, tanto oral 

como escrito no português do Brasil, independentemente da região. A mesma autora, 

comentando Faraco (1982, p. 185), diz que, até o século XIV, a forma vós podia ser empregada 

tanto para mais de um interlocutor quanto para apenas um, de posição social ou hierárquica 

mais elevada ou por razões de idade. As convenções sociais vigentes exigiam do falante a 

utilização de uma forma de tratamento respeitoso. O mesmo não acontece com o tu, que ainda 

subsiste em áreas onde a vitalidade do uso é uma característica do dialeto local, embora o uso 

do você seja uma realidade na maior parte do Brasil.  

O tratamento formal vós, no entendimento de Lolegian-Penkal e Angelo (2007), já não 

era suficientemente honorífico para dirigir-se ao rei, razão pela qual outras formas vieram 

substituí-lo. Vossa Mercê (Vossa = vós; Mercê = à mercê do rei) foi uma das primeiras formas 

empregadas. Porém, esse emprego sofreu um processo de vulgarização, não só empregada à 

pessoa do rei, mas também aos nobres e posteriormente às pessoas de categorias sociais mais 

baixas. Perdeu-se o valor de distinção, tornando-se necessárias novas formas como Vossa 

Majestade e Vossa Alteza. Segundo as autoras, ao mesmo tempo em que ocorreu esta 

generalização de uso, a forma Vossa Mercê sofreu um rápido processo de simplificação fonética 

(Vossa Mercê > você), que continua até hoje.  

A forma Vossa Mercê, que despareceu por volta de 1490, era antes usada numa relação 

de inferior para superior, depois passou a ser utilizada numa relação de igual para igual e, por 

último, de superior para inferior (MENON, 1995). 

Com inserção de você/vocês para o tratamento de segunda pessoa, as novas formas 

passaram a coocorrer e concorrer com a forma antiga oposição tu/vós, anulando primeiro a 

forma vós que, como vimos, se tornou arcaica. A forma Vocês passou a integrar completamente 

o paradigma, caracterizando o plural real de segunda pessoa (LOLEGIAN-PENKAL E 

ANGELO, 2007). 

Paredes Silva (2000, 2003) apresenta um estudo da variação do tu e você num corpus de 

dezoito peças teatrais de autores cariocas ou ambientados no Rio de Janeiro. A pesquisa mostra 

que a forma você, a partir da década de 20 do século XX, passa a ocupar o espaço do tu.  Nesse 

período, o pronome tu se enfraquece e desaparece no Rio de Janeiro e, por volta da metade do 
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século XX, mais precisamente em 1951, ocorre o retorno do tu à fala carioca sem a marca de 

concordância verbal, relacionado à baixa condição social.  

Quanto à concordância, Menon (1995, p. 93-94) explica que a forma você durante o 

processo de modificação fonética e valor social se pronominalizou, isto é: 

Passou de um processo de gramaticalização, mudando de categoria: do nome 

(visto que uma locução nominal, segundo a gramática tradicional, equivale a 

um nome – substantivo ou adjetivo –, exercendo as mesmas funções 
gramaticais) para pronome. Este novo pronome é de segunda pessoa; logo, a 

forma verbal que o acompanha também passa a ser uma forma de segunda 

pessoa. Então não faz sentido algum continuar a dizer que o verbo está na 

terceira com um pronome de segunda pessoa. 

Menon (1995, p. 97) sustenta a hipótese de que “os falantes ‘interiorizaram’ a forma 

verbal com morfema Ø como marca de segunda pessoa e a variação recai simplesmente no uso 

do pronome”. Autora complementa dizendo que a mudança de forma já havia sido 

implementada e a variação permanecia em razão da escolha feita pelo falante, entre os dois 

pronomes tu ou você. Para evidenciar essa hipótese, a autora assegura que: “é a utilização, 

mesmo por falantes onde tu é a forma preferível no singular, da forma plural vocês. Como vocês 

é o plural de tu, basta subtrair da forma verbal o morfema de plural -m e se disporá da forma 

singular, à qual se adiciona o pronome tu”.  

Loregian-Penkal e Ângelo (2007, p. 106) acrescentam que com “a reestruturação do 

paradigma verbal, a 2ª pessoa passa a ter duas formas: uma continua a ter o morfema tradicional 

(por exemplo, -s para o presente do indicativo); e a outra apresenta um morfema zero de pessoa: 

Tu/você canta e Tu cantas”. 

Menon (2000) chama a atenção para o que considera um equívoco dos gramáticos e de 

certos autores de livros didáticos ao afirmarem que o pronome de segunda pessoa você deve vir 

acompanhado do verbo na terceira (grifos da autora).  Segundo Menon (2000, p. 124) “os 

autores deveriam, com base nessa certeza, providenciar alteração na regra de concordância 

verbal que eles mesmos preconizam e prescrevem para o português, qual seja, a de que o verbo 

deve concordar com o seu sujeito em número e pessoa” (grifos da autora). 

Diante da heterogeneidade do uso dos pronomes tu e você no português do Brasil, Scherre 

(2007) levantou a hipótese da existência, no português do Brasil, de quatro subsistemas em 

termos de frequência média do pronome tu e você, e da presença ou ausência da concordância 

com a forma tu, mas após recebimento de novos trabalhos, em Scherre at. al (2009, 2010, p. 
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18-19), sua hipótese foi ampliada de quatro para seis subsistemas, que apresentamos nos seis 

quadros a seguir: 

Quadro 1 – O primeiro subsistema é o pronominal V. (Uso exclusivo do pronome você e 

suas variantes cê ou ocê) 

Regiões Cidades e Estados 

Centro-oeste Grande Brasília/Distrito Federal 

Sudeste Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Arcos, 

em Minas Gerais; Vitória, no Espírito Santo; na 

cidade de São Paulo. 

Sul Curitiba, no Paraná 

Nordeste Salvador, na Bahia 

Norte Sem representante conhecido 

Fonte: Scherre at. al (2009, 2010, p. 18), com adaptações. 

Quadro 2 – O segundo é o subsistema pronominal T, com concordância muito baixa. (Uso 

predominante do pronome tu com percentual de 65% ou mais e uso da aplicação da 

concordância com o pronome tu, abaixo de 10% de taxa menor de 7%) 

Regiões Cidades e Estados 

Centro-oeste sem representante conhecido 

Sudeste sem representante conhecido 

Sul Porto Alegre, Flores da Cunha, Panambi, São Borja, 

Pelotas, No Rio Grande do Sul 

Nordeste por ora no subsistema 6. 

Norte Tefé no Amazonas 

Fonte: Scherre at. al (2009, 2010, p. 18), com adaptações. 

Quadro 3 – O terceiro é o subsistema pronominal T/V ou V/T (Uso equilibrado do pronome 

tu, com concordância com o pronome tu bem abaixo de 10%) 

Regiões Cidades e Estados 

Centro-oeste sem representante conhecido 

Sudeste sem representante conhecido 

Sul Chapecó – percentual de 50% de tu de toda a 

amostra. Em Santa Catarina, com taxa de 0,8% de 

concordância, considerando toda a amostra.  

Nordeste sem representante conhecido 

Norte sem representante conhecido 

Fonte: Scherre at. al (2009, 2010, p. 19), com adaptações. 
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Quadro 4 – O quarto é o subsistema pronominal T, com concordância média. (Uso 

predominante do pronome tu, com percentuais entre 76% e 96% e concordância com o 

pronome tu acima de 40%, com taxa entre 43% e 60%) 

Regiões Cidades e Estados 

Centro-oeste sem representante conhecido 

Sudeste sem representante conhecido 

Sul Florianópolis e Ribeirão da Ilha, em Santa Catarina 

Nordeste sem representante conhecido 

Norte Belém, no Pará, com 83% de tu, sem percentuais de 

concordância explicitados: 366 tokens de 445 do 

total da amostra. Com 84 dados, do total de 

ocorrências 105, que equivale ao percentual de 80%, 

de filho para filho e 282 tokens do total de 340 de 

toda a amostra, que  corresponde à taxa de 83%, de 

pai para filho, sem os casos de senhor 

Fonte: Scherre at. al (2009, 2010, p. 19), com adaptações. 

Quadro 5 – O quinto é o subsistema pronominal V/T ou T/V, sem concordância com o 

pronome tu. (Uso variável dos pronomes você/tu ou tu/você, com percentagem entre 30% 

e 99% de você ou com taxas entre 1% e 70% de uso de tu)  

Regiões Cidades e Estados 

Centro-oeste Grande Brasília/Distrito Federal 

Sudeste Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro; Santos, em São 

Paulo; São João da Ponte com taxa de 5% da forma 

tu do total de 21 casos e a forma tua 2 casos, do total 

de 483 ocorrências, em Minas gerais. 

Sul Paraná, em áreas bilíngues 

Nordeste Bahia: português afro: Cinzento, taxa de 19% de tu, 

Sapé, percentual de 22% de tu, Helvécia, frequência 

de 3% de tu, Rio de Contas, taxa de 1% de tu e 

português rural: Santo Antônio, taxa de 20% de tu e 

Poções, percentual de 9% de tu, em Feira de Santana, 

taxa entre 10% a 34% de tu; Maranhão: Alto 

Parnaíba-sul, percentual de 15% de tu, em 5 tokens, 

de 33 do total da amostra; Tuntum-centro, com taxa 

de 36% de tu, referente a 28 dados, de 63 de toda a 

amostra; Balsas-sul, percentual de 57% de tu, de 17 

sintagmas, equivalente a 30 do total das ocorrências; 

Bacabal-centro, com taxa de 57% de tu, equivalendo 

a 13 dados, de um total de 23 considerando toda a 

amostra  

Norte sem representante conhecido 

Fonte: Scherre at. al (2009, 2010, p. 19), com adaptações. 
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Quadro 6 – O sexto subsistema pronominal é T/V ou V/T, com concordância com o 

pronome tu baixa ou média, de 3% a 40%. (Uso variável dos pronomes tu/você ou você/tu, 

com percentuais de tu, possivelmente, entre 27% e 39%) 

Regiões Cidades e Estados 

Centro-oeste sem representante conhecido 

Sudeste sem representante conhecido 

Sul sem representante conhecido 

Nordeste Recife, em Pernambuco; João Pessoa e Campina 

Grande, na Paraíba; Fortaleza, no Ceará; Teresina, 

no Piauí; Maranhão: São Luís – Norte, de 45 tokens 

que equivale a 39% de tu de um total de 116 

ocorrências e com taxa de 29% de concordância; 

Pinheiro – Norte, 31 dados que correspondem ao 

percentual de 37% de tu, de um total de 84 de 

ocorrências, com 3% de concordância); Imperatriz-

Sul, percentagem de 27% de tu, com 7,7% de 

concordância 

Norte sem representante conhecido 

Fonte: Scherre at. al (2009, 2010, p. 20), com adaptações. 

No Brasil, como demonstrado acima, há vários estudos voltados para análise da 

concordância verbal de segunda pessoa do singular com o pronome sujeito tu e da alternância 

do pronome tu e você, no nosso Português, baseados na Teoria da Variação e Mudança.  

A seguir, pretendemos apresentar um perfil representativo da distribuição dialetal de uso 

da concordância verbal de segunda pessoa do singular com o pronome tu e da alternância dos 

pronomes tu e você, em amostras de língua falada, apontando apenas os três primeiros trabalhos 

que tivemos acesso, de modo a representar as cinco regiões brasileiras, organizados da seguinte 

maneira: inicialmente os trabalhos realizados no Maranhão, Nordeste do país, estado de 

realização da pesquisa, em seguida, alguns estudos oriundos do Centro-Oeste, do Sudeste, do 

Norte e finalmente do Sul.  

Região Nordeste    

No Maranhão, existem ainda poucos trabalhos sobre os pronomes de segunda pessoa do 

singular na área da Sociolinguística, razão pela qual destacaremos apenas as dissertações de 

Kerlly Herênio (2006), de Cibelle Alves (2010) e a tese de Honorina Carneiro (2011), todas 

tendo como objeto de estudo a alternância dos pronomes variantes tu e você. Embora esses 

trabalhos não tivessem como foco principal a concordância verbal com o pronome tu, todos 

apresentaram resultados acerca da concordância verbal na segunda pessoa do singular, como 

mostraremos a seguir. 
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Herênio (2006) realizou sua pesquisa em duas regiões diferentes do país: Uberlândia – 

MG e Imperatriz – MA, com o objetivo de investigar a existência de variação nos pronomes 

pessoais do caso reto tu e você no português brasileiro falado contemporâneo. A pesquisadora 

constatou que esses pronomes coocorrem em Imperatriz; o pronome você aparece com taxa de 

73% e o tu com percentual de 27%, mas em Uberlândia há apenas o emprego da forma você. 

Das ocorrências com o pronome tu, em Imperatriz, com taxa de 92,3%, aparecem com a 

ausência da concordância verbal e, 7,7% de percentual, com a presença da concordância verbal.   

Segundo Herênio (2006), a classe social não é um fator que interfere na escolha da 

variável de segunda pessoa, pois as classes sociais empregaram mais o pronome você, com 

percentuais correspondentes às classes alta, média e baixa, respectivamente a 80,4%, 94,5% e 

84,2%. 

Quanto à faixa etária, o resultado é aproximado ao fator classe social, com o maior 

emprego para o pronome você em todos os grupos. Os mais jovens, de 20 a 30 anos, apresentam 

18% de taxa do emprego do pronome tu e 82% de percentual do pronome você. O segundo 

grupo, de 31 a 45 anos, apresenta taxa de 7% de emprego do pronome tu e percentagem de 93% 

do pronome você. No terceiro grupo, composto pelos informantes acima de 46 anos, o pronome 

tu é empregado com taxa de 13% do total da amostra e o pronome você com percentagem de 

87% considerando toda a amostra. 

A pesquisa de Alves (2010) teve por objetivo fazer uma ‘fotografia sociolinguística’ do 

português falado no Maranhão referente ao uso de tu e você. Os resultados apresentam o 

pronome você como a forma mais frequente no falar maranhense, com percentual de 61,6% das 

ocorrências, enquanto o tu aparece com taxa de 38,4% das ocorrências. A análise revela também 

que a alternância entre os pronomes tu e você é condicionada pela idade do falante, porque são 

os mais jovens que empregam com maior frequência a forma tu, ao passo que os mais idosos 

utilizam o pronome você. Em razão também da localidade à qual pertence o falante, entre as 

seis cidades pesquisadas, em São Luís, Tuntum e Alto Parnaíba, há predominância de você, 

enquanto em Pinheiro, Bacabal e Balsas, a forma tu. 

Sobre a concordância, das 126 ocorrências de tu, apenas 14, correspondendo a 11,1%, 

são com a forma verbal de segunda pessoa do singular com a presença da desinência número-

pessoal, e, dessas 14 ocorrências, 13 foram registradas na cidade de São Luís, correspondendo 

ao percentual de 92,8% e, apenas 1 na cidade de Pinheiro, correspondendo à taxa de 7,2%. Nas 

demais cidades, não aparece a concordância com o pronome sujeito tu. Essa variação atua no 

sentido de os mais escolarizados tenderem a usar o tu seguido da concordância: em São Luís, 
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das 13 ocorrências, 12 são falantes com curso superior e apenas 1 falante está no nível 

fundamental.  

A pesquisa de Carneiro (2011), realizada em São Luís, capital do estado, objetivou 

investigar a alternância das formas de tratamento tu/você no português ludovicense. A 

pesquisadora constatou que esses pronomes coocorrem na fala dos ludovicenses, com maior 

predominância do pronome tu, com percentagem de 69,31% do total de ocorrências, e o 

emprego do pronome você com taxa de 30,69% do total da amostra. Das ocorrências do 

pronome sujeito tu, o verbo com a marca de concordância apresenta percentual de 5,73%, contra 

o percentual de 91,67% para o verbo sem a marca de concordância. Carneiro (2011) destaca 

que, mesmo com esta predominância da forma tu, o sistema pronominal na comunidade 

ludovicense se encontra sob pressão, com a forma você ganhando espaço e, talvez, lentamente 

se deslocando no sentido de assumir o estatuto de forma privilegiada. Tal fato a leva a supor 

que a variação é estável e sua presença se relaciona a fatores de natureza social como classe 

social, escolaridade, faixa etária e gênero.  

Quanto à classe social, o estudo revelou o uso maior da forma você entre pessoas de classe 

média alta, com 17,65% para o pronome você e 8,85% para o pronome tu e, para classe média, 

45,53% para o uso do você e 23,44% o uso do tu. Para as outras duas classes sociais, há uma 

tendência de prevalecer o uso do tu: para a classe média baixa, o uso do tu ocorreu em 30,73% 

do total e o uso do você em 22,35%; para a classe baixa, registrou-se 36,98% para o tu, e 16,35%  

para o emprego do você. Os percentuais demonstram que os falantes das classes baixas e média 

baixa da comunidade linguística ludovicense privilegiam a forma tu e que os ludovicenses 

pertencentes às classes sociais mais altas privilegiam a utilização da forma você. De modo geral, 

as pessoas de classes mais altas costumam ter maior acesso a bens culturais e chegam ao ensino 

superior, por isso mantêm maior contato com as influências que pressionam o uso dessa forma 

pronominal. 

Quanto à escolaridade, o pronome você aparece com taxa de 54,12%, contra 25,52% de 

percentual do emprego de tu, diferente dos percentuais para o nível médio, 39,98% para o tu, 

contra 15,30% para o você, e, do nível fundamental, 37,50% para o tu, e 30,58% para o você, 

indicando que, proporcionalmente, os falantes de nível superior privilegiam mais a utilização 

da forma você. De fato, como já destacado, pode ser que estas pessoas tenham entrado na escola 

utilizando tu, que sempre foi predominante em São Luís, mas que, à proporção que foram 

galgando níveis mais altos de escolaridade, estejam passando a usar mais a forma você que pode 

estar sendo entendida como forma de maior prestígio e mais culta. 
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Quanto à faixa etária dos falantes se dá o mesmo. Entre falantes jovens de 15 a 25 anos, 

aparece 32,29% para o emprego do tu e de 16,46% para o uso do você, e os maduros de mais 

de 55 anos com percentual de 19,27% para o uso do tu e de 16,47% para o pronome você. Já na 

faixa intermediária, de 26 aos 54 anos, a tendência se modifica, indicando que, em São Luís, os 

falantes privilegiam o pronome você, com percentagem de 67,06% face a 48,44% de taxa, para 

o pronome tu.  

No entanto, para a variável sexo, prevalece a tendência de maior uso do pronome tu pelo 

sexo feminino, com 60,42% em relação ao emprego do pronome você, com frequência de 

56,47%. Para o sexo masculino, a frequência do emprego de você foi de 43,53% face ao tu, 

com 39,58%. Com diferenças percentuais pouco significativas, é difícil qualquer inferência de 

que esteja havendo pressão da forma você. 

Em resumo, podemos dizer que os trabalhos da região Nordeste, aqui destacados, fazem 

parte do sexto subsistema pronominal T/V ou V/T, com o comportamento da concordância 

verbal de segunda pessoa com o pronome tu em índices pouco significativos, (cf. quadro 6), a 

exemplos, as pesquisas de Alves (2010) em São Luís e Pinheiro (MA) com 11,1%, na de 

Herênio (2006) em Imperatriz (MA) com 7,7% e Carneiro (2011) em São Luís (MA) com 

5,73%.  

Região Centro-Oeste 

Entre outros, destacaremos os estudos de Lucca (2005), Dias (2007) e Andrade (2010), 

que tratam da alternância do tu, você/cê/ocê e senhor, ambos da fala brasiliense. 

Lucca (2005) estudou a variação tu e você na fala brasiliense5 do Planalto Central, 

Ceilândia e Taguatinga, levando em conta a influência de fatores como a alternância de estilos 

e o tipo de relação entre os interlocutores na determinação das formas. Os resultados da 

pesquisa revelam índices de tu na amostra analisada em 72% e apontam para o fato de que a 

variação tu/você na fala brasiliense é determinada pelos grupos de fatores: sexo, tipo de relação 

entre os pares, familiaridade com o tema discursivo e região administrativa de onde o falante 

provém.  

                                                
5 Brasiliense é o adjetivo pátrio de Brasília, município único do Distrito Federal (DF), que segundo o Instituto de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010) é dividido em 28 regiões administrativas (RAs). O Planalto Central é 

entendido como a região administrativa 1, que é chamada de Brasília. 
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Quanto ao sexo, o resultado mostra um efeito gradativo dos fatores sobre o emprego do 

tu, no sentido de que as falas reais masculinas favorecem o emprego do tu, com peso relativo 

estimado em .55, mais do que as falas masculinas retomadas por rapazes, com peso de .40, que 

favorecem mais que as falas femininas retomadas por rapazes, as quais têm efeito 

desfavorecedor sobre o tu, com peso de .18, mas não tão desfavorecedor quanto as falas 

femininas, que tendem a empregar o tu, com peso relativo de .09. 

Quanto ao tipo de relação entre os interlocutores, Lucca (2005, p. 87) evidencia que “a 

solidariedade entre os pares é um fator que favorece a ocorrência de tu em grau bem elevado 

que os demais”. De modo que o fator pares em relação solidária tem um efeito mais forte sobre 

o uso do pronome tu, com peso relativo .57, pares em relação não solidários desfavorecem o 

uso do tu, com peso relativo .22, o fator não pares em relação não solidaria com .21 de peso 

relativo, quando um superior se dirige a um inferior, e não pares em relação não solidaria .34 

de peso relativo, quando alguém de poder inferior se dirige a um superior, o que evidencia uma 

tendência de o falante não usar o pronome tu quando não está envolvido em uma interação 

solidária. Nas suas conclusões, Lucca (op cit) observa que, diferentemente do que esperava dos 

falantes brasilienses, o tu é amplamente utilizado entre jovens brasilienses do gênero masculino, 

em relações marcadas pela solidariedade entre os pares. 

Quanto à familiaridade do tema discursivo, os resultados apontam favorecimento do uso 

do pronome tu com os temas mais familiares, com peso relativo de .52, contra menos familiares, 

com peso relativo de .17. Quando o falante trata de um tema mais familiar, ele não se monitora 

e sua fala tende, pela espontaneidade, utilizar mais a variedade tu.  

Quanto à região administrativa dos falantes, os resultados apresentam Ceilândia como 

favorecedora do uso do tu com peso relativo de .68. As outras duas regiões, Taguatinga e 

Brasília, apresentaram índices desfavorecedores, ambas com peso relativo de. 43. Segundo a 

pesquisadora, os pesos relativos confirmam a tendência do falante ceilandense em usar mais o 

tu do que o você. 

O estudo de Dias (2007), no Planalto Central, analisou a variação tu e você entre falantes 

brasilienses descrevendo os fatores linguísticos e sociais que condicionam a variação em 

diferentes faixas etárias. O resultado mostra a frequência do pronome tu em taxa de 10,6%, 

você em taxa de 26,5%, nulo com percentagem de 11, 5%, e de cê em percentual de 51,4%, 

apontando pequeno índice para a variante tu, mas desta percentagem nenhum dado com a 

presença da concordância verbal. O resultado mostra também que os jovens de Brasília usam 

mais o tu que os falantes de mais idade, como evidência tanto de que se trata de uma mudança 
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em curso, como de gradação etária. Ou seja, os falantes tendem a usar menos este pronome à 

medida que se inserem no mercado de trabalho e desenvolvem tipos diferentes de 

relacionamentos. Dias (2007) conclui também que o uso do pronome tu faz parte do repertório 

linguístico do português falado em Brasília e que é usado pelo falante em oposição às variantes 

cê e você, para indicar diferentes graus de intimidade e de respeito em relação a seus 

interlocutores. 

Andrade (2010) estudou as variantes tu, você e cê na fala brasiliense de crianças e 

adolescentes de 7 a 15, na Vila Planalto (área do Planalto Central) e fora dela. O estudo apontou 

que o tu já entra, aos cinco anos de idade, na variedade brasiliense, com taxa de 34,5% do total 

dos pronomes, ocorrendo este, em todas as idades estudadas, um total de percentual de 48,% na 

Vila Planalto e apenas com taxa de 8,2% dos dados de fora da Vila, mas não faz referência à 

concordância por não encontrar dados de concordância do tu com a desinência número-pessoal 

de segunda pessoa do singular. 

Andrade (2010) observou que a faixa etária analisada em sua pesquisa tem idade inferior 

ao da analisada por Lucca (2005), que é de 15 a 19 anos, e da pesquisa de Dias (2007), que é 

de 13 a 19, de 20 a 29 e de mais de 30 anos. Entretanto, os falantes do estudo de Andrade (ibid.) 

já usam de forma significativa a variante tu em falas casuais. Os resultados indicaram que os 

falantes nativos foram influenciados pela origem dos pais. Os oriundos da região Nordeste, em 

geral reduto do tu, representam 65,5% dos não nativos; da região Sudeste e Centro-Oeste, 

redutos do você, representam 28,4%; e da região Sul, reduto do tu, não representam nem 1% 

dos falantes não nativos.  

Quanto ao gênero, Andrade verifica que o uso do tu é mais fortemente frequente por parte 

das mulheres, quando comparado às pesquisas de Lucca (2005) e Dias (2007), com 

percentagem de 44% de uso do tu na Vila Planalto, baseado em rodada eneária. Nas rodadas 

binárias, o resultado referente ao emprego de tu é bastante significativo na fala feminina, com 

taxa de 43,9%, comparando as pesquisas de Lucca (2005) com percentual de 23% e a de Dias 

(2010) com 10,8%. A pesquisadora concluiu que, mesmo ocorrendo essa expansão, as falas 

masculinas ainda lideram o uso do pronome tu, em Brasília. 

Concluímos que os trabalhos, enfocados para a região Centro-Oeste, fazem parte do 

quinto subsistema pronominal T/V ou V/T e não apresentam variação quanto à concordância 

verbal com o pronome sujeito tu, ou seja, o pronome tu  sempre ocorre apenas com o verbo sem 

a marca de número e pessoa (cf. quadro 5). 
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Região Sudeste 

Santos (2012) objetivou estudar a frequência dos pronomes sujeitos de segunda pessoa 

na fala carioca. Destaca como pertinente analisar o retorno de produtividade do tu 

correlacionado com o verbo sem a marca de concordância. De um total de 648 tokens, o 

pronome tu aparece com percentual de 12%, o pronome você com taxa de 49% e o sujeito não 

preenchido com frequência de 39%.  

Quanto à escolaridade, o pronome sujeito tu aparece com percentual de 8,5% no ensino 

superior e com os mesmo dados probabilístico de 12,8% e de 12,3%, para os informante do 

ensino fundamental e médio, respectivamente. Na pesquisa não aparece nenhuma ocorrência 

com marca de desinência flexional. Todas as ocorrências são sempre empregadas sem a marca 

de concordância verbal. O pronome sujeito você aparece com percentual de 56,3% no ensino 

superior, com taxa de 48,7% no ensino médio e com percentagem de 42,6% no ensino 

fundamental. Segundo a autora, o emprego da variante você apresenta uma avaliação social 

positiva entre os falantes cariocas mais escolarizados.  

A variante sujeito não preenchido ou sujeito zero apresenta percentual de 45% para o 

ensino fundamental, com taxa de 39% para a o ensino médio e 35,2% de frequência para o 

ensino superior, percentuais maiores que o uso do pronome sujeito tu. A linguista conclui que 

os falantes mais escolarizados são os que menos utilizam a estratégia de apagamento do sujeito; 

desse modo é o grupo que mais opera o preenchimento com a forma você. 

Quanto ao sexo, o pronome sujeito você aparece com frequência de 53,9% para as 

mulheres e 44,4% para os homens. A forma tu é mais frequentes entre os homens, com taxa de 

15,1%, contra 9,1% para as mulheres. O estudo aponta também que são as mulheres que mais 

apagam o sujeito, 40,6% contra 36,9% em relação aos homens.  

Modesto (2006) buscou descrever e explicar o uso das formas de tratamento tu e você em 

Santos, cidade do litoral do Estado de São Paulo, levando em consideração aspectos 

sociolinguísticos e pragmático-discursivos, que atuam na alternância dessas formas. A pesquisa 

mostra que, do total de 708 pronomes sujeitos encontrados, a forma mais utilizada na cidade de 

Santos é você, com 67% de ocorrências contra 32% de taxa da forma tu. Segundo o pesquisador, 

apesar de a forma tu ser uma marca linguística de Santos, os resultados apresentaram que a 

preferência geral dos falantes da cidade é pelo emprego da forma você. O autor aponta também 
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que os falantes não usam a forma verbal canônica de segunda pessoa com o pronome tu, como 

acontecem em outras regiões do país, em que ocorre o uso desta forma. 

Quanto ao sexo, homens e mulheres preferem a forma você, com frequência de 67% e 

65% e a forma tu, com percentuais de 32% e 34%, respectivamente. Tal contestação só confirma 

a forte presença da forma você no falar da região. 

Quanto à faixa etária, a forma você prevalece com maior preferência de uso nas duas 

faixas analisadas: na primeira, de 15 a 20 anos, com taxa de 61%, e, na segunda, de mais de 20 

anos, com taxa de 69% contra 38% e 30% de percentagens, respectivamente, para a forma tu. 

Os resultados do fator escolaridade, diferentes dos resultados das variáveis sexo e faixa 

etária, apresentam maiores percentuais. Os informantes alunos ou concluintes do ensino médio, 

menor escolaridade, tendem a usar, com mais frequência, a forma tu num percentual de 40% 

contra 29% com maior escolaridade, que estudaram ou estudam no ensino superior. A forma 

você é utilizada por informantes com taxa de 59% para a menor escolaridade, contra 70% da 

maior escolaridade. Segundo o autor, essa escolha acontece porque os falantes de maior 

escolaridade querem evitar um uso considerado “errado”, preferindo a forma você, que deixa o 

verbo sem a marca de número-pessoa. 

O fator expressividade mostrou-se mais produtivo em contextos de menor expressividade 

para o uso do você, com 79%, contra 20% para o uso do tu. Para contextos mais expressivos, é 

maior a quantidade de usos de tu, com 50%, contra 49% do uso do você. 

Quanto ao fator monitoramento, os resultados mostram que em contextos de maior 

monitoramento da fala, ou seja, nas gravações não secretas, os falantes evitam o uso de tu com 

apenas 17%, contra 82% para o uso do você. Em contextos de menor monitoramento, o uso do 

tu aparece com 46% contra os 53% da forma você. Para o autor, o uso do tu é desencadeado 

pela configuração de situações de [+ envolvimento], [- monitoramento] e [+ expressividade]. O 

uso do você aparece em situações de [+ monitoramento] e [- expressividade]. 

Mota (2008) realizou um estudo no município de São João da Ponte, situado na 

microrregião de Montes Claros, em Minas Gerais, com o objetivo de identificar quais as 

motivações da variação dos pronomes tu e você na comunidade, levando em consideração os 

fatores internos e externos à estrutura linguística. Nas entrevistas, o estudo mostrou que, do 

total de 509 ocorrências, o pronome tu aparece apenas com 10% frente ao uso do pronome você, 

com percentual de 89%. Segundo a autora, mesmo que o índice de ocorrência do tu seja apenas 
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de 10%, tais resultados são reveladores de um traço cuja presença era considerada inexistente 

no dialeto mineiro.  

Nos testes de produção, que consistem em criar mecanismos que levem o informante a 

construir a variável, escolhendo entre uma e outra forma, os resultados mostram que, das 172 

ocorrências, o pronome tu aparece com taxa de 25% frente ao uso do pronome você, com 75%. 

Segundo a pesquisadora, embora o resultado nesse tipo de coleta represente quase o triplo da 

entrevista, a forma você é a preferida entre os falantes investigados. 

A faixa etária, nos dois tipos de recolha de dados, confirma que os jovens de 15 a 25 anos 

são os falantes que apresentam maiores índices de uso do pronome tu, com pesos relativos, na 

entrevista, de .72 e, nos testes de produção, de .77. A autora afirma que “o uso do tu é 

considerado como uso reservado e estigmatizado, sendo permitido em determinadas situações 

de interação” (MOTA, 2008, p. 70). 

Outro fator importante, na pesquisa de Mota (2008), para o pronome tu, foi a área 

geográfica de atuação profissional do falante: urbana ou rural. Os resultados apontam uma 

vantagem de 74% e .96 de peso relativo para a área rural, contra 10% e peso relativo de .29, 

para a área urbana. A autora concluiu que o fator área geográfica e faixa etária apontam que o 

uso do tu constitui um fenômeno da zona rural e uma marca do grupo de jovens. 

Em síntese, semelhante às pesquisas da Região Centro-Oeste, os trabalhos destacados da 

Região Sudeste pertencem ao quinto subsistema pronominal T/V ou V/T sem casos de 

concordância verbal com o pronome sujeito tu (cf. quadro 5).  

Região Norte 

Soares e Leal (1993) realizaram uma pesquisa com o objetivo de estudar a alternância das 

formas de segunda pessoa tu, você e senhor na cidade de Belém, no estado do Pará. A amostra 

foi composta de 38 informantes, gravada entre pais e filhos. Os informantes foram divididos 

por grupo socioeconômico e faixa etária. Os pais professores e servidores que participaram da 

pesquisa eram da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os resultados mostram que os filhos 

se dirigem aos pais, preferencialmente, pelo tratamento do tu, com percentual de 49,1%, 

seguido de o senhor, com taxa de 38,6%, e você aparece com percentual de 12,3%. Os pais, 

tanto professores como funcionários, preferem o uso do tu ao dirigirem-se aos filhos, 

independentes de serem crianças ou adolescentes, com percentual de 76,8%, frente ao você, 
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com taxa de 23,2%. A conclusão é que a variante tu predomina em Belém, independentemente 

do grupo socioeconômico, da faixa etária e do tipo de relação entre os filhos e os pais. 

De modo semelhante, o trabalho realizado por Martins (2010), tendo como objetivo 

estudar a alternância tu/você/senhor no município de Tefé – AM, indica que o tu é a forma 

pronominal mais usada pelos falantes do Município, com frequência de 83% e peso relativo de 

.58. Para você o percentual é de 1% e peso de .07, e, para senhor, o percentual é de 15% e peso 

de .34, mas a concordância com a forma verbal de segunda pessoa do singular é muito baixa, 

com taxa de apenas 3,7% do total da amostra.  As mulheres e as crianças de 7 a 10 anos são os 

maiores usuários de tu. Segundo Martins (2010), o pronome você é um pronome mais formal e 

tem a função de contato. O pronome senhor faz parte da comunidade de fala dos indivíduos 

tefeenses; é um pronome mais formal e usado nas relações íntimas entre pais e filhos, sempre 

marcando assimetria6, mas os resultados indicam que uma possível mudança no sentido senhor 

+ tu nas relações assimétricas íntimas pode estar em curso. 

Babilônia (2011) teve como objetivo descrever a influências dos fatores sociais que 

condicionam a variação dos pronomes tu/você na fala manauara em três situações de registro: 

elocuções formais, diálogos entre dois informantes e entrevistas. Os resultados apontam a forma 

você como a mais frequente, com 318 ocorrências, correspondendo a um percentual de 65%, 

frente a forma tu, com 174 e um percentual de 35%, de um total de 492, nas três situações 

discursivas. As 174 ocorrências do pronome tu correspondem a 22,4% da aplicação da regra 

variável da concordância verbal flexionada. 

O predomínio de você aparece nas elocuções formais e entrevistas, enquanto, nos 

diálogos, predomina a forma tu. Das 43 ocorrências nas elocuções formais, 39 correspondem a 

90,7 % da forma você, e 4 correspondem a 9,3% da forma tu. Das 223 ocorrências nas 

entrevistas, 214 representam 96% da forma você, e 9 representam 4% da forma tu. Nos diálogos, 

com 228 ocorrências, 161 representam 70,5% da forma tu, e 65 representam 29,5% da forma 

você. Os resultados confirmam as hipóteses do autor de que o pronome você é a forma de 

tratamento utilizada no primeiro contato e quando há limitações sociais para um tratamento 

mais íntimo entre os interlocutores. O uso do tu ocorre mais nos diálogos, enquanto o você nas 

elocuções formais. Já nas entrevistas, aparecem tanto o pronome sujeito tu quanto o você. 

                                                
6 “Ausência de simetria”. Simetria “é a correspondência em grandeza, forma e posição relativa, de partes 

situadas em lados opostos de uma linha ou plano médio” (FERREIRA, 1975, p. 148, 1301). 
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A composição da pesquisa de Babilônia (op. cit.) não é uniforme. Dos quarenta 

investigados, 24 são mulheres e 16 são homens. Quanto ao sexo, os resultados mostram que as 

mulheres usam 60,2 % para a forma tu, e 51,2% para você, frente aos homens, 39,8% para 

forma tu e 48,8% para você.  

Quanto à faixa etária, não há relevância na variação entre os pronomes, mas uma 

indicação de mudança em progresso da concordância verbo-sujeito. Em termos percentuais, a 

terceira faixa etária apresenta índice de marca de concordância verbal com o pronome tu de 

89%; a segunda 31,3%; e a primeira de apenas 1,6% de toda a amostra, A pesquisa evidencia 

que o importante, tanto com o fator sexo como faixa etária, são os contextos de utilização do 

pronome: tu mais utilizado nos diálogos e você nas entrevistas e elocuções formais. A conclusão 

é que a variação é determinada pelo contexto conversacional, pelos tipos de registro. 

Em resumo, os trabalhos apontados podem ser divididos em três diferentes subsistemas 

pronominais: o de Martins (2010), em Tefé (AM), no segundo subsistema pronominal T, com 

concordância muito baixa, apenas 3,7% (cf. quadro 2); o de Babilônia (2011), em Manaus 

(AM), no sexto subsistema pronominal T/V ou V/T, com 22,4% de concordância verbal de 

segunda pessoa do singular (cf. quadro 6); o trabalho de Soares e Leal (1993), em Belém (PA), 

faz parte do quarto subsistema T, com concordância verbal, mas não explicita percentuais para 

a concordância com o pronome sujeito tu (cf. quadro 4). 

Região Sul 

Amaral (2003) investigou a variação da manutenção da marca de concordância verbal em 

Pelotas (RS), considerando os aspectos linguísticos e os aspectos sociais dessa variação. 

Ocorreram 157 ocorrências de concordância verbal, que correspondem a 7,4%. Os resultados 

apontam, entre as três faixas etárias, que as pessoas de idade maior que 50 anos operam mais a 

concordância, com peso relativo de .64. A segunda faixa etária, entre 26 a 49 anos, com peso 

relativo de .54. Os mais jovens, entre 16 a 25 anos, formam o grupo dos que menos aplicaram 

concordância, com peso relativo de .36. Segundo o autor, é o primeiro indício de que há uma 

mudança em curso quase consolidada, no que concerne à aplicação da regra de concordância 

verbal na comunidade pelotense.  
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Quanto ao sexo, as mulheres utilizam maior concordância de segunda pessoa do singular, 

com peso relativo de .59, frente aos homens, com peso de .39. O estudo comprova que as 

mulheres preferem usar formas de prestígio, nesse caso, a aplicação da concordância verbal. 

Os informantes de maior escolaridade, os de nível superior, fazem aplicação da regra com 

peso relativo de .65, os do ensino médio com peso de .53, e os de menor escolaridade, apenas 

com ensino fundamental, com peso relativo de .27. Segundo o autor, os resultados indicam que 

as pessoas de maior idade, do sexo feminino e de maior escolaridade são as que tendem a aplicar 

a concordância de segunda pessoa do singular e que o apagamento da desinência número-

pessoal é devido à regularização do paradigma verbal, influenciado por condicionadores 

linguísticos e sociais. 

Loregian-Penkal (2004a) tem como foco o comportamento de duas regras variáveis: a 

alternância do tu/você e a concordância verbal com o pronome tu. A pesquisa da primeira regra 

variável foi realizada na fala do corpus VARSUL dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina. Estão também inclusos na pesquisa os informantes da localidade do Ribeirão da Ilha 

– SC (corpus BRESCANCINI).  

A segunda regra variável, (re)análise de Loregian (1996), foi realizada nas localidades de 

Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS) e Ribeirão da Ilha (SC), às quais foram acrescentadas as 

três cidades do interior de Santa Catarina – Chapecó, Blumenau e Lages – e as três cidades do 

interior de Rio Grande do Sul – Flores da Cunha, Panambi e São Borja. Na primeira regra 

variável, a autora pretendia verificar se a forma tu estava sendo substituída pelo você, no Sul 

do Brasil. Já na segunda regra variável, o objetivo era testar se a manutenção do tu é 

acompanhada ou não da marca verbal de segunda pessoa. 

Os resultados favorecem o aparecimento do tu em relação ao você em Ribeirão da Ilha, 

com peso relativo de .78, na capital Porto Alegre, com peso relativo de .61, e na capital 

Florianópolis, com peso relativo de .32. O pronome tu também predomina nas três cidades do 

interior do Rio Grande do Sul: em São Borja, com peso relativo de .76, em Panambi, com peso 

relativo de .30, e Flores da Cunha, com peso relativo de .37. Já nas três cidades do interior de 

Santa Catarina, o tu é menos favorecido: em Chapecó, aparece com peso relativo de .82, em 

Blumenau, com peso relativo de .61, e, em Lages, com peso relativo de .30. 

Observamos que das nove localidades estudadas, cinco aparecem com pesos relativos 

acima de .50, indicando favorecimento do uso do tu. Segundo Loregian-Penkal (2004, p. 135), 

os maiores índices apresentam suas particularidades: o de Chapecó, com .82 de peso relativo, 
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se justifica por ser “uma região de fronteira com a Argentina onde os falantes precisam marcar-

se como gaúchos versus estrangeiro e o fazem também através do uso maciço do pronome tu”, 

e o de Ribeirão da Ilha, com .78 de peso relativo por “possuir a característica da grande presença 

açoriana e do isolamento a que os falantes que lá habitam sempre estiveram expostos”.  

As mulheres favorecem quanto ao uso do tu em todas as localidades: em Porto Alegre, 

Florianópolis e Ribeirão da Ilha, com peso relativo de .74, frente aos homens, com peso relativo 

de .20. Nas três cidades do interior do Rio Grande do Sul – Flores da Cunha, Panambi e São 

Borja - as mulheres aparecem com peso relativo .67 frente aos homens, com peso relativo de 

.23. Nas três cidades do interior de Santa Catarina – Chapecó, Blumenau e Lages - as mulheres 

utilizam a regra com peso relativo de .61, frente aos homens, com peso relativo de .42. 

Do mesmo modo que o fator feminino, os falantes da primeira faixa etária, entre 25 a 49, 

lideram quanto ao uso do pronome tu, em todas as localidades. Em Porto Alegre, Florianópolis 

e Ribeirão da Ilha, com peso relativo de .55, frente aos falantes com mais de 50 anos, com peso 

relativo de .44. Nas três cidades do interior de Rio Grande do Sul – Flores da Cunha, Panambi 

e São Borja – a primeira faixa etária, de 25 a 49 anos, com peso relativo de .60, frente à segunda 

faixa etária, os mais de 50 anos, com peso relativo de .36.  

Nas três cidades do interior de Santa Catarina – Chapecó, Blumenau e Lages – a primeira 

faixa etária, de 25 a 49 anos, favorece o uso do tu com peso relativo de .62, enquanto a segunda 

faixa etária, os mais de 50 anos, com peso relativo de .27, desfavorece o uso do tu. Segundo a 

pesquisadora, os resultados sugerem que os falantes de mais idade da amostra são mais formais 

que os mais jovens e que o uso do tu talvez esteja, de fato, associado a uma menor formalidade, 

ou uma maior intimidade, bem como não apontam indícios de mudança em progresso em 

direção ao uso do você. 

Quanto à escolaridade, o uso do pronome tu aumenta com os anos de escolarização nas 

capitais Porto Alegre e Florianópolis e na cidade do interior, Ribeirão da Ilha, com percentuais 

para o primário de 81% e peso relativo de .34; para o ginásio, com taxa de 87% e peso relativo 

de .41, e para o colegial alcança 95% de taxa e peso relativo de .75.  

Nas cidades do interior de Rio Grande do Sul – Flores da Cunha, Panambi e São Borja – 

o uso do tu apresenta maiores percentuais para os menores anos de escolaridade: para o 

primário, taxa de 94% e .72 de peso; para o ginásio, 84% de percentual e .38 de peso; e para o 

colegial, 82% de taxa e .28 de peso relativo.  
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Nas cidades do interior de Santa Catarina – Chapecó, Blumenau e Lages – os maiores 

percentuais de uso do tu ocorrem para o ginásio, com taxa de 28% e .59 de peso relativo; o 

colegial, com taxa de 27% e .47 de peso relativo; e o primário, com frequência de 25% e .42 de 

peso relativo. Segundo a linguista, os resultados indicam que a escolaridade do falante não se 

configura de forma homogênea nas localidades analisadas e que, em algumas delas, a educação 

formal parece não exercer influência na fala dos entrevistados, uma vez que o pronome 

ensinado na escola, para a segunda pessoa do singular, é apenas o tu. 

Os resultados da concordância verbal com o pronome tu apresentam maiores para 

Ribeirão da Ilha, com peso relativo de .91, seguidos de Florianópolis, com peso relativo de .85, 

de São Borja, com peso relativo de .36, de Porto Alegre, com peso relativo de .35, Panambi, 

com peso relativo de .34, e Flores da Cunha, com peso relativo de .20. Já nas três cidades do 

interior de Santa Catarina, Blumenau lidera com peso relativo de .82, Lages, com peso relativo 

de .74, e Chapecó, com peso relativo de .18. 

Rocha (2012) objetivou investigar e mapear o fenômeno da variação pronominal de 

segunda pessoa do singular, tu/você/o senhor, na função de sujeito e sua correlação com as 

formas pronominais que aparecem na função de complementos verbais e de adjuntos (oblíquos 

e possessivos), a partir de dados sincrônicos do português de Florianópolis (SC).  

Os resultados obtidos na amostra de 28 entrevistas para os pronomes de segunda pessoa 

do singular mostram o tu, com frequência de 76%, o pronome você, com taxa de 17%, o senhor, 

com percentual de 5% e pronomes neutros, os que não puderam servir de referência, com taxa 

de 2%. Considerando apenas os resultados de tu e você, os percentuais passam para 81,6% e 

18,36%, respectivamente. Para a concordância verbal, de um total de 437 dados com o pronome 

tu, esse fenômeno correspondeu a 19,4% de toda a amostra. 

Quanto à diatopia, apresentamos os resultados da distribuição dos pronomes tu, você e o 

senhor na pesquisa de Rocha (2012, p. 252), na tabela 1. 
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Tabela 1 – Frequência dos pronomes de segunda pessoa do singular segundo a diatopia 

(percentuais, aplicações, total de ocorrência). 

Bairros Tu Você Senhor 

Costa da Lagoa 63,4% 

33/52 

28,9% 

15/52 

7,7% 

4/52 

Ingleses 71% 

44/62 

14,5% 

9/62 

14,5% 

9/62 

Ribeirão da Ilha 64,1% 

25/39 

7,7% 

3/39 

28,2% 

11/39 

Ratores 97,1% 

68/70 

2,9% 

2/70 

Sem dados 

Santo Antônio de Lisboa 98,9% 

58/90 

1,1% 

1/90 

Sem dados 

Centro 1990 68,8% 

152/221 

30,3% 

67/221 

0,9% 

2/221 

Centro 2006 74,3% 

39/39 

5,1% 

2/39 

20,6% 

8/39 

    Fonte: Rocha (2012, p. 256) – com adaptações 

Os resultados mostraram que o uso do tu é favorecido em todos os bairros pesquisados, 

com os menores índices para os bairros Costa da Lagoa, com frequência de 63,4% e Ribeirão 

da Ilha com taxa de 64,1%. O pronome o senhor supera o pronome você em dois bairros: 

Ribeirão da Ilha, com percentual de 28,2% contra a taxa de 7,7%, e, no Centro 2006 atingindo 

20,6% de percentagem para o senhor, contra 5,1% de taxa para o você; e apresenta os mesmos 

percentuais de 14,5% no bairro Ingleses. (ROCHA, 2012, p. 252) 

Santo Antônio de Lisboa e Ratores são os dois bairros em que o uso do pronome tu 

aparece com os maiores percentuais, de 98,9% e 97,1%, respectivamente. Por outro lado, esses 

bairros apresentam índices baixíssimos do uso do você: apenas 2,9% em Ratores, e 1,1% em 

Santo Antônio de Lisboa. No entanto, nesses dois bairros, não aparece a ocorrência da forma o 

senhor. 

Quanto ao sexo, as mulheres realizam o tu em 95% das ocorrências e peso relativo de 

.72%. Os homens apresentaram percentagem de 63% e peso relativo de .21. Os dados 

confirmaram a preferência das mulheres pela marcação do tu como identidade regional. 
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A faixa etária apresentou os maiores índices como favorecedora do uso do tu. Das duas 

faixas controladas, a mais jovem, que compreende os informantes entre 15 a 33 anos, favorece 

com peso relativo de .88. Já os de maior idade, entre 39 a 74 anos, desfavorecem com peso 

relativo de .22. Segundo a autora, os informantes de mais idade utilizam a forma você como 

tratamento mais respeitoso, de mais formalidade com o interlocutor, ao passo que o uso do tu é 

utilizado com menos formalidade e mais intimidade. 

A variável escolaridade foi dividida em dois níveis: o de maior escolaridade, que 

compreende os falantes com Ensino Superior completo ou incompleto e o de menor 

escolaridade, que compreende os falantes com Ensino Médio completo ou incompleto. Os mais 

escolarizados favorecem o uso do tu com percentagem de 96% e peso relativo de .71, enquanto 

os menos escolarizados desfavorecem com taxa de 69% e peso relativo de .32. Os resultados 

coadunam com os de Loregian-Penkal (2004a), que constata que a educação exerce influência 

na fala dos informantes, uma vez que a escola ensina o pronome tu como o único pronome de 

segunda pessoa do singular. 

Em síntese, os resultados enquadram-se em dois subsistemas pronominais: 

O quarto, que é o subsistema pronominal T, com concordância com o pronome tu média, 

apresenta percentuais de 60% e .91 de peso relativo para Ribeirão da Ilha e, para Florianópolis, 

apresenta taxa de 43% e peso relativo de .85 (LOREGIAN-PENKAL, 2004), conforme quadro 

4.  

E o sexto, que é o subsistema pronominal T/V ou V/T, com concordância com o pronome 

tu baixa ou média, aparece com taxa de 5% e .36 de peso relativo para São Borja; com taxa de 

7% e peso de .35 para Porto Alegre; 3% de percentagem e .34 de peso relativo para Panambi; 

e percentual de 2% e .20 de peso relativo para Flores da Cunha. E nas três cidades do interior 

de Santa Catarina: Blumenau 38% de percentual e .82 de peso relativo; Lages 14% de taxa e 

.74 de peso relativo; e Chapecó 0,8% de percentagem e .18 de peso relativo, nos trabalhos de 

(LOREGIAN-PENKAL, 2004). Estão inclusos também, nesse sexto subsistema, os trabalhos 

realizados nas cidades de Pelotas (RS), com taxa de 7,4%, por Amaral (2003), e frequência de 

19,4%, em Florianópolis (SC), por Rocha (2012), conforme quadro 6. 
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3. OBJETIVOS, HIPÓTESES E METODOLOGIA 

3.1 Objetivos e hipóteses 

Alguns trabalhos, a exemplo de Calvet (2002), Bagno (2002), Barbosa (2002), Feitosa e 

Feitosa (2005) e Carneiro (2011), já citados, referem-se ao mito da fala maranhense. O primeiro, 

ao tratar de estereótipos, refere-se à ideia segundo a qual há modos de bem falar a língua e 

outros que, em comparação, são condenáveis. São Luís é o exemplo do ‘bem falar’; o  segundo 

apresenta argumentos linguísticos no sentido de negar o mito; o terceiro mostra a avaliação de 

informantes a favor da fala maranhense; o quarto atribui aos imigrantes de diferentes partes do 

Brasil e a vários continentes o falar autêntico maranhense; e o quinto descreve alguns elementos 

relevantes associados ao referido imaginário. Diante disso, esta tese apresenta o seguinte 

problema: 

 Há um mito no imaginário que resulta em atitudes e crenças do maranhense como 

falante do melhor português no Brasil e que está relacionado com o uso da conjugação 

verbal flexionada na segunda pessoa do singular com o pronome sujeito tu? 

Diante dessa pergunta, estabelecemos, como objetivo geral: atestar a existência do mito 

no imaginário segundo o qual o falar do Maranhão é considerado o melhor se comparado aos 

demais no português brasileiro. Assim, buscamos responder à questão, caracterizando as 

crenças e as atitudes em relação aos perfis dos informantes nas variáveis sociais faixa etária, 

escolarização e sexo. Essa caracterização desenha o perfil mítico dos sujeitos, que pode ser 

manifesto de forma explícita e significativa na repetição de “elementos” na fala dos 

informantes. 

Como objetivo específico, procuramos descrever o uso do tu com a concordância verbal 

de segunda pessoa do singular, com foco na variação, de modo a examinar contradições entre 

atitudes, crenças e usos. Esse objetivo nos encaminha para uma abordagem da Sociolinguística 

Variacionista que reúne orientação qualitativa e quantitativa, como mostram, por exemplos, os 

estudos de Labov (2008, [1972b]) na comunidade de Martha´s Vineyard. Ao investigar a 

diferença fonética na realização dos ditongos /ay/ e /aw/, Labov descobre a importância da 

atitude dos falantes relacionada à variável social aos que queriam manter-se na ilha e aos que 

queriam dela sair em busca de emprego.   
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Baseado em Labov (2008 [1972b]), avaliamos as reações dos falantes investigados na 

cidade de Caxias em relação à fala local e o nível de consciência do falante em relação à 

variação, com crenças e atitudes linguísticas positivas (prestígio linguístico) ou negativas 

(desprestígio linguístico) e realizamos uma análise multivariável tipicamente laboviana cujos 

pilares se assentam nos trabalhos de Weinreich, Labov e Herzog (2006, [1968]) e de Labov 

(1966, 1969, 2008 [1972b]), considerando as variáveis externas e as variáveis internas 

específicas em cada processo analisado, na realização da concordância verbal de segunda 

pessoa do singular com o pronome sujeito tu. 

Para tanto, com base no problema levantado e em consonância com os objetivos 

apresentados acima, apontamos em seguida, as seguinte hipóteses: 

1) Há um mito no imaginário que resulta em crenças e atitudes do maranhense falar o 

melhor português no Brasil.  

2) Há contradições entre crenças e atitudes linguísticas dos maranhenses e os usos do tu 

com a marca de concordância verbal na segunda pessoa do singular.  

3.2 Os corpora da pesquisa 

As amostras de fala vernácula foram recolhidas de falantes das cidades maranhenses de 

Caxias e São Luís. A amostra Caxiense foi realizada no período de novembro de 2011 a julho 

de 2014, pelos membros do projeto Atitudes Linguísticas dos Falantes do Maranhão - ALFMA 

em Caxias, sob a coordenação de Antonio Luiz Alencar Miranda e auxiliado pelas alunas de 

iniciação científica7. A amostra Ludovicense foi construída, no período de agosto de 2008 a 

fevereiro de 2009 em São Luís, pela pesquisadora Honorina Carneiro (2011), objeto de sua 

própria tese. 

3.2.1 A amostra Caxiense 

A construção da amostra em Caxias se deu pela inexistência de um corpus que pudesse 

substanciar uma investigação com foco na concordância verbal de segunda pessoa do singular 

                                                
7 Bolsistas: Valdinete Vieira de Sousa, BIC-UEMA, Celiane Cristina Costa Sousa, BIC-FAPEMA, Juliana Sobral 

Costa, BIC-UEMA e as auxiliares de pesquisa: Nayara Almeida da Silva, Mariana Rodrigues de Carvalho, Maria 

das Dores Oliveira, Eva Maria da Conceição Oliveira, Nágila Alves da Silva, Arely Silva Soares e Betanha de 

Sousa Almeida. 
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com o pronome sujeito tu, na alternância do tu e você cê, ocê, ou a ausência do sujeito, também 

chamado de sujeito vazio/zero e que tratasse das crenças e atitudes linguísticas dessa 

comunidade de fala.  

3.2.1.1 Perfil dos informantes 

A distribuição da amostra seguiu as características sociais tradicionalmente utilizadas em 

pesquisas brasileiras: sexo (2), anos de escolarização (5), faixa etária (3), perfazendo o total de 

90 informantes. 

O sexo: masculino e feminino.  

Sobre os anos de escolarização, decidimos fazer cinco recortes: 1) sem escolaridade; 2) 

ensino fundamental menor, de um a cinco anos; 3) ensino fundamental maior, de seis a nove 

anos 4) ensino médio, de dez a doze anos; e 5) ensino superior, de treze anos em diante.  

 Para a faixa etária, foram feitos três recortes: de 16 a 30 anos; de 31 a 49 anos; e de 50 

anos em diante. A primeira faixa compreende um intervalo de 15 anos; a segunda, de 19 anos; 

e, para a terceira, não foi estabelecido um intervalo definitivo, mas nas amostras não tem 

ultrapassado os 23 anos.  

Os Parâmentros Curriculares Nacioanais – PCN destacam que:  

Para significativa parcela da sociedade brasileira, já na adoslecência impõem-

se a necessidade de trabalhar, seja para assumir objetivamente compromissos 

e responsabilidades do mundo adulto, seja para experimentar a possiblidade 
de dispor de bens de consumo para os quais há grande apelo social, por meio 

da mídia e da divulgação do modis vivendi da classe média. (BRASIL, 1998, 

p. 46) 

A condição social de grande parte da sociedade brasileira exige que os  adolescentes e 

jovens, principalmente da classe média, entrem no mercado de trabalho desde cedo. Diante 

disso e seguindo as orientações de Scherre (1988), achamos fundamental acrescentar na atual 

conjuntura do mercado um critério assessório: o da estabilidade no mercado de trabalho, de 

acordo com a caracterização das três faixas etárias apresentadas abaixo:  16 a 30 anos – 

adolescentes, jovens e os adultos jovens de diferentes classes sociais que planejam ou já estão 

inseridos no mercado de trabalho, em busca de uma estabilidade profissional; 31 a 49 anos – os 

adultos maduros que atingiram estabilidade profissional e exercendo plenamente sua função no 
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mercado de trabalho; 50 em diante – os adultos maduros e os idosos que estão aquém do seu 

ponto máximo de realização quanto às suas expectativas de trabalho ou estão aposentados. 

(SCHERRE, 1988, p. 22). A distribuição será apresentada no quadro 7. 

Quadro 7 – Estratificação da amostra Caxiense. 

Faixa etária Sexo Escolarização Nº de Informantes 

  Sem escolarização 3 

  Ensino fundamental menor 3 

 Masculino Ensino fundamental maior 3 

  Ensino médio 3 

  Ensino superior 3 

16 a 30    

  Sem escolarização 3 

  Ensino fundamental menor 3 

 Feminino Ensino fundamental maior 3 

  Ensino médio 3 

  Ensino superior 3 

  Sem escolarização 3 

  Ensino fundamental menor 3 

 Masculino Ensino fundamental maior 3 

  Ensino médio 3 

  Ensino superior 3 

31 a 49    

  Sem escolarização 3 

  Ensino fundamental menor 3 

 Feminino Ensino fundamental maior 3 

  Ensino médio 3 

  Ensino superior 3 

  Sem escolarização 3 

  Ensino fundamental menor 3 

 Masculino Ensino fundamental maior 3 

  Ensino médio 3 

  Ensino superior 3 

50 em diante    

  Sem escolarização 3 

  Ensino fundamental menor 3 

 Feminino Ensino fundamental maior 3 

  Ensino médio 3 

  Ensino superior 3 

TOTAL   90 
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3.2.1.2 As entrevistas 

A pesquisa de campo segue o modelo da entrevista sociolinguística sugerido por Labov 

(2008, p. 244 [1972b]). Para o autor, o entrevistador tem que tentar minimizar os efeitos 

negativos de sua presença na fala dos entrevistados, com o objetivo de observar como as pessoas 

falam quando não estão sendo observadas. Este problema é conhecido como paradoxo do 

observador.  

As entrevistas eram marcadas por um membro da equipe do projeto ALFMA, às vezes 

acompanhado de um morador da comunidade. O primeiro contato era apenas para preencher a 

ficha social do falante8, mas não era garantia de realização da entrevista no bairro selecionado.  

Às vezes, o falante contatado se negava a participar da pesquisa, em outras situações o 

informante pedia ao entrevistador que realizasse logo a entrevista, utilizando entre outras 

desculpas, que não teria tempo depois.  

 Utilizamos a ficha social do falante com a intenção de pegarmos informações das 

características sociais dos informantes e de algumas particularidades da pesquisa de campo, tais 

como: características psicológicas do informante, espontaneidade da elocução, postura do 

informante durante a entrevista e grau de intimidade entre informante e pesquisador. 

A entrevista é também sugerida por Cargile et. al. (1994) quando dizem que as avaliações 

sociais são melhores como respostas textuais, ocorrendo no contato entre entrevistador e 

entrevistado, ou seja, na entrevista face a face. Segundo os autores (1994, p. 213), esse método 

“tem permitido aos pesquisadores explorar mais os tipos de variedades e de atitudes 

linguísticas” (ibid. p. 213). 

A pesquisa foi realizada com vinte e duas questões-guias9 referentes às crenças, às 

atitudes linguísticas e aos usos variáveis da concordância verbal de segunda pessoa do singular 

com o pronome sujeito tu e os pronomes sujeitos referentes à segunda pessoa. Porém, a amostra 

interessa a quem pretende investigar também fenômenos fonéticos, fonológicos, semânticos, 

pragmáticos e discursivos.  

As questões-guias permitem flexibilidade nas respostas, possuem temas relacionados às 

crenças, às atitudes, história de vida e à cidade. Entre as questões, há o tipo elicitativa com o 

propósito de captar, no vernáculo, o reconhecimento da concordância verbal de segunda pessoa 

                                                
8 (cf. apêndice 2) 
9 (cf. apêndice 1) 
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do singular com o pronome sujeito tu e alternância do tu e você. Segundo Labov (2008, p. 244 

[1972b]), vernáculo é “o estilo em que se presta o mínimo de atenção ao monitoramento da 

fala”, e a observação do vernáculo possibilitará uma análise mais apurada da estrutura 

linguística.  

Há também questões que buscam o reconhecimento da variedade local, o processo de 

mudança, as crenças e atitudes sobre a própria fala, referentes aos três componentes da atitude, 

conforme Lambert e Lambert (1975): a) o cognitivo, referente ao que se sabe sobre uma língua, 

variedade ou grupo linguístico; b) o afetivo, que corresponde ao sentimento frente ao que se 

sabe a respeito de uma língua, variedade ou grupo linguístico; e c) o conativo, referente à 

predisposição para agir frente ao que se sabe e sente sobre uma língua, variedade ou grupo 

linguístico.  

Alguns pesquisadores, a exemplo de Paredes Silva (2003) e Lucca (2005), dizem que a 

coleta de dados de pronomes de segunda pessoa do singular, no modelo laboviano de entrevista, 

tem sido uma tarefa difícil, por não visar à interação entre os falantes e não favorecer menções 

à segunda pessoa do discurso. Por essas razões, nós tomamos o cuidado de incluir questões de 

autoavaliação sobre crença e atitudes com o intuito de buscarmos saber se a fala é de prestígio, 

mais correta, mais bonita, como: “Você acredita que o maranhense fala o melhor português?”, 

“Por que você acha isso?” e “Você acha que existe fala mais bonita que a do maranhense?” 

(LABOV, 2008 [1972b], p. 248). Sobre prestígio ou estigma: percepção da mudança em: “O 

português que você fala é melhor do que o falado pelos seus pais?”. Sobre percepção e avaliação 

da própria fala, “Quando você percebe que alguém falou uma palavra errada, como você faz 

diante disso?” (LABOV, 2008 [1972b], p. 249). 

Colocamos também duas questões para avaliar e julgar as três sentenças antecedidas das 

perguntas, uma para ver o que o falante produz e o que elege como prestígio: “Qual das três 

sentenças é melhor para você?” e a outra sobre a percepção e consciência linguística: “Qual das 

três sentenças você usa mais?” 1ª. Você quer um sorvete?, 2ª. Tu queres um sorvete? Ou 3ª. Tu 

quer um sorvete? Por fim, tivemos o cuidado de inserir pergunta-gatilho para a elicitação dos 

dados, do tipo: “Como faço para chegar ao lugar x?”. 

Desse modo, as questões utilizadas nas entrevistas para construção da amostra se 

mostraram satisfatórias tanto sobre as crenças e atitudes linguísticas, quanto às menções da 

segunda pessoa do singular com a concordância verbal. 



73 

 

3.2.1.3 Os dados de fala 

As entrevistas foram gravadas com aparelho de telefone celular10, totalizando 30 horas, 

10 minutos e 92 segundos. Os áudios da pesquisa e as transcrições grafemáticas estão 

armazenados eletronicamente, constituindo-se um “banco de dados”, salvos em CD, pendrive 

e HD do computador e estão disponíveis, na Sala de Pesquisa do Departamento de Letras da 

UEMA/CESC, na cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Nas transcrições, procuramos 

preservar, com maior rigor possível, as características das falas dos informantes. Para as 

transcrições das falas, seguimos os critérios adotados por Cyranka (2007), conforme Anexo 1. 

3.2.1.4 Os critérios 

A população escolhida se limitou aos residentes de Caxias, Estado do Maranhão, que 

tenham nascidos na cidade ou que tenham se mudado ainda crianças em fase de aquisição da 

linguagem por volta dos sete anos de idade e que não tenham saído da cidade por mais de cinco 

anos consecutivos. 

A escolha da cidade de Caxias foi definida porque se assemelha à cidade de São Luís, 

capital do Estado do Maranhão, pela arquitetura, história, berço cultural de poetas, escritores e 

historiadores. Blom e Gumpers (1972, p. 434) ao falarem da importância de se conhecer a 

comunidade local pesquisada, ressaltam que “Para interpretar o que se ouve, o investigador 

deve ter algum conhecimento prévio da cultura local e dos processos que geram significados 

sociais, sem o qual é impossível generalizar sobre as implicações sociais de diferenças 

dialetais”.  

O espaço de realização da pesquisa é a zona urbana do município de Caxias. A cidade é 

composta de 41 bairros, conforme informação da prefeitura, em termos geográficos e em termos 

de sentimento de bairro. Mas, de acordo com o IBGE, falta apenas a promulgação de uma lei 

para oficialização dos bairros da cidade. A pesquisa foi realizada em 21 deles: Antenor Viana, 

Baixinha, Caldeirões, Campo de Belém, Cangalheiro, Castelo Branco, Centro, Cohab, Fumo 

Verde, Ipem, Itapecuruzinho, João Viana, Mutirão, Nova Caxias, Ponte, Sabiá, Salobro, São 

                                                
10 Houve empenho para compra de gravadores, mas não foi liberado dinheiro por parte da coordenação operacional 

do Dinter, motivo pelo qual utilizamos o celular, aparelho existente entre os entrevistadores. 
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Francisco, Tamarineiro, Trezidela. Salientamos, portanto, que o estudo de campo foi bem 

distribuído em toda a zona urbana. (cf. Figura 1). 

 

Figura 1 – Mapa da cidade de Caxias 

Fonte: Google Maps – 2014 

 

Com o intuito de preservar o anonimato dos falantes, utilizamos a identificação dos 

informantes com um código (incluindo números e letras), ao invés de nomes. Seguiremos os 

seguintes critérios a seguir para a identificação das falas, nos exemplos ao longo deste trabalho, 

na seguinte ordem: Localidade (C = Informantes de Caxias; S = Informantes de São Luís), Faixa 

etária (1 = de 16 a 30; 2 = de 31 a 49; 3 = acima de 50 anos), Escolarização (O = sem 

escolaridade; 5 = ensino fundamental menor, de 1 a 5 anos; 9 = ensino fundamental maior, de 

6 até 9 anos; M = ensino médio, de 10 a 12; S = acima de 13 anos de escolaridade), Sexo (m = 

masculino; f = feminino) e o número do Token nas sentenças com os verbos, ou o número do 

informante, nos trechos das fala. Como nas ocorrências: 

[01] Tu vens pegar a ficha as onze horas. (S2Mf-064) 

[02] eu acho que a clareza da pronúncia que os deixa às vezes admirado, identifica a gente 

sendo do Maranhão. (C3SM-007) 

3.2.2   A amostra Ludovicense 

A segunda amostra, utilizada nesta tese, foi construída em São Luís pela pesquisadora 

Carneiro (2011), através de conversas espontâneas com o auxílio de gravações em áudio, 



75 

 

algumas realizadas no trabalho e em ambientes mais informais como em casa ou em lugares 

públicos. A construção da amostra se deu de agosto de 2008 a fevereiro de 2009, totalizando 

96 entrevistas com 300 ocorrências da alternância entre tu/você/zero. A amostra teve como 

propósito servir de base para a própria tese, que foi estudar a alternância dos pronomes tu e 

você na fala ludovicense. A pesquisa foi realizada na zona urbana do município. (cf. Figura 2). 

 

Figura 2 – Mapa da cidade de São Luís 

Fonte: Google Maps – 2014. 

 

A distribuição das variaveis seguiu as seguintes características sociais: sexo, anos de 

escolarização, faixa etária. O sexo: masculino e feminino. Sobre os anos de escolarização, foi 

realizado três recortes; 1) ensino fundamental de um a nove anos; 2) ensino médio, de dez a 

doze anos; e 3) ensino superior, de treze anos em diante. Para a faixa etária, foram planejados 

três recortes: de 15 a 25 anos; de 26 a 55 anos; e de 55 anos em diante. A primeira faixa 

compreende um intervalo de 10 anos, a segunda de 29 anos e para a terceira não foi estabelecido 

um intervalo definitivo, mas, nas amostras, não ultrapassou 28 anos. A distribuição será 

apresetada no quadro 8. 
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Quadro 8 – Estratificação da amostra Ludovicense. 

Faixa etária Sexo Escolarização Nº de Informantes 

  Ensino fundamental  5 

 Masculino Ensino médio 5 

  Ensino superior 5 

15 a 25    

  Ensino fundamental  5 

 Feminino Ensino médio 5 

  Ensino superior 5 

  Ensino fundamental  5 

 Masculino Ensino médio 5 

  Ensino superior 5 

26 a 55    

  Ensino fundamental  5 

 Feminino Ensino médio 5 

  Ensino superior 5 

  Ensino fundamental  5 

 Masculino Ensino médio 5 

  Ensino superior 5 

56 em diante    

  Ensino fundamental  5 

 Feminino Ensino médio 5 

  Ensino superior 5 

TOTAL   90 

 

3.3 Aspectos geográficos e histórico-culturais das cidades de Caxias e São Luís 

O Maranhão, segundo Azevedo (1976) e Martins (2000), no período das capitanias 

hereditárias, foi esquecido pela coroa portuguesa. No século XVII ganha atenção de franceses, 

holandeses e portugueses. Em 1621, os portugueses fundaram o Estado Colonial do Maranhão, 

com a capital em São Luís; um governo diferente do Estado Colonial do Brasil. Acrescenta 

Martins (2000, p. 32): “O Estado do Maranhão compreendia os atuais estados do Ceará, do 

Piauí, do Maranhão, do Pará, estados amazônicos, Tocantins e parte do Goiás”. Nesse período, 

São Luís possuía laços econômicos privilegiados com Lisboa, e não a Salvador ou Rio de 

Janeiro, centros irradiadores de cultura.  
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3.3.1 Situação geográfica e súmula histórico-cultural de Caxias 

Caxias tem uma área de 5.150,667 Km2 e uma população de 155.129 habitantes (IBGE, 

2010). Localiza-se a latitude -04º 51’ 32’’ sul e longitude -43º 21’ 22’’ oeste, situada no sertão 

maranhense a cerca de 360 km de São Luís, capital do Estado e, 66 km de Teresina, capital do 

Estado do Piauí. É cortada na zona urbana e rural pelo rio Itapecuru e, apenas na zona rural, 

pelo rio Parnaíba. 

A cidade de Caxias recebeu a denominação de "A Princesa dos Sertões Maranhenses"11, 

título que a destaca como a mais bela entre as cidades do Sertão, conhecida também no final do 

século XIX, por meio da impressa, de “Manchester Maranhense”12.  

Segundo Coutinho (1980), a cidade surgiu a exemplo da maioria das cidades ribeirinhas 

do norte do Brasil em consequência dos chamados pousos13 e paióis14, que foram se espalhando 

ao longo dos vales dos rios. 

A cidade nasceu sob o signo da colonização, com o movimento das Entradas e Bandeiras, 

com o estabelecimento de fazendas de gado pelos portugueses; e com a religiosidade marcada 

pela propagação da fé cristã, por meio do trabalho de catequese dos padres Jesuítas. 

(COUTINHO, 1980 e MIRANDA, 2001) 

O processo de evangelização no Arraial15 contribuiu para que os Jesuítas fundassem um 

colégio-seminário, chamado Seminário das Aldeias Altas que serviu para educação dos filhos 

dos fazendeiros do Maranhão, do Piauí e dos indígenas (COUTINHO, 1980).  

Os registros mostram que a economia era baseada na agricultura, no cultivo de arroz, 

milho, feijão e, principalmente, algodão. Por volta dos anos de 1740, atingiu a primazia de ser 

o grande centro produtor da região, excedeu a duzentas mil arrobas e chegou a ser a povoação 

de melhor comércio. Tornou-se a exceção da capital, a que consumia a maior parte dos produtos 

importados de Lisboa. Era o porto de passagem de todos os sertões por onde se entrava e saía 

de São Luís.  

                                                
11 Denominada em um sermão por D. Manoel Joaquim da Silveira, bispo do Maranhão, em 1858. 
12 (PESSOA, 2009, p. 22) 
13 Pousos - eram casebres construídos de folhas de palmeiras, geralmente tapados de palha, que serviam aos 

tocadores de gado. 
14 Paióis - eram depósitos provisórios construídos pelos lavradores de cultivo intenso da terra, onde armazenavam 

o produto do seu trabalho nas colheitas. 
15 Arraial - povoação geralmente de caráter temporário e formada em função de certas atividades extrativas. 
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Com o desenvolvimento do povoado e o consequente aumento dos problemas de disputa 

pela terra, o Arraial foi transformado em Julgado16, consolidando o princípio da autoridade no 

local e propiciando mais tarde a ser elevada a vila de Caxias das Aldeias Altas, pelo Alvará de 

31 de outubro de 1811. A vila era chamada de Guanaré17 pelos missionários jesuítas nos 

primeiros documentos remetidos para Lisboa e Roma. 

A cultura do algodão foi por volta de 1775 até 1950 a mola propulsora do 

desenvolvimento econômico caxiense. A produção foi tamanha que impulsionou a construção, 

em 1889, da fábrica Companhia União Caxiense (COUTINHO, 1980). 

A Vila cresceu tanto que, em 8 de maio de 1835, mais duas freguesias passaram a 

constituir o território do futuro Município: a de Nossa Senhora da Conceição e São José e a de 

São Benedito, que, somadas a de Nossa Senhora de Nazaré, perfaziam três freguesias. No ano 

seguinte, a então Vila foi elevada à categoria de cidade em cinco de julho de 1836 

(COUTINHO, 1980). 

A cidade possui uma arquitetura bastante significativa entre as cidades maranhenses, 

devido a sua idade, história e de certo modo ao estilo europeu. Considerada berço de cultura de 

grandes poetas, historiadores e escritores, também é conhecida como uma das grandes 

expressões da cultura popular, pelas festas religiosas e pela importante posição comercial que 

sempre ocupou no Estado, chegando a atingir, nos séculos XVIII e XIX, o apogeu de grandezas 

e honrarias.  

Comumente chamada de “Terra das palmeiras” e berço de poetas, escritores e 

historiadores imortais, em referência aos ilustres filhos como Gonçalves Dias, o maior poeta 

indianista brasileiro; Coelho Neto, o príncipe dos poetas brasileiros; Dias Carneiro, o poeta do 

sertão maranhense, especialmente do rio Itapecuru; Vespasiano Ramos, o poeta da boemia; e o 

idealizador da bandeira nacional Teixeira Mendes, entre outros. Também têm lugar cativo 

outros literatos, como Afonso Cunha, Teófilo Dias, César Marques, somente para citar alguns. 

Outros fatos relacionados à cidade merecem ser mencionados. A vila foi marcada por 

memoráveis batalhas como a adesão à Independência do Brasil e à Balaiada. Na época da 

Adesão à Independência, Caxias era a mais importante vila da Província do Maranhão, 

composta quase toda de negociantes ricos e grandes lavradores europeus que não aceitavam a 

separação de Portugal. Por isso, dificultaram a Adesão do Maranhão ao Imperador. Foi uma 

                                                
16 Julgado - território de jurisdição dos juízes. 
17 Guanaré - em virtude dos índios desse nome ali existentes. (COUTINHO, id. Ib. p. 14) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teixeira_Mendes
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vitória das tropas comandadas pelo Major Salvador Cardoso de Oliveira e de João da Costa 

Alecrim, contra a força do Major português João José da Cunha Fidié, em 7 de agosto de 1823, 

no Morro das Tabocas, onde o major se encontrava resistindo à Adesão. A outra, a Guerra da 

Balaiada, a mais autêntica manifestação popular já ocorrida no Maranhão, na qual os negros, 

mulatos, índios e cafuzos se rebelaram contra injustiças sociais e investiram contra propriedades 

particulares dos poderosos, tomando a cidade de Caxias em agosto de 1839. O movimento foi 

debelado por forças do governo brasileiro, sob o comando do coronel Luís Alves de Lima e 

Silva, que após conter o levante dos balaios pôs fim à Guerra em 1941 (COUTINHO, 1980 e 

MIRANDA, 2001). 

 

Figura 3 - Centro de Cultura (antiga Companhia União Caxiense) 

Fonte: http://patrimoniodecaxias.blogspot.com.br/ 

3.3.2 Situação geográfica e súmula histórico-cultural de São Luís 

São Luís tem uma área de 834,785 km2 e uma população de 1.014.837 (IBGE, 2010).  

Localiza-se a latitude -02o 31’ 47’’ sul e longitude 44o 18’ 10’’ oeste, situada no norte do estado, 

fazendo fronteira ao norte com o Oceano Atlântico. 

Os registros históricos do Maranhão, e em especial de São Luís, estão associados à 

invasão do estado pelos franceses em 1612. Os franceses chegaram à Ilha de São Luís para 

implantar uma colônia, numa missão comandada pelo fidalgo Daniel de La Touche, senhor de 

La Ravardiére. Ao chegarem, construíram um forte na área em que atualmente se encontra o 

Palácio dos Leões, e batizaram de Saint Louis, na mesma data em que rezaram a primeira missa 
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consolidando o domínio, em 08 de setembro de 1612, data em que até hoje é comemorada a 

fundação da cidade (MARTINS, 2000). 

Em 1615, os portugueses, comandados pelo capitão-mor Jerônimo de Albuquerque e 

Diogo de Campos Moreno, expulsaram a expedição francesa do Maranhão, numa batalha que 

ficou conhecida como “Guaxenduba18”. Nessa época, os portugueses fundaram seu domínio 

com a criação do Estado Colonial do Brasil. Percebendo que todos aqueles territórios 

precisavam de uma administração própria, fundaram, em 1621, o Estado Colonial do Maranhão, 

estabelecido na cidade de São Luís, com um governo diferente do Estado Colonial do Brasil. O 

Estado colonial era a forma de o Governo português retomar o comando após a distribuição de 

Capitanias Hereditárias. Somente em 1811, o Brasil passou a ser um Estado colonial unificado 

com os demais. 

Um marco do desenvolvimento industrial em São Luís se deu em 1756, com a criação da 

Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, ano em que começaram a consumir grandes 

plantações oriundas de Caxias, que, enviadas a São Luís, movimentavam o porto de embarque 

e desembarque para a Europa (MARTINS, 2000).   

A produção têxtil viveu, no século XIX, um período de apogeu com a instalação de várias 

companhias fabris, entre elas a Companhia Fabril Maranhense, edificada na região do 

“Apicum”, hoje Canto da Fabril, a Companhia de Fiação de Tecidos Maranhense, localizada na 

“Camboa do Mato”, hoje Camboa, e a Companhia da Fiação e Tecidos de Cânhamo, instalada 

no extremo sul da rua São Pantaleão, hoje Centro de Comercialização de Produtos Artesanais 

do Maranhão – CEPRAMA. 

A cidade de São Luís é denominada “Cidade dos Azulejos” desde o final do século XVII 

e “Atenas Brasileira” como ficou conhecida no século XIX. Motivo pelo qual sua história, 

segundo Carneiro (2011), sempre esteve fortemente ligada à tradição literária – referenciada a 

partir de Portugal – e ao chamado culto da língua.  De modo que, por volta do último quartel 

do século XIX, em São Luís, germinou e proliferou grandes nomes da intelectualidade 

brasileira. Entre eles, um dos primeiros estudiosos da língua e da literatura no Brasil, o latinista 

Francisco Sotero dos Reis, autor da primeira gramática portuguesa; e o helenista Manuel 

Odorico Mendes, que traduziu para o português a “Ilíada” e a “Odisséia”, de Homero, e as 

                                                
18 Batalha naval travada entre portugueses e franceses, em 1614, importante no processo de expulsão dos franceses 

da ilha de São Luís. 
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“Geórgicas”, as “Bucólicas” e a “Eneida”, de Virgílio, ou seja, a tradição greco-romana (id. 

ibid).  

Todavia, São Luís sempre teve um papel importante no contexto da Literatura brasileira 

e ainda é um grande centro de irradiação cultural. Sempre contribuiu com nomes essenciais à 

cultura nacional, a exemplo de Catulo da Paixão Cearense, Arthur Azevedo, Sousândrade, 

Aluízio Azevedo, Raimundo Correia, Graça Aranha, entre outros.  

 

Figura 4 – CEPRAMA (Antiga Fábrica Cânhamo-Fiação de Algodão) 

Fonte: http://silvarochanatv.blogspot.com.br/2011 

3.4 O envelope da variação 

O envelope da variação, nesta tese, contém com uma variável dependente e doze 12 

variáveis independentes, quase todas sustentadas em pesquisas realizadas sobre a concordância 

e, em particular, a concordância verbal de segunda pessoa do singular.  

3.4.1 A variável dependente 

Destacamos como variável dependente a presença ou ausência da concordância verbal de 

2ª pessoa do singular com o pronome sujeito tu.  

 Tu + verbo de 2ª pessoa do singular com a marca de concordância.  

[03] Tu conheces lá o IFMA, o campus de Caxias?  (C3Mm-082) 
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[04] Tu queres alguma coisa? (C1Mf-064) 

 Tu + verbo na 2ª pessoa do singular sem a marca de concordância. 

[05] Se tu me botar prá andar aqui em Caxias. (C2Sf-23) 

[06] Tu pode ir só. (C3Mf-045) 

Neste trabalho, analisamos o uso do pronome tu com a marca de concordância verbal e 

sem a marca da concordância. Assim, seguindo Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]), 

partirmos do pressuposto de que a variação não é livre, mas controlada ou motivada por fatores 

linguísticos e sociais que determinam a natureza do fenômeno.  

O estudo da variação e da mudança linguística deve reconhecer que “existe uma matriz 

social em que a mudança está encaixada, tanto quanto uma matriz linguística” (WEINREICH; 

LABOV; HERZOG, 2006 [1968], p. 114). A variação passa, então, a ser vista como um 

fenômeno inerente a todas as línguas humanas, motivada por fatores que se encontram tanto no 

próprio sistema linguístico quanto na sociedade em que esse sistema é utilizado.  

O falante pode utilizar, por exemplo, a forma ‘tu vai’ ou ‘você vai’, alternando a forma 

do sujeito pronominal tu por você ou tu fostes ou tu foi, utilizando o verbo concordando com o 

sujeito pronominal, na forma de 2ª pessoa do singular com ou sem a marca de concordância.  

As formas mencionadas são variantes de uma mesma variável morfossintática por 

representarem alternativas semanticamente equivalentes. 

No nosso trabalho, para analisar como esse processo de variação e mudança se encaixa 

na estrutura linguística da comunidade pesquisada, foram consideradas as seguintes variáveis 

independentes estruturais: (1) A proximidade do sujeito/verbo; (2) Paralelismo discursivo; (3) 

Tipo de sentença; (4) Forma de apresentação do verbo (5) Tempo verbal; (6) Saliência fônica; 

(7) Número de sílaba do verbo; e (8) Frequência dos verbos. As variáveis independentes sociais: 

(1) Faixa etária; (2) Escolarização; (3) Sexo; e (4) Localidade/etnia.  

3.4.2 As variáveis independentes linguísticas 

Apresentaremos a seguir as variáveis internas ao sistema da língua que poderão 

influenciar a variável dependente.  

Para cada variável proposta, procedemos da seguinte maneira: discutirmos acerca de 

alguns estudos que já utilizaram a variável; depois, levantamos uma hipótese, a ser comprovada 
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ou refutada a posteriori, na análise dos dados, no sexto capítulo; por último, apresentamos os 

códigos19 e os fatores de cada variável, com os respectivos exemplos.  

3.4.2.1 A proximidade do sujeito/verbo 

A variável “A posição do sujeito em relação ao verbo” tem sido trabalhada por Lemle e 

Naro (1977), Scherre e Naro (1998) e Naro e Scherre (2000), entre outros, com o propósito de 

verificar a posição do verbo em relação ao sujeito como determinante para a concordância 

verbal. Quanto mais próximo do sujeito estiver o verbo mais propenso fica de realizar a 

concordância. De modo semelhante, essa variável é trabalhada por Amaral (2003, p. 95) com o 

nome de “Tipo de sujeito”, e por Loregian-Penkal (2004, p. 99) e Hausen (2000, p. 47), como 

“Explicitação do pronome”, e por Rocha (2012, p. 160), como “Preenchimento do sujeito”, 

entre outros. 

No estudo de Lemle e Naro (1977, p. 44), “o sujeito anteposto é o caso mais saliente, 

quando o sujeito plural antecede imediatamente ao verbo é candidato à concordância, já no caso 

do sujeito separado há uma distância física, com a correspondente demora temporal, entre 

determinante e determinado”, froçando a menor possibilidade de aplicação da concordância.  

Em Scherre e Naro (1998, p. 516), os resultados indicam que o sujeito anteposto ao verbo 

ou imediatamente mais próximo favorece a variante explícita e o sujeito distante ou posposto 

ao verbo a desfavorece. Do mesmo modo, em Naro e Scherre (2000, p. 243), há menos aplicação 

da regra de concordância à medida que o sujeito fica mais distante do verbo ou a ele se pospõe. 

Entre as denominações citadas acima para o mesmo grupo de fatores com categorias 

relativas à posição do sujeito na sentença, geralmente está inclusa o fator sujeito zero/nulo, ou 

ausência do sujeito, entre outros nomes. Em razão do interesse ser apenas o sujeito preenchido 

tu, não pretendemos discutir aqui o sujeito fisicamente ausente da sentença.   

Com isso, levantamos a hipótese, seguindo Scherre, de que as formas verbais 

imediatamente ao pronome sujeito tu favoreça o uso da concordância na segunda pessoa do 

singular. Dessa maneira, apresentamos as seguintes variantes: 

 Tu contíguo ao verbo, como em [6] “Tu fala cum a Sheila” (S2Sf-014); 

                                                
19 Os códigos são compostos de letras, números e símbolos que servem para a codificação do arquivo que é rodado 

no programa Goldvarb X. 
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 Tu com material interveniente, como em [7] “Tu já morou aqui?” (S2Sf-039) 

3.4.2.2 Paralelismo discursivo  

O princípio do paralelismo discursivo, segundo o qual o falante tende a repetir suas 

escolhas na cadeia da fala, tem-se mostrado relevante em análises variacionistas sobre a 

concordância verbal.  

Esse princípio foi proposto inicialmente por Poplack (1980, p. 63) que, ao estudar o 

espanhol de Porto Rico, constata: 

A presença de uma marca de plural antes de um token favorece a retenção de 
marca neste token, enquanto a ausência de uma marca precedente favorece o 

apagamento. O efeito maior é produzido quando uma precede imediatamente 

o token.  

Lançando mão da proposta de Poplack, em sua tese de doutorado, Emmerich (1984, p. 

132) denominou essa variável de traço propulsor. Segundo Emmerich, a variável “consiste 

basicamente em decalcar na resposta a forma não flexionada da pergunta. Este mecanismo de 

cópia se reflete na tendência a inibir o uso da regra de concordância em situações dialógicas”. 

Esse princípio foi firmado com o nome de paralelismo discursivo por Scherre (1988, 1998), 

Scherre e Naro (1993), que consiste numa tendência de que “marcas levam marcas e zeros 

levam zeros”.  

O paralelismo, em nosso trabalho, será considerado nas cadeias de orações com referência 

ao mesmo informante, no mesmo turno, visto como uma tendência de “repetição das variantes 

de uma mesma variável dependente” (SCHERRE, 1998, p. 30), significando uma tendência da 

concordância verbal na fala ser repetida pela mesma concordância verbal.   

A hipótese segue o princípio de que a forma marcada de concordância na oração anterior 

favorece a concordância com a mesma forma na oração seguinte.  

Adotaremos a proposta de Loregian (1996, p. 41-50) e Amaral (2003, p. 96) que trata da 

necessidade de uma variável para controlar o impacto do paralelismo sobre a concordância 

verbal de segunda pessoa do singular. Assim, as variantes propostas são as seguintes: 

 Verbo em construção isolada, como em [8] “É pra lá que tu vai” (S2Sm-035); 
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 Mistura de marcas em que o elemento anterior ao elemento analisado não possui a 

marca de concordância, como em [9] “Tu vai marcar a data, tu vai avisar...” (S2Sm-

010/011);  

 Primeiro de uma série, como em: [9] “Tu vai marcar a data, tu vai avisar...” (S2Sm-

010/011); 

 Mistura de marcas com em que o elemento anterior ao elemento analisado possui a 

marca de concordância, como em [10] “Tu vens pegar a ficha as onze horas...pra vê, 

se tu conseguir” (S2Mf-064/065) 

3.4.2.3 Tipo de sentença 

A variável ‘Tipo de sentença’ foi destacada com o propósito de verificarmos se o padrão 

entonacional das orações interrogativas contribui para o aumento da aplicação da concordância 

verbal na segunda pessoa do singular com o pronome sujeito tu. 

Essa varável foi trabalhada por Amaral (2003, p. 99) inspirado nos estudos de Tavares 

(AMARAL et. al. 1999), em que identificou o contexto de final de sentenças interrogativas 

como um dos mais importantes para a aplicação da concordância verbal de segunda pessoa do 

singular. Partimos da hipótese de que as sentenças interrogativas favorecem a aplicação da 

concordância verbal. Para dar conta dessa variável, destacamos os seguintes fatores: 

 Declarativa, como em [11] “Eu entendi tu dizer mãe” (S2Sf-045); 

 Interrogativa, como em [12] “Tu já te aposentou?” (S2Sf-043). 

3.4.2.4 Forma de apresentação do verbo 

A variável ‘Forma de apresentação do verbo’ surgiu neste trabalho para testarmos se a 

forma verbal simples, ou seja, o verbo sem auxiliares tenderia a exercer maior controle da 

concordância verbal de segunda pessoa do singular com o pronome sujeito tu.  

Essa variável foi baseada em Amaral (2003, p. 92), que investigou a influência da 

estrutura dos verbos na concordância verbal de segunda pessoa do singular. Amaral observou 

que os falantes priorizam as formas perifrásticas para alguns tempos verbais, a exemplo do 

pretérito mais-que-perfeito e os futuros do indicativo. Destaca também que os verbos auxiliares 

utilizados com mais frequência nas estruturas perifrásticas são, em geral, ‘ter’, ‘ir’ e ‘(es)tar’. 
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Isso evidencia que existe consistente relação entre (1) a forma como o verbo se apresenta 

(perifrasticamente ou não) e o seu tempo e (2) o verbo auxiliar da forma perifrástica e os 

diferentes níveis de saliência fônica.  

A hipótese, levantada na presente pesquisa, é a de que a estrutura verbal simples contribui 

para manter a conjugação com marca de concordância de segunda pessoa do singular com o 

pronome sujeito tu. Sendo assim, as variantes escolhidas foram: 

 Sintética, como em [13] “Quanto tempo tu tá lá?” (S25m-003);  

 Analítica (perífrase) [14] “Tu num quer trabalhar com eles não” (S25f-050).  

3.4.2.5 Tempo verbal 

A variável “Tempo verbal” será destacada para sabermos de que forma o tempo verbal 

contribui para a concordância verbal de segunda pessoa do singular. Loregian (1996) constata 

a sobreposição das variáveis tempo verbal e saliência fônica. Amaral (2003) teve o cuidado de 

garantir a ortogonalidade em controlar apenas o tempo verbal e não controlar como variável a 

saliência fônica.  Loregian-Penkal (2004) trabalha a influência da saliência fônica no tempo 

verbal e, após discussões com outros pesquisadores20 resolveu controlar o grupo de fatores 

tempo verbal e analisar o comportamento da saliência, de outra maneira, via a terminação 

verbal. Segundo Loregian (1996, p. 47) e Amaral (2003, p. 91), Isso pode ocorrer porque a 

desinência de número-pessoal ‘-ste’ só é possível no pretérito perfeito do indicativo e, por isso, 

pode apresentar dificuldade na análise das características da variação, se por conta do tempo 

verbal ou da saliência fônica.  

Assim, postulamos a hipótese de que os tempos verbais mais salientes, cujas terminações 

são -ste/-es proporcionem mais marcas de segunda pessoa do singular que a terminação menos 

saliente -s. Para análise, pontuamos os seguintes fatores: 

 Presente do indicativo, como em [15] “Tu Emmerson como estás” (S1Mm-051); 

 Pretérito perfeito do indicativo, como em [16] “Tu já morou aqui?” (S2Sf-039); 

 Pretérito imperfeito do indicativo, como em [17] “Tu num via isso antigamente” 

(S25m-121); 

                                                
20 Odete Menon, Martha Scherre, Edair Görski e Gregory Guy. 
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 Futuro do presente, como em [18] “Tu pensa que não vai ter revanche...aí tu vai saber 

quem é quem” (S2Mm-129); 

 Futuro do pretérito, como em [19] “Na frente tu viria o sinal” (C2Mf-068); 

 Presente do subjuntivo, como em [20] “A não ser que tu troque nas ficha” (S2Mm-

059); 

 Pretérito imperfeito do subjuntivo, como em [21] “Se tu faltasse sempre, ele ía ficar 

com o pé atrás” (S25m-001);  

 Futuro do subjuntivo, como em [22] “Por que se tu não for, eu vou te avisar na hora 

que chegar”. (S2Sf-100); 

 Infinitivo Pessoal, como em [23] “Até tu ter dinheiro” (S19m-092). 

Os verbos ocorrem tanto em estrutura simples, de forma sintética, ou com auxiliar mais 

verbo, como as perífrases verbais, em estruturas com mais de um verbo. Quando possuir mais 

de um verbo, a variável tempo verbal será observada na forma auxiliar, ou seja, no verbo que 

poderá ser flexionada em tempo, modo, número e pessoa. A segunda forma verbal, conhecida 

de principal, ocorrerá sempre numa das formas nominais (infinitivo, gerúndio ou particípio). 

Esse procedimento ocorrerá também para as demais variáveis morfofonológias seguintes, a 

saber: a saliência fônica, número de sílaba do verbo, vogal temática do verbo e frequência do 

verbo. 

3.4.2.6 Saliência fônica 

A variável “saliência fônica” é baseada no princípio da saliência fônica, segundo o qual 

“as formas mais salientes e, por isso, mais perceptíveis, são mais prováveis de serem marcadas 

do que as menos salientes” (SCHERRE, 1988, p. 64). A saliência fônica foi proposta, 

inicialmente, por Naro e Lemle (1976, p. 259), com “Syntactic Diffusion”, em cujo trabalho os 

autores analisaram a fala de quatro informantes do Rio de Janeiro. E, por Lemle e Naro (1977, 

p. 20, 47), em estudo ampliado para vinte informantes, alunos do MOBRAL, através do projeto 

“Competências Básicas do Português”. Esse grupo de fatores teve o foco inicial na 

concordância verbal, no tipo de diferença fônica entre a forma singular e plural do verbo.  

A versão detalhada da hierarquia da saliência, para Scherre e Naro (1998, p. 512) e Naro 

e Scherre (2000, p. 241), tem se mostrado pertinente em falantes escolarizados e analfabetos no 

Rio de Janeiro e em muitas localidades brasileiras. Todavia, a dimensão mais forte dessa 

hierarquia – acento da desinência – permite reduzi-la a dois níveis apenas (NARO, 1981, p. 74) 
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e Naro e Scherre (2000, p. 241): “o primeiro nível contém pares em que os segmentos fonéticos 

que realizam a oposição são não acentuados em ambos os membros” (oposição menos saliente: 

come/comem; ganha/ganham; falava/falavam; faz/fazem); “o segundo nível contém pares em 

que estes segmentos são acentuados em pelo menos um dos membros da oposição” (oposição 

mais saliente: dá/dão; comeu/comeram; ganhou/ganharam; é/são; disse/disseram). 

De acordo com Naro (1981, p. 73) e Scherre e Naro (1998, p. 511), a hierarquia da 

saliência deve ser estabelecida em função de dois critérios: (1) presença ou ausência de acento 

da desinência e (2) quantidade de material fônico, que devem ser separadas em diferentes 

variáveis. 

Loregian (1996, p. 32), Hausen (2000, p. 50) e Amaral (2003, p. 90) utilizam a saliência 

fônica como variável linguística. As duas primeiras pesquisas estabeleceram três graus de 

hierarquia de saliência: nível 1 – acréscimo de -s (chega/chegas); nível 2 – acréscimo de -es 

(quer/queres); nível 3 – acréscimo de -ste/-sse (andou/andaste/andasse). Nas duas pesquisas, a 

variável saliência fônica não exerceu influência para a concordância verbal. Na proposta de 

Amaral (2003, p. 125), o nível 1 acima estabelecido por Loregian (1996) e Hausen (2000) ficou 

subdividido em dois fatores: (1) com os verbos auxiliares nas formas analíticas terminadas em 

-s e (2) com verbos na forma sintética terminadas em -s. 

Nesta tese, utilizamos dois fatores: verbos menos saliente e verbos mais saliente. No 

primeiro, consideramos os verbos na forma sintética e verbos auxiliares nas formas analíticas 

terminados em -s, sem nenhuma alteração morfofonêmica (anda/andas). No segundo, levamos 

em conta os mais salientes, os verbos na forma sintética e os verbos auxiliares nas formas 

analíticas com as terminações (tem-tens), (quer-queres) e (andou/andaste). 

A hipótese é de que os verbos mais salientes que contêm segmentos mais acentuado 

favoreça mais a concordância verbal na segunda pessoa do singular do que os menos salientes. 

Desse modo, utilizamos os seguintes fatores: 

 Saliente – acréscimo de -s (chega/chegas), como em [24] “Tu vais pra:::pra onde 

depois?” (S2Sf-061); 

 Saliente – acréscimo de -s (tem/tens), de -es (quer/queres), de -ste (andou/andaste), 

como em [25] “Tu vens pegar a ficha as onze horas” (S2Mf-064), [26] “Ele perguntou 

se tu preferes comer logo” (S1Sf-081) e [27] “Tu fizeste muito bem” (S2Sf-144). 
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3.4.2.7 Número de sílaba do verbo 

A variável “Número de sílaba do verbo” é baseada em Scherre (1988, p. 75), que propõe 

que os itens de maior número de sílabas, por conterem mais material fônico e serem mais 

perceptíveis, sejam os mais marcados. 

Loregian (1996, p. 83) utiliza essa variável e constata que os verbos polissílabos, os de 

maior número de sílabas, por conterem mais material fônico, são os que mais realizam a 

concordância verbal na segunda pessoa do singular. Hausen (2000, p. 50, 78), por seu turno, 

propõe essa variável, mas não foi selecionada, no stepup, pelo programa Goldvarb X, ou seja, 

não foi considerada relevante para a regra variável.  

A hipótese é de que quanto maior o número de sílabas dos verbos maior a realização da 

aplicação da concordância verbal de segunda pessoa. Para essa variável, apresentamos os 

seguintes fatores: 

 Monossílabos, como em [28] “Cara tu é dez” (S19m-155); 

 Dissílabos, como em [29] “O campo que tu queres atingir?” (S3Sf-032; 

 Trissílabos, como em [30] “Se tu não tivesse me ajudado botar no carro a mercadoria” 

(S35m-173); 

 Polissílabos, como em [31] “ E tu já te aposentou?” (S2Sf-043). 

3.4.2.8 Frequência dos verbos 

A variável “Frequência dos verbos” é proposta na intenção de verificarmos se a 

frequência de ocorrência do verbo pode contribuir para a mudança ou manutenção da marca de 

concordância verbal de segunda pessoa do singular com o pronome sujeito tu.  

A variável é baseada em Bybee (2001), em que as palavras mais frequentes são mais 

fáceis de acessar na memória, são as formas mais conservadoras da língua e tornam-se mais 

resistentes à mudança, enquanto os itens pouco frequentes são mais afetados, tendem a 

enfraquecer e avançar o processo de regularização do sistema.  

Desse modo, com base nos achados da pesquisa em referência, partimos da hipótese de 

que os verbos mais frequentes freiam a mudança e mantêm a marca de concordância na segunda 

pessoa do singular, enquanto os menos frequentes são mais afetados e se encaminham para a 

regularização do sistema. Assim, propomos os seguintes fatores: 
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 Mais frequentes (ir, saber, querer, estar e ter, na amostra Ludovicense; e ir, querer, 

estar, falar e ter, na amostra Caxiense. 

 Menos frequentes (os demais) 

3.4.3 As variáveis independentes sociais 

3.4.3.1 Sexo  

É muito comum a observação do efeito da variável sexo em pesquisas sociolinguísticas, 

devido à possível diferença entre o modo de falar de homens e mulheres. No estudo do inglês 

de Nova York, Labov (1966) observou que a pronúncia retroflexa do [r] pós-vocálico (em four, 

car, por exemplo), avaliada como forma inovadora e socialmente prestigiada, ocorria mais 

frequentemente na fala das mulheres do que na fala dos homens.  

Labov (2001), na distinção entre gênero e sexo, adota a terminologia sexo, abordagem 

biológica, que faz diferença de nascimento entre homens e mulheres. Louro (2007) define 

gênero como a construção social e cultura da diferença entre os sexos. No entanto, em função 

do gênero, abordagem sócio-cultural, Labov (2001, p. 274; 292; 366-367) observou diferenças 

do efeito dessa variável, de acordo com o tipo de mudança ao lado do comportamento 

conservador na variação estável: em mudanças com consciência social (changes from above), 

“as mulheres adotam formas de prestígio com taxas mais altas do que os homens”. Porém, em 

mudanças sem consciência social (changes from below), “as mulheres usam frequências mais 

altas de formas inovadoras do que os homens”. 

 Paiva (2003, p. 36) complementa ao dizer que: 

Quando se trata de implementar na língua uma forma socialmente 

prestigiada, as mulheres tendem a assumir a liderança da mudança. Ao 

contrário, quando se trata de implementar uma forma socialmente 

desprestigiada, as mulheres assumem uma atitude conservadora e os 

homens tomam a liderança do processo. 

Isso ocorre porque, segundo Mollica (2000, p. 22), “as mulheres lideram no que diz 

respeito à aquisição de padrões de prestígio e quanto à eliminação de formas estigmatizadas. Já 

em mudanças no interior do sistema, abaixo da consciência dos falantes, as mulheres 

frequentemente são as inovadoras, mesmo não havendo valores sociais de prestígio em jogo”.  
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Conforme Monteiro (2000, p. 72), as mulheres são “mais sensíveis aos valores sociais que 

condicionam o uso da língua” e, para Paiva (2003, p. 41), “dentre as boas atitudes que se espera 

de uma mulher está o uso de uma linguagem mais correta, condizente com a sua condição 

feminina”. Um processo diferenciado de socialização dos homens e mulheres e a dinâmica da 

mobilidade social que caracteriza cada comunidade de fala são fatores determinantes para as 

mulheres se revelarem linguisticamente mais conservadoras ou mais orientadas para variantes 

de prestígio. Nesse sentido, refletem a rigidez da separação entre os papeis sociais atribuídos a 

homens e mulheres, a maior ou menor amplitude das redes sociais de que homens participam e 

as restrições de mobilidade social imposta à mulher (PAIVA, 2003). 

A hipótese, portanto, é de que as mulheres tendem a apresentar usos da marca de 

concordância verbal de forma mais expressiva que os homens. Dessa maneira, a variável sexo 

fica proposta da seguinte maneira: 

 Masculino 

 Feminino 

3.4.3.2 Escolarização 

As formas de prestígio de uma comunidade são utilizadas com maior frequência 

proporcionalmente pelos falantes das classes mais altas e de maior nível de escolaridade, 

decrescendo para a classe média e menos anos de escolaridade e em menor quantidade para a 

classe mais baixa e sem acesso à escola, o que apontaria para uma situação de variável estável 

(LABOV, 1982, p. 77-78). 

De certo modo, o ensino de língua na escola continua como preservador das formas de 

prestígio, voltado, principalmente, para o ensino de normas que regem a gramática normativa.  

Entretanto, esperamos constatar em que medida a educação formal exerce influência na 

fala dos entrevistados, uma vez que o ensino na escola, seguindo as orientações normativas, 

adota como certo apenas o uso do tu com a concordância verbal, como única concordância 

adequada.   

Por isso levantamos a hipótese de que quanto maior o nível de escolarização maior o uso 

do pronome tu com marca de concordância verbal de segunda pessoa do singular na fala 

maranhense. Então, apresentamos as seguintes variantes: 

 Sem escolaridade (nenhum ano) 
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 Fundamental menor (de 1 a 5 anos) 

 Fundamental maior (de 6 a 9 anos) 

 Ensino médio (de 10 a 12 de escolaridade) 

 Ensino superior (de 13 anos de escolaridade em diante) 

3.4.3.3 Faixa Etária     

A “faixa etária” é a que melhor capta a mudança, não social, mas no estrato geracional. 

Essa variável reflete o estágio de língua em cada informante observado, no construto de tempo 

aparente, ou seja, no momento atual. Para Labov (1972b), o tempo aparente refere-se ao padrão 

de distribuição do comportamento linguístico através de vários grupos etários numa 

determinada sincronia. Significa escolhermos para estudo uma determinada comunidade, 

comparamos a fala das pessoas de mais idade com a das pessoas mais jovens e admitimos que 

as diferenças entre elas são o resultado de uma mudança linguística. Ou seja, se o uso da variante 

inovadora for mais frequente entre os jovens, decrescendo em relação à idade dos grupos mais 

idosos, tudo indica de que se trata de uma mudança em progresso. No entanto, se as faixas 

etárias intermediárias apresentarem maior frequência de uso das formas de prestígio, a variação 

é estável e se caracteriza por um padrão curvilinear. (CHAMBERS e TRUDGILL, 1980, p. 91-

93) 

A variável faixa etária foi levada em consideração com o propósito de verificarmos o grau 

de conservadorismo e/ou de inovação no falar dos maranhenses e, com isso, verificar se o 

fenômeno variável apresenta um comportamento estável ou apresenta indícios de uma mudança 

em curso. Acreditamos em que os informantes de mais idade utilizam a variante considerada 

mais conservadora – a aplicação da regra de concordância.  

A hipótese é de que os informantes mais novos, mais propensos à inovação, se valeriam 

do cancelamento da regra com mais frequência, afastando-se do uso da norma ‘padrão’. Desse 

modo, a distribuição das variantes é a seguinte: 

 1ª faixa etária – amostra Caxiense (16 a 30), amostra Ludovicense (15 a 25) 

 2ª faixa etária – amostra Caxiense (31 a 49), amostra Ludovicense (26 a 55) 

 3ª faixa etária – amostra Caxiense (acima de 50), amostra Ludovicense (acima de 55)  
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5.4 Procedimentos de análise 

Os estudos seguirão as orientações metodológicas da Linguística Variacionista Laboviana 

(LABOV, 1966, 1969, 2008, [1972b]), com base nos pressupostos postulados em Weinreich, 

Labov e Herzog (2006 [1968]), utilizando-se de abordagem qualitativa e quantitativa. Segundo 

Oliveira (2011, p. 40): 

O que difere uma da outra é o fato de, enquanto esta busca desvendar as formas 
com que se dá a heterogeneidade e como se regula a variação, aquela objetiva 

apreciar o caráter social e a função social da linguagem, e como isso pode 

repercutir no comportamento dos indivíduos, desvendando as motivações 
ideológicas para usos e não-usos expressos nos discursos reais, inseridas em 

suas concepções, as questões identitárias.  

Para a análise, lançamos mão das orientações de Corbari (2012, p. 119), acerca da 

abordagem qualiquantitativa: “primeiramente, as respostas serão quantificadas para fins 

estatísticos, rendendo dados que, por si só, podem ser reveladores de crenças e atitudes com 

relação à fala e aos seus falantes; posteriormente, procederemos à interpretação qualitativa das 

respostas dos informantes”. 

Basearemos na vertente qualitativa da Sociolinguística, ao utilizarmos conceitos de 

crenças, atitudes, avaliação, consciência linguística para a análise das variáveis sociais que 

influenciam no uso da concordância verbal da segunda pessoa do singular com o pronome tu; 

do mesmo modo, lançaremos mão da vertente quantitativa da Sociolinguística para análise 

multivariacional dos fatores linguísticos e sociais, por meio do programa computacional 

Goldvarb X. 

A abordagem quantitativa da Sociolinguística estuda, na visão de Oliveira (2011, p. 36), 

“a sistematização das variedades linguísticas por meio da documentação e descrição dos usos, 

ou seja, sistematiza a língua falada”. É considerada quantitativa por envolver a análise de 

volumoso número de dados produzidos, implicando, necessariamente, a utilização de 

instrumentos estatísticos para o tratamento dos dados (OLIVEIRA, 2011). Já a abordagem 

qualitativa da Sociolinguística, consoante Oliveira (2011, p. 40), volta-se para o estudo dos 

comportamentos linguístico-sociais, ou seja: 

Enfoca a relação dos sujeitos com a linguagem e focaliza não só a língua, mas 

também os sujeitos que dela fazem uso e como se dão as atitudes em relação 

às variedades de línguas utilizadas por eles e por seus pares, considerando 
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como relevantes e mesmo imprescindíveis os aspectos culturais e sociais dos 

usuários da língua.  

De acordo com Corbari (2012, p. 114), o estudo das crenças e atitudes tem, para a 

Sociolinguística, “entre suas funções, a tarefa de pesquisar a diferença entre a maneira como as 

pessoas fazem uso da(s) língua(s), bem como manifestam suas crenças a respeito de seu próprio 

comportamento linguístico e o dos demais falantes”. A pesquisa sobre crenças e atitudes, para 

a Sociolinguística, é procedente porque, conforme a autora, “a importância do estudo das 

atitudes linguísticas reside no fato de que elas, além de revelarem múltiplos aspectos para 

melhor entendimento de uma comunidade, influenciam, decisivamente, nos processos de 

variação e mudança linguística, 

Seguimos também as orientações teórico-metodológicas da Psicologia Social, 

(LAMBERT et. al., 1960, LAMBERT 1967 e LAMBERT & LAMBERT, 1975), referentes às 

crenças e atitudes linguísticas. Na visão de Corbari (2012, p. 113), “a Psicologia Social fornece 

subsídios para o estudo dos papéis que motivos, as crenças e a identidade exercem no 

comportamento linguístico do indivíduo”.  

Por envolver as abordagens qualitativas e quantitativas da Sociolinguística e pelo 

interesse de estudar um caso em particular é que caracterizamos esta pesquisa como “estudo de 

caso”. Consideramos este método por entender satisfatório numa pesquisa que dê conta de 

estudar o caso, a saber: o imaginário de um grupo de pessoas da cidade de Caxias em relação à 

afirmação popular de que o maranhense fala o melhor português. 

Segundo Godoy (1995b), o estudo de caso, a pesquisa documental e a etnografia são as 

três possibilidades da abordagem qualitativa. E acrescenta que o estudo de caso visa ao exame 

detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma situação em particular. 

Estudar o imaginário se justifica porque, de acordo com Gil (1991, p. 81), “o estudo de 

caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira 

a permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo”.  

Coutinho (2003) explica que quase tudo pode ser um “caso”: um indivíduo, um 

personagem, um pequeno grupo, uma organização, uma comunidade ou mesmo uma nação. 

Acrescenta Pontes (1994, p. 2) que é uma investigação “que se debruça deliberadamente sobre 

uma situação específica que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir a que 

há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global 

do fenômeno de interesse”. Nessa perspectiva, o estudo de caso é um tipo de pesquisa descritiva, 
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que visa estudar um caso particular (um fenômeno ou situação) ou um sistema determinado 

(por exemplo, uma comunidade de pescadores, uma sala de aula) procurando entender com 

profundidade todo o funcionamento e toda estrutura do caso em estudo. 

Segundo Stakes (1994), trata-se de uma escolha de objeto de estudo e não de método, 

pois o estudo de caso pode ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, ou mesmo uma 

combinação de ambas. Araújo et. al. (2008) sugerem que podem ser realizados estudos de caso 

recorrendo a abordagens preferencialmente quantitativas ou de caráter misto. A vantagem disso 

é que o estudo de caso possibilita realizar comparativos e desenvolver aspectos do estudo em 

termos compreensivos e em profundidade ao conjugar a abordagem quantitativa e a qualitativa, 

o que não poderiam ser obtidos utilizando cada um isoladamente. A abordagem de caráter misto 

permite uma triangulação dos dados que, segundo Yin (1994), surge da necessidade ética para 

confirmar a validade dos processos. Em estudos de caso, isto pode ser feito utilizando várias 

fontes de dados. 

O estudo de caso, na visão de Yin (1994), adapta-se à investigação em educação, 

principalmente, quando o objetivo é descrever ou analisar o fenômeno, de uma forma profunda 

e global, e quando o investigador pretende apreender a dinâmica do fenômeno, do programa ou 

do processo.  

Portanto, de acordo com os autores em referência acima, o estudo de caso pode ser 

realizado a partir da combinação das abordagens qualitativas e quantitativas. Desse modo, as 

abordagens juntas tornam a pesquisa mais consistente em que uma necessita do auxílio da outra. 

Entretanto, a omissão de um dos métodos, quando os dois juntos se fazem necessários, 

enfraquece a comparação entre os dados e a exploração dos fenômenos de uma forma mais 

profunda.  

A abordagem quantitativa de base laboviana é um modelo teórico-metodológico iniciado 

pelo sociolinguista William Labov. Os primeiros estudos, sobre o inglês na ilha de Martha’s 

Vineyard e sobre a estratificação social do inglês no gueto da cidade de Nova Iorque, motivaram 

o linguista com base na concepção de que a língua tem uma intrínseca relação com a sociedade. 

Essas pesquisas consolidaram o modelo de análise linguística que passou a ser conhecido por 

sociolinguística quantitativa porque opera com números, com tratamento estatístico dos dados 

coletados.  
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Sobre o tratamento estatístico, Naro (2007, p. 25) afirma que “a metodologia da Teoria 

da Variação constitui uma ferramenta poderosa e segura que pode ser usada para o estudo de 

qualquer fenômeno variável nos diversos níveis e manifestações linguísticas”.                  

Esse modelo quantitativo, na Sociolinguística Variacionista é, segundo Guy e Zilles 

(2007, p. 101), “um modelo de teoria linguística que procura explicar as possibilidades 

linguísticas (...) e tentamos entendê-lo para explicar também os padrões quantitativos de uso 

dessas possibilidades através de um modelo matemático”. 

As restrições ao uso da metodologia variacionista são de responsabilidade do linguista 

pesquisador, que deve descobrir quais os fatores relevantes para a codificação adequada dos 

dados empíricos, assim como a interpretação dos resultados numéricos, sem fugir de visão 

teórica da língua. O desenvolvimento da Linguística está no que a análise desses números pode 

trazer de benefício para a nossa compreensão das línguas (NARO, 2007).  

No mesmo sentido, Scherre e Naro (2007) dizem que os resultados numéricos obtidos 

pelos programas só têm valor estatístico.  E acrescentam: 

O seu valor linguístico é atribuído pelo linguista. Se o linguista for bom, 

certamente os resultados lhe permitirão refutar ou não as hipóteses 

estabelecidas quando da análise dos dados linguísticos. Nunca é demais 

repetir que a estatística é apenas um instrumento valioso que pode nos 

auxiliar a entender um pouco mais o comportamento de fenômenos 

linguísticos. (SCHERRE & NARO, 2007, p. 162) 

Diante disso, podemos entender a importância da ferramenta estatística para auxiliar na 

compreensão do fenômeno linguístico. Somente a ferramenta não basta. O pesquisador, diante 

dos números, precisa ser capaz de interpretar os resultados, tornando-os significativos para o 

comportamento dos fenômenos linguísticos. 

Os estudos quantitativos são, pois, estudos que medem eventos e empregam instrumental 

estatístico para a análise dos dados. A análise estatística vai extrair as regularidades e as 

tendências dos fenômenos linguísticos estudados. Considerando o exposto, utilizamos, neste 

estudo, o programa computacional Goldvarb X (ROBINSON; LAWRENCE; 

TAGLIAMONTE, 2005), que é uma adaptação para o sistema Windows do programa Varbrul 

25 (PINTZUK, 1988).  

A utilização do programa requer alguns passos essenciais. De posse da coleta e 

transcrições das entrevistas é necessário destacar e organizar os dados, codificá-los segundo os 
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grupos de fatores propostos para a análise. Desse modo, temos que atribuir um código para cada 

fator das variáveis internas e externas. Depois da codificação, o programa nos dará a 

frequência21 de cada fator em cada variável. Obtida a frequência, observamos se ocorreu 

nocaute, ou seja, resultado categórico de 100% ou 0%, em alguma variável. Se aparecer, 

teremos que analisar o grupo de fatores e verificar a importância de cada variante estudada para 

depois decidir entre: retirar uma variante, utilizar o não se aplica (/), amalgamar duas variantes 

segundo as características que as identificam, relacionar duas variantes com as opções (e) ou 

(ou), ou optar por eliminar o grupo de fatores da rodada. De qualquer modo, os nocautes têm 

que ser retirados para que sejam obtidos os resultados finais com pesos relativos.22   

Os dados que manifestam efeito categórico são de grande valia para que se tenha uma 

visão de conjunto do fenômeno linguístico sob análise. Esses dados precisam ser retirados, 

como já foi dito, quando o programa necessitar realizar os cálculos dos pesos relativos, mas 

podem ser úteis na análise linguística.  

 O programa Goldvarb X pode isolar e medir, separadamente, o efeito de um fator sobre 

a emergência ou a inibição de uso de uma dada variante e permite, também, avaliar a interação 

entre vários grupos de fatores, determinando a frequência e o peso relativo de cada um deles, 

bem como a sua relevância estatística. Conforme Scherre e Naro (2007, 165) “A seleção de 

uma dada variável independente significa, portanto, inferir que, do ponto de vista estatístico, 

aquela variável não é aleatória e dá conta de parte da variação que está sendo estudada”.  

Por fim, utilizamos o modelo da sociolinguística quantitativa laboviana porque permite 

discutirmos o papel desempenhado pelos fatores não estruturais e estruturais, na manifestação 

das crenças e atitudes dos falantes em relação aos usos variáveis, assim como o comportamento 

da concordância verbal com o pronome sujeito tu, com base no dialeto caxiense e ludovicense 

do Estado do Maranhão. 

 

 

 

 

 

                                                
21 Frequência – “Número de vezes que um valor ou um subconjunto de valores do domínio de uma variável 

aleatória aparece numa experiência ou numa observação de caráter estatístico”  (FERREIRA, 1975, p. 655). 
22 Os pesos relativos são frequências projetadas e corrigidas, pois, em seu cálculo, é considerado o cruzamento de 

todas as variáveis; eles medem o efeito que cada fator tem sobre as variantes analisadas. 
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No presente capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa divididos em duas partes: 

a primeira, é focada na descrição e análise das variáveis independentes estatisticamente 

relevantes selecionadas pelo Varbrul 25 (PINTZUK, 1988), versão Goldvarb X (2005), a partir 

das descrições e análises dos resultados, levando em conta as amostras Ludovicense e Caxiense; 

a segunda parte, é destinada à análise das crenças e atitudes linguísticas da amostra Caxias, por 

meio da abordagem qualitativa e quantitativa.  

4.1 Descrição e análise das variáveis  

Para a primeira parte da análise, adotamos a variável dependente binária: o pronome tu + 

verbo com a marca de concordância; e o pronome tu + verbo sem a marca da concordância, na 

fala dos informantes das cidades maranhenses de São Luís e Caxias.  Já para as variáveis 

independentes internas consideramos, inicialmente: tipo de sujeito; tipo de sentença; 

paralelismo discursivo; tempo verbal; forma de apresentação do verbo; saliência fônica; número 

de sílaba do verbo; frequência do verbo. As variáveis independentes externas controladas são: 

gênero/sexo; escolaridade; e faixa etária.  

Os resultados das análises quantitativas, obtidos a partir do processamento dos dados no 

programa Goldvarb X são apresentados em tabelas, representadas com menos informação 

possível de modo a facilitar a leitura e a compreensão. Nas tabelas, a primeira coluna consta do 

nome da variável independente e das variantes; na segunda coluna, o valor de aplicação da 

variável dependente, que é a do verbo com a marca de concordância; na terceira coluna, o 

número total dos dados analisados; na quarta, a frequência ou percentual (%); e a última coluna, 

quando houver, exibe o peso relativo estimado referente a cada variante.  

O pronome sujeito na segunda pessoa do singular, na amostra Ludovicense, aparece 300 

vezes, sendo que 69 dados equivalem a 23% do total de ocorrências do emprego do pronome 

você; 10 estruturas, que correspondem ao percentual de 3,3% do total de ocorrências, para o 

pronome cê. Para o sujeito não preenchido, aqui denominado pronome zero, por sua vez, os 

resultados apontam um total de 24 dados, que representam 8% do total de ocorrências. Parao o 

pronome tu foram encontradas 197 estruturas relativas ao percentual de ocorrências de 65,7%. 

Observem-se os números na tabela 2. 
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Tabela 2 – Realização da concordância verbal com o tipo de pronome de segunda pessoa 

do singular, na amostra Ludovicense. 

Tipo de pronome Aplicação Total de ocorrências % 

Pronome você 69 69 23 

Pronome tu 10 197 65,7  

Pronome zero 0 24 8  

Pronome cê 10 10 3,3  

Total 89 300 100 

  

Como podemos observar, o pronome tu aparece em 197 dados analisados, num índice 

bem maior que os exibidos para o emprego do pronome você, usado em sintagmas do total 

analisado. Em sua tese, Carneiro (2011) lança algumas indagações que podem explicar o maior 

uso do pronome tu. Para a autora, essa superioridade pode ter relação com algumas questões, 

como fatores socioculturais, notadamente a escolaridade, e o mito de que na cidade de São Luís 

se falava o melhor português do Brasil. Carneiro ressalta a influência portuguesa no ambiente 

linguístico e o fato de, em São Luís, outrora chamada de Atena Brasileira, ainda restar 

resquícios do emprego da forma tu, marcante entre os portugueses. 

Na amostra Caxiense, os usos dos pronomes totalizaram 1141 ocorrências, sendo 771 

empregos de você, equivalendo a percentual de 67,6% do total de ocorrências, 12 estruturas 

como o pronome cê, que corresponde ao percentual de 1,1% do total de ocorrências. Ocorreram 

225 casos do pronome zero, numa percentagem de 19,7% e 133 empregos da forma tu que 

equivale a 11,6% do total de ocorrências em exame. Veja-se a tabela 3 que se segue.  

Tabela 3 – Realização da concordância verbal com a presença ou ausência do pronome 

de segunda pessoa do singular, na amostra Caxiense. 

Tipo de pronome Aplicação Total de ocorrências % 

Pronome você 771 771 67,6 

Pronome tu 6 133 11,6 

Pronome zero 9 225 19,7 

Pronome cê 12 12 1,1 

Total 798 1141 100 
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 Os resultados da tabela 3 mostram que, em Caxias, o pronome você é o mais usado, 

seguido do pronome zero e da forma tu e, por último, do pronome cê. Na amostra Ludovicense, 

o pronome tu é o mais usado, seguido do você, depois zero, e, por último, a forma cê. 

Quanto à concordância verbal, na amostra Ludovicense, não aparece nenhuma ocorrência 

com o pronome zero, em 24 dados, e o verbo não é marcado pela flexão. Já na amostra Caxiense, 

das 225 ocorrências, 9 verbos aparecem com a flexão, correspondendo ao percentual de 4% do 

total de ocorrências. A ausência do pronome contradiz a hipótese segundo a qual o sujeito não 

preenchido favorece a aplicação da regra de concordância verbal, como estudos obtidos em 

peso relativo por Loregian (1996, p. 52), com uma probabilidade estimada de .72 de não 

preenchimento, assim como Hausen (2000, p. 91), que verificou o peso relativo de .86 e Amaral 

(2003, p. 122) que obteve o resultado de .88 de probabilidade de zero no lócus do sujeito. 

Loregian-Penkal (2004, p. 179) obteve .85 de peso relativo nas cidades de Florianópolis, Porto 

Alegre, Ribeirão da Ilha, Panambi, São Borja e .92 de peso relativo nas cidades de Chapecó, 

Blumenau e Lages. 

Os resultados com taxas de 8% e 19,7% de ocorrências para o pronome zero, ou ausência 

do pronome, nas amostras Ludovicense e Caxiense, respectivamente, indicam que o pronome 

sujeito zero apresenta chance baixa para o padrão de uma língua de sujeito nulo, como é o caso 

do português. O fato se acentua se somarmos os empregos de pronomes sujeitos preenchidos 

você, cê e tu, com percentuais de 92% e 80,3% do total de ocorrências, nas amostras 

Ludovicense e Caxiense, respectivamente.  

Esses resultados podem ser considerados indícios fortes de possível mudança no 

paradigma flexional em direção ao preenchimento do sujeito, simultaneamente à operação de 

redução morfológica a partir da entrada do você e vocês como formas de expressão da segunda 

pessoa, como tem sido defendido por Duarte (1993). Isso acarreta mudança de parâmetro do 

sujeito nulo ou pro-drop. Nesse caso, estaria havendo um movimento na marcação de uma 

língua [+ pro-drop] para uma língua [- pro-drop]. Visão também compartilhada por Menon & 

Loregian-Penkal (2002), que apostam na regularização no paradigma número-pessoal de 

segunda pessoa do singular associado ao preenchimento do sujeito e ao uso cada vez mais 

priorizado das formas verbais sem a marca de concordância.   

Para atingir o objetivo de estudar a regra variável da concordância verbal com o pronome 

sujeito tu, organizamos os arquivos de codificações com as 197 ocorrências, da amostra 

Ludovicense, separadamente das 133 ocorrências, da amostra Caxias. 
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Na amostra Ludovicense, obtivemos o total de 197 ocorrências da variável dependente, 

sendo 10 tokens com concordância, que correspondem ao percentual de 5,1%. Os casos de 

ausência de marca de concordância somaram 187, equivalendo o percentual de 94,9% do total 

de ocorrências. 

Tabela 4 – A concordância de segunda pessoa do singular na amostra Ludovicense. 

Concordância verbal Total de ocorrências  % 

Concorda 10  5,1  

Não concorda 187  94,9  

Total 197  100  

 

Na amostra Caxiense, conseguimos o total de 133 ocorrências referentes ao pronome tu, 

que correspondem à percentagem de 11,6% considerando toda a amostra. Desse total, 6 dados, 

com percentual de 4,5% para a concordância verbal com o pronome tu e 127 com o percentual 

calculado em 95,5% de ausência da marca de concordância, conforme se lê nos quantitativos 

da tabela 5. 

Tabela 5 – A concordância de segunda pessoa do singular na amostra Caxiense. 

Concordância verbal Total de ocorrências  % 

Concorda 6  4,5  

Não concorda 127  95,5  

Total 133  100  

  

Os resultados adquiridos nas duas amostras não podem ser considerados indícios fortes 

de possível mudança linguística no paradigma. No entanto, é importante que se faça uma 

pesquisa em tempo real23 com o objetivo de traçar o perfil da variação da concordância verbal, 

com maior segurança, na fala ludovicense e caxiense. 

                                                
23 Consiste no estudo de dois ou mais períodos de tempo. Há dois métodos de obtenção dos dados: 1) o estudo de 

painel consiste no retorno do pesquisador à mesma comunidade de fala para realizar gravações com os mesmos 

informantes, também chamado de recontato ou 2) o estudo de tendência consiste no retorno do pesquisador à 

mesma comunidade de fala para realizar gravações com informantes diferentes. 
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Os resultados alcançados contradizem Cunha & Cintra (2013, p. 306), já referidos na 

seção 2.3, que garantem a presença do pronome tu apenas na região sul do país. As pesquisas 

realizadas no Nordeste e Norte do país constatam tanto a presença do pronome tu em alternância 

com o concorrente você quanto da concordância verbal com o pronome sujeito tu. 

No Maranhão, por exemplo, as pesquisas sobre o uso dos pronomes tu e você, realizadas 

por Herênio (2006, p. 69) e Alves (2010, p. 66), confirmam a alternância dos pronomes tu e 

você e o uso do pronome tu com a aplicação da concordância pelos maranhenses.  

Herênio (2006, p. 69) conseguiu 530 dados em Imperatriz – MA, sendo 387 para o 

pronome você, que corresponde ao percentual de 73% do total de ocorrências, contra 143 casos 

do pronome tu, equivalente a 27% considerando toda a amostra. Quanto à concordância verbal, 

o pronome tu surge com 143 tokens, sendo 11 casos do verbo com a marca, que corresponde a 

7,7% do total de ocorrências, em contrapartida às 132 ocorrências do verbo sem a marca, 

compatível a 92,3% levando em conta toda a amostra. (HERÊNIO, 2011, p. 92).  

Alves (2010, p. 66) obteve 116 dados, na cidade de São Luís, sendo 61 do emprego do 

pronome você, que equivale à percentagem de 52,2% do total de ocorrências, 45 do uso do 

pronome tu, que corresponde ao percentual de 38,8% do total de ocorrências e 10 de estruturas 

do cê, numa percentagem de 8,6% do total de toda a comunidade pesquisada. Na cidade de 

Pinheiro, apareceram 84 tokens, sendo 46 do uso do pronome você, correlato ao percentual de 

54,1% do total de ocorrências, 31 casos do tu, equivalendo à percentagem de 36,9% do total de 

ocorrências, 7 ocorrências para o pronome cê, numa percentagem de 8,2% baseando no total 

encontrado na cidade. Na cidade de Tuntum, surgiram 42 ocorrências, das quais 18 estruturas 

para o pronome você, com percentual de 42,9% do total de ocorrências, 15 tokens do tu, que 

equivale ao percentual de 35,7% de toda a amostra, 6 dados com o pronome cê, com taxa 

equivalente a 14,3% do total de ocorrências, 3 casos para o pronome ocê, numa percentagem 

de 7,1% considerando toda amostra da cidade.  

Na cidade de Alto Parnaíba, ocorreram 33 casos. O pronome você lidera com 20 tokens, 

que correspondem a taxa de 60,6% do total de ocorrências, o pronome tu aparece com 5 dados, 

numa percentagem de 15,2% levando em conta toda a amostra. Os pronomes cê e ocê surgem 

com 4 sintagmas cada, que equivale ao percentual de 12,1% de cada pronome, considerando 

toda a amostra. 

As taxas de ocorrências do pronome tu são maiores que o pronome você nas cidades de 

Balsas e Bacabal. Em Balsas, apareceram 30 dados, sendo 17 casos para o pronome tu, que 
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equivale ao percentual de 56,7% do total de ocorrências, e 13 para o pronome você, numa 

percentagem de 43,3% baseando em toda a amostra. Na cidade de Bacabal, de 23 ocorrências, 

13 acontecem com o pronome tu, com taxa de 56,5% do total de ocorrências, 9 ocorrências com 

o pronome você, com percentual de 39,1% da soma de toda amostra, e 1 uso do cê¸ equivalendo 

a 4,3% do total.  

Quanto à concordância verbal, em Alves (2010, p. 103), a capital São Luís aparece com 

45 ocorrências, sendo 13 tokens de aplicação da regra de concordância verbal, que equivale ao 

percentual de 28,9% do total de ocorrências; e a cidade de Pinheiro obtém 31 ocorrências, 

apenas 1 caso com a marca da concordância verbal, com taxa de 3,2%. 

As pesquisas, nas regiões Sul e Norte do país, atestam que o verbo, na segunda pessoa do 

singular com o pronome tu, apresenta as duas formas, uma com a marca de concordância e a 

outra sem a marca.  

Desse modo, apresentamos os resultados de pesquisas sobre a concordância, separados 

em dois grupos. O primeiro, os valores que aparecem acima das taxas de concordância verbal 

de 5,1% da amostra Ludovicense, e 4,5% da amostra Caxiense. No segundo, os resultados que 

ficam abaixo desses percentuais. 

As cidades em que as pesquisas apresentam resultados de concordância verbal com os 

maiores índices são as que possuem forte influência de imigração açoriana, a exemplo, de 

Ribeirão da Ilha – SC com percentagem de 56%, Florianópolis – SC com taxa de 39%, na 

dissertação de Loregian (1996, p. 92); Ribeirão da Ilha – SC com percentual de 60%, 

Florianópolis - SC com frequência de 43%, na tese de Loregian-Penkal (2004, p. 167). Em 

todas as cidades, os falantes realizaram a aplicação da regra com índices fortes de concordância 

verbal. É importante salientar que apenas oito anos de diferença entre as duas pesquisas, os 

percentuais aumentaram em torno de 4 pontos percentuais. Os resultados apontam que os 

falantes estão usando mais a marca de concordância verbal com o pronome sujeito tu, o que 

podemos supor que está ocorrendo resistência à regularização do sistema no sentido do 

apagamento da marca de concordância. 

Outras cidades, com percentuais altos, destacamos: Blumenau – SC, com percentual de 

29% e Lages – SC, com taxa de 9%, na dissertação de Hausen (2000, p. 84); Blumenau – SC, 

com frequência de 38% e Lages – SC, com percentagem de 14%, Porto alegre – RS, com taxa 

de 7%, encontrados em Loregian-Penkal (2004, p. 167); Manaus – AM, com percentual de 

22,4%, na pesquisa de Babilônia (2011, p. 9); Tavares – RS, com taxa de 17%, no trabalho de 
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Amaral et. al. (1999, p. 4); Ratores e Santo Antônio de Lisboa – SC, frequência de 11,1%, em 

Rocha (2010, p. 73); Florianópolis – SC, com percentual de 19,4%, em Rocha (2012, p. 262); 

e Pelotas – RS, taxa de 7,4%, na tese de Amaral (2003, p. 110).  

Com percentual de concordância verbal como o pronome tu, um pouco abaixo das taxas 

5,1% e 4,5% encontrados na nossa tese, citamos, por exemplo: as cidades de Porto Alegre – 

RS, com frequência de 4%, na dissertação de Loregian (1996, p. 92); São Borja – RS, com 

percentagem de 5%, Panambi – RS, com taxa de 3%, Chapecó SC, com percentual de 0,8%, 

por Loregian-Penkal (2004, p. 167); Chapecó – SC, com percentagem de 3%, por Hausen 

(2000, p. 84); Pinheiro – MA, com taxa de 3,2%, por Alves (2010, p. 103); e Tefé – AM, com 

frequência de 3,7%, por Martins (2010, p. 55). 

Devido à pequena quantidade de dados, nas duas amostras estudadas, o envelope da 

variação foi planejado com onze variáveis independentes e trinta e cinco fatores (cf. 6.3.2, de 

nossa tese). Na amostra Ludovicense, a rodada apresentou nocaute em dez fatores, os não 

variáveis, com resultados de 100% ou 0%. Por isso, esses fatores foram eliminados para que a 

rodada prosseguisse até os resultados dos pesos relativos. Após a correção dos nocautes, o 

envelope da variação resultou nas mesmas onze variáveis e em vinte e cinco fatores, como 

podemos observar abaixo: 

1. A proximidade do sujeito/verbo: Tu contíguo ao verbo; Tu com material interveniente. 

2. Paralelismo discursivo: Verbo em construção isolada; Mistura de marcas em que o 

elemento anterior ao elemento analisado não possui a marca de concordância; Primeiro 

de uma série. 

3. Tipo de sentença: Declarativa; Interrogativa; 

4. Forma de apresentação do verbo: Sintética; Analítica (perífrase).  

5. Tempo verbal: Presente do indicativo; Pretérito perfeito do indicativo. 

6. Saliência fônica: Mais saliente; Menos saliente. 

7. Número de sílaba do verbo: Monossílabos; Dissílabo; Trissílabo. 

8. Frequência do verbo: Mais frequentes; Menos frequentes. 

9. Sexo: Masculino; Feminino. 

10. Escolarização: Ensino médio (de 10 a 12 anos de escolaridade); Ensino superior (de 

13 anos de escolaridade em diante) 

11. Faixa etária: De 16 a 30 anos; De 31 a 49 anos; Mais de 50 anos. 
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Em seguida, as variáveis foram submetidas a quinze rodadas. O propósito foi verificar o 

efeito dos grupos de fatores em relação aos outros grupos no processo de variação e mudança 

da concordância verbal, na cidade de São Luís. Para tanto, retiramos um fator em cada rodada, 

rodamos sem as variáveis saliência fônica e tempo verbal, somente as variáveis linguísticas, 

em seguida, somente as sociais. Após as rodadas, chegamos aos seguintes resultados: 

 A saliência fônica é a variável mais relevante de modo que sem ela o programa 

não seleciona nenhuma outra; 

 O tempo verbal funciona ancorada à saliência fônica; sem a saliência fônica ele 

não é selecionado; 

 Sem o tempo verbal são selecionadas apenas saliência fônica e escolarização. 

 A escolarização é selecionada, junto à saliência fônica, como estatisticamente 

relevante em todas as rodadas; 

 O número de sílaba do verbo e a frequência do verbo são selecionadas na rodada 

com o tempo verbal. 

O programa computacional Goldvarb X selecionou, na fase stepup, as variáveis acima 

como estatisticamente relevantes para explicação da variação da concordância verbal na 

segunda pessoa do singular com o pronome sujeito tu, na seguinte ordem:  Saliência fônica, 

tempo verbal, número de sílaba do verbo, escolarização e frequência do verbo.  

Os demais grupos de fatores foram eliminados pelo programa, no stepdown, na seguinte 

ordem: tipo de sentença, forma de apresentação do verbo, faixa etária, paralelismo discursivo, 

proximidade entre sujeito e verbo, e sexo.  

Na amostra Caxiense, o envelope da variação também foi planejado com onze variáveis 

independentes e trinta e cinco fatores. Após a rodada inicial foi reduzido a nove variáveis 

independentes e a dezoito fatores. As variáveis independentes tempo verbal e forma de 

apresentação do verbo foram retiradas das rodadas seguintes por não apresentarem variação. 

Após a eliminação dos nocautes, as variáveis restantes podem ser vistas abaixo: 

1. A proximidade do sujeito/verbo: Tu contíguo ao verbo; Tu com material interveniente. 

2. Paralelismo discursivo: Verbo em construção isolada; Mistura de marcas em que o 

elemento anterior ao elemento analisado não possui a marca de concordância.  

3. Tipo de sentença: Declarativa; Interrogativa; 

4. Saliência fônica: Mais saliente; Menos saliente. 

5. Número de sílaba do verbo: Monossílabos; Dissílabo; Trissílabo. 
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6. Frequência do verbo: Mais frequentes; Menos frequentes. 

7. Sexo: Masculino; Feminino. 

8. Escolarização: Ensino médio (de 10 a 12 anos de escolaridade); Ensino superior (de 

13 anos de escolaridade em diante) 

9. Faixa etária: De 16 a 30 anos; De 31 a 49 anos; Mais de 50 anos. 

4.1.1 As Variáveis independentes 

De posse de todas as rodadas, apresentamos, no quadro 1, as variáveis selecionadas no 

nível do stepup pelo Goldvarb X, como importantes no processo de variação e mudança da 

concordância verbal. 

Quadro 9 – Variáveis independentes selecionadas pelo programa Goldvarb X, por ordem 

de relevância, nas amostras Ludovicense e Caxiense. 

Amostra – Ludovicense Amostra – Caxiense 

1ª Saliência fônica 1ª Tipo de sentença 

2ª Tempo verbal 2ª Número de sílaba do verbo 

3ª Número de sílaba do verbo 3ª Escolarização 

4ª Escolarização 4ª Frequência do verbo 

5ª Frequência do verbo  

 

A seguir, analisamos as variáveis selecionadas, na ordem de relevância, começando pela 

amostra Ludovicense. Quando a mesma variável em estudo também tiver sido selecionada, na 

amostra Caxiense, nós a incluímos logo, para possibilitar comparações e tornar a análise mais 

explicativa. 

4.1.1.1 A variável Saliência fônica 

Na amostra Ludovicense, a saliência fônica foi a primeira variável selecionada, como 

estatisticamente relevante, e apresenta-se como um parâmetro importante na pesquisa, porque 

sem ela, nenhuma outra é selecionada. Quando inserida na rodada, a saliência fônica é a 

primeira selecionada e mais significativa entre as demais. Uma das preocupações foi verificar 

a relação entre os grupos de fatores tempo verbal e saliência fônica, porque, em Loregian 

(1996), ocorre superposição entre os dois grupos de fatores. Por esse motivo, a mesma 
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pesquisadora, em Loregian-Penkal (2004), opta por trabalhar somente o tempo verbal e analisar 

o comportamento da saliência fônica de forma indireta, via a morfologia verbal. 

Diante da possibilidade de superposição entre as variáveis saliência fônica e tempo 

verbal, apresentamos na tabela 6, os resultados das duas variáveis retirados do nível 1 do stepup, 

em duas rodadas: uma em que as duas variáveis estão presentes; e a outra, com a saliência 

fônica, sem o tempo verbal.     

Tabela 6 – A concordância verbal de segunda pessoa do singular com o pronome tu e a 

saliência fônica e os resultados dela com o tempo verbal, na amostra Ludovicense. 

 

O resultado do fator mais saliente é .69 de peso relativo, na coluna 5, e de .71 de peso 

relativo, na coluna 6, apresentando pequena alteração, com diferença somente de peso relativo 

de apenas .02.  

Do mesmo modo, o fator menos saliente é .41 de peso relativo, na coluna 5, e de .40 de 

peso relativo, na coluna 6, com diferença de apenas .01 de peso relativo. As diferenças de .02 

e .01 entre os dois fatores são pouco significativas para haver influência de um grupo de fatores 

sobre o outro. 

Os índices de .69 e .71 de peso relativo para o fator mais saliente são geralmente 

esperados para essa variável, pois os verbos do presente do indicativo com terminação em -es, 

e do pretérito perfeito em -ste estão englobados no mesmo fator saliência fônica. Os grupos de 

fatores número de sílaba do verbo, escolarização e frequência do verbo não sofreram nenhuma 

alteração nas rodadas realizadas com a saliência fônica, nem tampouco com ou sem o tempo 

verbal, indicando, portanto, independência entre os grupos de fatores. 

A saliência fônica foi proposta com o objetivo de verificarmos se os verbos mais salientes 

e, portanto, mais perceptíveis são mais marcados do que os menos salientes, como já citado em 

3.4.2.6 na tese. A hipótese levantada é de que os verbos mais salientes por conterem segmentos 

mais acentuados são mais propensos à aplicação da regra de concordância verbal na segunda 

Saliência fônica Aplicação Total de 

ocorrências 

% P. R.  

saliência 

fônica sem 

tempo verbal 

P. R. 

saliência 

fônica com 

tempo verbal 

Mais saliente 6 59 10,2 .69 .71 

Menos saliente 4 138 2,9 .41 .40 

Total 10 197  Input .056 Input .048 
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pessoa do que os menos salientes. Os resultados da saliência fônica, na posição em que ocorrem 

os melhores resultados do stepup no programa, encontram-se na Tabela 7. 

Tabela 7 – A concordância de segunda pessoa do singular e a saliência fônica, na amostra 

Ludovicense. 

Saliência fônica Aplicação Total de 

ocorrências 

% Peso 

Relativo  

Mais saliente 6 59 10,2 .82 

Menos saliente 4 138 2,9 .34 

Total 10 197  Input .048 

 

Os resultados dão sustentação à hipótese, baseada no princípio da saliência fônica, que 

preconiza que as formas mais salientes, e por isso mais perceptíveis, são mais marcadas do que 

as formas menos salientes. Os verbos mais salientes apresentam percentual de 10,2% e 

apresentam peso relativo de .82, indicando favorecimento em relação à aplicação da regra da 

concordância verbal, contra os menos salientes, com taxa de 2,9% e com peso relativo de .34, 

que indicam desfavorecimento da concordância verbal, comprovando a hipótese proposta. 

Assim, ressaltamos a importância desse grupo de fatores para o fenômeno variável de 

concordância verbal na comunidade são-luisense e que vai ao encontro dos resultados já 

encontrados, com essa variável, em outras comunidades brasileiras, a exemplo de Amaral 

(2003), em que a saliência fônica foi a terceira variável selecionada. Amaral obteve peso 

relativo de .91 para o fator com terminações em -ste (ou -sse), peso relativo de .72 para as 

formas terminadas em -es, peso relativo de .65 para os verbos auxiliares com terminação -s e 

.35 de peso relativo para os verbos não auxiliares também com terminação -s. Os resultados se 

coadunam com o princípio da saliência fônica proposto por Scherre (1988, p. 64) e (1989, p. 

301). Por outro lado, a saliência fônica não foi considerada significativa em Loregian (1996). 

4.1.1.2 A variável Tempo verbal 

Na amostra Ludovicense, o tempo verbal foi a segunda variável selecionada, e, nessa tese, 

se tornou importante por não aparecer em relação de superposição com a saliência fônica, como 

já discutido acima em 4.1.1.1. Isso ocorre, às vezes, porque a desinência de número-pessoal -

ste específica do pretérito perfeito do indicativo, é a desinência de maior material fônico e, 
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portanto, pode dificultar na definição da variação se por causa do tempo verbal ou da saliência 

fônica.  

A variável tempo verbal foi planejada no sentido de verificarmos se os tempos verbais 

mais salientes, com terminações em -ste e –es, favorecem mais a aplicação da regra de 

concordância verbal de segunda pessoa do singular do que os verbos menos salientes, com 

terminações em -s. Os resultados podem ser vistos na Tabela 8. 

Tabela 8 – A concordância de segunda pessoa do singular e o tempo verbal, na amostra 

Ludovicense. 

Tempo verbal Aplicação Total de 

ocorrências 

% Peso 

Relativo  

Presente do indicativo  9 123 7,3 .58 

Pretérito perfeito do 

indicativo 

1 28 3,6 .18 

Total 10 151  Input .048 

 

Dos nove fatores propostos para a variável tempo verbal, sete apresentaram nocaute, 

como mostrado acima em 4.1, restando somente os fatores presente do indicativo e pretérito 

perfeito do indicativo para verificarmos a influência da concordância verbal de segunda pessoa 

do singular. 

O fator pretérito perfeito do indicativo apresenta 28 ocorrências, das quais apenas 1 verbo 

com a marca de concordância, que corresponde ao percentual de 3,6% do total de ocorrências 

e .18 de peso relativo, indicando que há um forte desfavorecimento em relação à aplicação da 

regra neste fator. De outro modo, o presente do indicativo que pode realizar a concordância 

com marca flexional em -s aparece com 123 dados, dos quais 9 verbos com a marca de 

concordância, que equivale à percentagem de 7,3% de toda a amostra e .58 de peso relativo, 

indicando favorecimento de aplicação da regra de concordância verbal para esse fator. Portanto, 

a nossa hipótese não se comprova, porque o presente do indicativo é o que apresenta maior 

percentual e peso relativo e não o pretérito perfeito do indicativo como esperávamos. Esse 

resultado vem de encontro à variável saliência fônica, no item 4.1.1.1, em que os resultados 

favoráveis à aplicação da regra de concordância verbal com o pronome tu, para as formas mais 

salientes, são com os verbos terminados em -ste e -es.  
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Os resultados acima não condizem com os já encontrados em outras pesquisas sobre a 

concordância verbal com o pronome sujeito tu, a exemplo de Loregian-Penkal (2004, p. 182), 

em que o pretérito perfeito do indicativo lidera com a marca de desinência verbal flexionada 

de segunda pessoa do singular com percentual de 53% e .81 de peso relativo, contra o presente 

do indicativo com taxa de 18% e .50 de peso relativo. E, de Hausen (2000, p. 88), em que o 

pretérito perfeito do indicativo aparece com frequência de 30% e .85 de peso relativo e o 

presente do indicativo com percentual de 8% e .44 de peso relativo. Em síntese, os resultados 

acima, para o pretérito perfeito do indicativo, em Loregian-Penkal (2004) e Hausen (2000), 

apresentam peso relativo superior a .80, indicando forte favorecimento em relação à aplicação 

da regra. Já para o presente do indicativo, em Loregian-Penkal (2004), com peso relativo de 

.50, não indica favorecimento ou desfavorecimento e, em Hausen (2000), com peso relativo de 

.44, observamos que desfavorece a aplicação da regra. Por isso, as chances de aparecer as 

marcas de concordância são muito poucas. 

4.1.1.3 A variável Número de sílaba do verbo 

Na amostra Ludovicense, a terceira variável selecionada foi o número de sílaba do verbo, 

proposta com o objetivo de verificarmos se os verbos de maior número de sílabas, por conterem 

mais material fônico e serem mais perceptíveis, sejam os mais favorecedores da marca de 

concordância verbal de segunda pessoa do singular com o pronome sujeito tu. 

O fator polissílabo apresentou nocaute por não realizar a regra de concordância verbal na 

segunda pessoa do singular com o pronome sujeito tu. O resultado dos outros três fatores pode 

ser visto na tabela 9. 

Tabela 9 – A concordância de segunda pessoa do singular e o número de sílaba do verbo, 

na amostra Ludovicense. 

Número de sílaba do verbo Aplicação Total de 

ocorrências 

% Peso 

Relativo  

Monossílabo  3 96 3,1 .21 

Dissílabo  5 72 6,9 .70 

Trissílabo  2 28 7,1 .89 

Total 10 196  Input .048 
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Verificando a tabela 9, constatamos que, em termos de aplicação da regra de concordância 

verbal, os verbos trissílabos são os que mais realizam a marca de concordância verbal de 

segunda pessoa do singular com o pronome sujeito tu, apresentando taxa de 7,1% e .89 de peso 

relativo, seguidos dos verbos dissílabos, com percentual de 6,9% do total dos resultados e .70 

de peso relativo, e depois, pelos verbos monossílabos, com frequência de 3,1% do total dos 

resultados e .21 de peso relativo.  

Na amostra Miranda (2014), a variável número de sílaba do verbo foi a quarta selecionada 

como relevante pelo programa Goldvarb X. Do mesmo modo que ocorre na amostra Carneiro 

(2001), o fator polissílabo apresentou nocaute. Os resultados dos outros três fatores podem ser 

conferidos na tabela 10. 

Tabela 10 – A concordância de segunda pessoa do singular e o número de sílaba do 

verbo, na amostra Caxiense.  

Número de sílaba do verbo Aplicação Total de 

ocorrências 

% Peso 

Relativo  

Monossílabo  2 69 2,9 .15 

Dissílabo  3 45 6,7 .86 

Trissílabo  1 17 5,9 .88 

Total 6 131  Input .011 

 

Como vimos na tabela 10, os dois fatores que favorecem a regra são os verbos dissílabos, 

com taxa de 6,7% do total dos resultados e .86 de peso relativo, e os verbos trissílabos, com 

percentual de 5,9% considerando toda a amostra e .88 de peso relativo. Podemos observar que 

esses dois fatores são os mesmos apresentados na tabela 8, que favorecem a aplicação da regra. 

O fator verbos monossílabos com taxa de 2,9% em relação ao total da amostra e peso relativo 

de .15, desfavorece a regra. 

De acordo com os resultados, nas duas amostras, a nossa hipótese, baseada em Scherre 

(1988, p. 75), é confirmada, porque quanto maior o número de sílaba do verbo maior a 

realização da aplicação da regra de concordância verbal. Na pesquisa de Scherre sobre a 

concordância nominal (1988, p. 81), o fator mais de duas sílabas aparece com percentual de 

58% do total da amostra e peso relativo de .51, seguido do dissílabo, com frequência de 64% 

do total de ocorrências e peso relativo de .51, e, por último, o monossílabo com taxa de 95% 

considerando toda a amostra e peso relativo de .48. Os resultados mostram que os segmentos 
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de maior número de sílabas, por possuírem mais material fônico, são mais favoráveis à 

aplicação da regra. No entanto, o fator monossílabo, que possui menor quantidade de material 

fônico, é o único que aparece desfavorecendo a regra. 

Os resultados em Loregian (1996, p. 83) apresentam o verbo polissílabo com percentual 

de 40% do total da amostra e peso relativo de .67, o verbo dissílabo com taxa de 30% do total 

de ocorrências e.59 de peso relativo, o verbo trissílabo com percentagem de 27% do total de 

ocorrências e .52 de peso relativo, e, por último, o monossílabo, com frequência de 33%, e .30 

de peso relativo. Somente os verbos monossílabos desfavorecem a regra de concordância com 

peso relativo de .30, enquanto os outros três fatores indicam favorecimento da regra variável, 

comprovando a hipótese proposta pela linguista.  

Observamos que os resultados não seguem a ordem do maior para o menor em número 

de sílaba. Os verbos polissílabos lideram com maior taxa de aplicação da regra de concordância 

verbal, mas a segunda posição, prevista para os trissílabos, ficou com os dissílabos. O terceiro 

com maior índice pertence aos trissílabos e, o último lugar ficou com os monossílabos.  

De outro modo, em Orlandi (2004, p. 73), os verbos monossílabos lideram a aplicação da 

regra com percentual de 15% do total da amostra e os trissílabos aparecem com taxa de 9% do 

total de ocorrências. Os verbos dissílabos e os polissílabos não apresentaram marcação de 

concordância verbal em nenhum dos casos analisados, portanto, não confirmando a hipótese da 

pesquisadora. 

Em Hausen (2000, p. 78), o fator número de sílaba do verbo não foi selecionado como 

relevante no stepup, mas não foi eliminado pelo processo stepdown. Como o grau de 

significância, ou seja, a margem de erro é de .940, a autora desconsiderou o fator por não 

apresentar status estatístico definido que possibilitasse a análise dos dados com segurança. 

Diante das evidências, é procedente afirmar a importância do grupo de fatores número de 

sílaba do verbo para a aplicação da regra. Em suma, os resultados confirmam que os fatores de 

maior quantidade de elementos em sua estrutura, por serem mais perceptíveis, retêm a marca 

da concordância verbal e freia a regularização do sistema para o não uso da marca de 

concordância verbal de segunda pessoa do singular com o pronome sujeito tu. 

4.1.1.4 A variável Escolarização 
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Na amostra Ludovicense, a escolarização foi a quarta variável selecionada e a única, 

como relevante, entre as variáveis sociais. A variável foi pensada no intuito de verificarmos se 

quanto mais anos de escolarização maior a aplicação da concordância verbal, uma vez que a 

escola continua a ensinar o emprego do pronome sujeito tu com o verbo flexionado como a 

única correta nas escolas brasileiras.  

Os fatores ensino fundamental maior, ensino fundamental menor e sem escolarização 

apresentaram nocaute, ou seja, não realizaram aplicação da regra de concordância, motivo pelo 

qual foram retirados da rodada para podermos chegar aos pesos relativos dos fatores variáveis. 

Como podem ser evidenciados na tabela 11. 

Tabela 11 – A concordância de segunda pessoa do singular e a escolarização, na amostra 

Ludovicense. 

 

Escolarização 

 

Aplicação 

Total de 

ocorrências 

 

% 

P. R. 

Junto com 

as 

selecionadas  

P. R nível 1 

do stepup 

Ensino médio 4 61 6,6 .49 .46 

Ensino superior 6 70 8,6 .50 .53 

Total 10 151  Input .048 Input .076 

 

Através dos números, mostrados na tabela 11, constatamos pequena diferenças entre os 

dois fatores, com percentual de 8,6% do total da amostra e peso relativo de .50 para o ensino 

superior contra a percentagem de 6,6% de todas as ocorrências e peso relativo de .49 para o 

ensino médio, na rodada indicada pelo programa como a melhor para a variação da 

concordância verbal.  

Colocamos em análise os pesos relativos do nível 1 do stepup com o objetivo de 

verificar se a escolarização sofre influência de outras variáveis nas rodadas. Realizamos esse 

cotejo porque a variável escolarização foi selecionada em todas as rodadas. No entanto, ora 

seguia a variável saliência fônica ora posicionava-se após o grupo de fatores número de sílaba 

do verbo como relevante.  

Os resultados mostram .53 de peso relativo para o ensino superior e de .46 para o ensino 

médio no nível 1 do stepup, apontando pequena discrepância. A diferença, entre os pesos 

relativos do nível 5 e do nível 1, é de apenas .03 de peso relativo tanto para o ensino superior 
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quanto para o ensino médio.  Os valores mostram uma interdependência da variável 

escolarização em relação às demais variaveis, o que nos faz destacar esse grupo de fatores como 

um dos importantes para o estudo da concordância verbal de segunda pessoa do singular. 

Os resultados do ensino médio desfavorecem a regra de concordância com pesos relativos 

de .49 e .46, enquanto os valores do ensino superior aparecem com .50 e .53, indicando pouco 

favorecimento da regra variável, confirmando a hipótese proposta porque os sujeitos de maior 

grau de escolarização utilizam mais a marca de concordância verbal de segunda pessoa com o 

pronome sujeito tu,  

Na amostra Caxiense, a escolarização foi a segunda variável selecionada e também a 

única, como relevante, entre as variáveis sociais. 

Semelhante ao que aconteceu na amostra Ludovicense, os fatores ensino fundamental 

maior, ensino fundamental menor e sem escolarização apresentaram nocaute como podem ser 

verificados na tabela 12. 

Tabela 12 – A concordância de segunda pessoa do singular e a escolarização, na amostra 

Caxiense. 

Escolarização Aplicação Total de 

ocorrências 

% P. R. 

Junto com as 

selecionadas  

Ensino médio 3 27 10  .59 

Ensino superior 3 32 9,4 .41 

Total 6 59  Input .011 

 

Como percebemos, na tabela 12, o ensino médio, com 27 tokens, que corresponde ao 

percentual de 10% do total dos resultados, e peso relativo de .59, favorece a regra de 

concordância. Enquanto o ensino superior, que esperávamos maiores índices, apresenta-se com 

32 dados equivalentes à taxa de 9,4% do total da amostra e peso relativo de .41, desfavorecendo 

a regra. Esses resultados não confirmam a hipótese proposta porque esperávamos que os 

falantes do ensino superior com mais anos de escolaridade, maior experiência com a língua, 

realizassem mais a aplicação da regra de concordância verbal. Os resultados mostram que ter 

mais anos de escolarização nem sempre é garantia de realização da concordância verbal. Às 

vezes, estar frequentando a escola básica pode favorecer a aplicação da regra. 
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Desse modo, os resultados da tabela 12 contradizem aos resultados esperados para a 

variável escolarização, mas os da tabela 11, da amostra Ludovicense, corroboram estudos já 

realizados por outros pesquisadores com a concordância verbal, a exemplo de Loregian (1996, 

p. 96), em que os resultados são diretamente proporcionais à escolarização dos falantes, na 

ordem: o fator colegial, atual ensino médio, com percentual de 40% do total dos resultados e 

peso relativo de .60; seguido do ginásio, atual ensino fundamental maior, com taxa de 30% do 

total da amostra e .49 de peso relativo; e o primário, atual ensino fundamental menor, com 

frequência de 22% do total dos resultados e .38 de peso relativo. O fator colegial, com maior 

escolarização, é o que favorece a concordância verbal com .60 de peso relativo, acima do ponto 

neutro que é .50, comprovando a hipótese. Os outros dois fatores: o ginásio, .49 de peso relativo, 

está ligeiramente abaixo de .50; e o primário, .38 de peso relativo, com índice mais abaixo 

ainda do ponto neutro, indica desfavorecimento da regra de aplicação da concordância verbal.  

Os resultados de Hausen (2000, p. 93) vão ao encontro da tabela 12 e contradizem os 

resultados da tabela 11, esperados para a variável escolarização, porque é o ginásio que lidera 

a aplicação da regra variável de concordância verbal com percentual de 12% do total dos 

resultados e peso relativo de .64, e não o segundo grau, atual ensino médio, que aparece com 

frequência de 11% do total da amostra e peso relativo de .50 e, na última posição, o primário, 

com percentagem de 6% considerando toda a amostra e peso relativo de .25. O ginásio é o fator 

que indica favorecimento da regra com .64, o segundo grau aparece no ponto neutro com .50, 

indicando que há chances iguais de ocorrer tanto com a marca ou sem a marca de concordância 

verbal. Já o primário, com .25 de peso relativo, indica desfavorecimento da regra. 

Do mesmo modo, os estudos de Martins (2010), contradizem os resultados encontrados 

na tabela 10, apresentando percentual de 61,8% do total dos resultados e peso relativo .51, para 

o fundamental, e taxa de 66% do total da amostra e peso relativo de .49, para o superior. Esses 

resultados não confirmam a hipótese porque os pesquisadores esperavam que quanto maior o 

tempo de escolaridade maior a aplicação da regra de concordância verbal. 

Em Loregian-Penkal (2004, p. 171), o colegial aparece com percentual de 24% do total 

dos resultados e peso relativo de .56, seguido do ginásio, com percentagem de 19% de toda a 

amostra e 0.53 de peso relativo, e do primário, com frequência de 12% considerando toda 

amostra e 0.43 de peso relativo nas cidades de Florianópolis, Porto Alegre, Ribeirão da Ilha e 

em três cidades do interior do Rio grande do Sul. Os resultados confirmam a hipótese com pesos 

relativos, para o colegial, .56, e o ginásio, .53, como fatores que favorecem a regra de 

concordância verbal, e o primário, com .43 de peso relativo, desfavorece a regra.  
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No entanto, nas cidades de Chapecó, Blumenau e Lages quem lidera a aplicação da regra 

de concordância é o ginásio, com percentual de 12% do total dos resultados e peso relativo de 

.62; na segunda posição, o primário, com taxa de 18% e peso relativo de .54; e, por último, o 

colegial, que deveria apresentar maiores índices de concordância, aparece com frequência de 

13% do total da amostra e peso relativo de .38. Esses resultados não confirmam a hipótese que 

previa o aumento da taxa de concordância proporcional aos anos de escolarização.  

Quando Loregian-Penkal (2004, p. 172) realizou rodadas com cada localidade em 

separado, a variável escolaridade foi selecionada como estatisticamente relevante somente nas 

localidades de Panambi, Blumenau e Lages. Em Panambi, o colegial com .94, o ginásio, .31, e 

o primário .23 de peso relativo. Em Blumenau, o ginásio .76, o colegial .49, e o primário .31 

de peso relativo. Em Lages, o primário com .89, o colegial com .46 e o ginásio com .44 de peso 

relativo. Os resultados de Panambi mostram que o colegial com .94 de peso relativo é o que 

favorece a aplicação da regra de concordância verbal, enquanto o ginásio e o primário a 

desfavorecem. Já em Blumenau e Lages, a hipótese não se confirma porque, em Blumenau, 

somente o ginásio favorece a aplicação da regra, enquanto, em Lages, é o primário o único a 

contribuir para manutenção da concordância verbal. 

Segundo Loregian-Penkal (2004), pode estar havendo interferência dos informantes com 

mais de 50 anos de nível ginasial, mas são os baixos percentuais atribuídos aos de nível colegial 

que parecem desmitificar a importância da escolaridade em relação à regra de concordância.  

Portanto, a escolarização parece relevante para a manutenção da forma de prestígio na 

maioria das pesquisas realizadas, indicando que o grau baixo de letramento favorece o processo 

de mudança em direção ao emprego do verbo sem a marca de concordância na segunda pessoa 

do singular. 

4.1.1.5 A variável Frequência dos verbos  

Na amostra Ludovicense, a frequência dos verbos foi a quinta variável selecionada como 

significativa para a concordância verbal. Essa variável foi proposta na intenção de 

investigarmos se os verbos mais frequentes são os mais afetados pela inovação. O fator mais 

frequente é composto dos cinco verbos que apresentam maior número de ocorrências, na ordem 

do maior para menor. (ir, saber, querer, estar e ter). Os resultados são expostos na tabela 13. 
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Tabela 13 – A concordância de segunda pessoa do singular e a frequência do verbo, na 

amostra Ludovicense. 

Frequência dos verbos Aplicação Total de 

ocorrências 

% Peso 

Relativo  

Mais frequentes  7 107 6,7 .69 

Menos frequentes 3 90 3,3 .26 

Total 10 197  Input .048 

 

Na tabela acima, os números mostram que os verbos mais frequentes apresentam 

percentual de 6,7% do total dos resultados e peso relativo de .69. Os verbos menos frequentes 

taxa de 3,3% do total da amostra e peso relativo de .26. Os valores revelam que o fator mais 

frequente favorece a aplicação da regra de concordância verbal com o pronome sujeito tu, 

enquanto que o fator menos frequente é desfavorecedor. Os resultados confirmam a hipótese 

porque os verbos menos frequentes são os mais afetados pela inovação e, portanto, se 

encaminham para a regularização do sistema com .26 de peso relativo, enquanto os mais 

frequentes são os verbos que mais realizam a marca de concordância verbal, com .69 de peso 

relativo. 

Na amostra Ludovicense, os verbos mais frequentes, na ordem, são: “ir” com 43 tokens, 

que corresponde ao percentual de 21,8% do total de ocorrências, “saber”, 17 dados, equivalendo 

à taxa de 8,6% do total da amostra, “querer”, 16 estruturas, numa percentagem de 8,1% de toda 

a amostra, “estar”, 14 ocorrências, numa percentagem de 7,1% considerando toda amostra e 

“ter”, 13 casos, que corresponde à taxa de 6,5%. Os verbos mais frequentes somam 103 

ocorrências, que correspondem a 52,2%, do total de 197 de toda a amostra. 

Na amostra Caxiense, o programa estatístico Goldvarb X selecionou, como relevante, em 

terceiro lugar, a variável frequência dos verbos. Os resultados são apresentados na tabela 14. 

Tabela 14 – A concordância de segunda pessoa do singular e a frequência do verbo, na 

amostra Caxiense.  

Frequência dos verbos Aplicação Total de 

ocorrências 

% Peso 

Relativo  

Mais frequentes  5 72 7,1 .86 

Menos frequentes 1 61 1,6 .10 

Total 6 133  Input .011 
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Como podemos ver, os verbos mais frequentes realizam a aplicação da regra de 

concordância verbal com taxa de 7,1% do total dos resultados e peso relativo de .86, com índice 

forte de favorecimento da regra, contra os menos frequentes com percentagem de 1,6% do total 

da amostra e peso relativo de .10, desfavorecendo a regra de concordância verbal na segunda 

pessoa do singular. 

Na amostra Caxiense, os verbos mais frequentes, na ordem, com as ocorrências e 

percentagens, são: “ir”, 25 casos, que equivale a 18,8% do total de ocorrências, “querer”, 22 

sintagmas, que equivale a 16,5% de toda a amostra, “estar”, 12 tokens, numa percentagem de 

9% do total da amostra, “falar”, 6 dados, que corresponde a 4,5% do total de ocorrências, e 

“ter”, 5 eventos, equivalendo à percentagem de 3,8% considerando toda a amostra. Os verbos 

mais frequentes somam 70 ocorrências, que correspondem a 52,6%, do total de 133 ocorrências. 

Ressaltamos que os verbos “ir”, “querer”, “estar” e “ter” aparecem nas duas amostras da tese, 

Ludovicense e Caxiense, entre os mais frequentes. No entanto, o verbo “saber” aparece na 

primeira e o verbo “falar”, na segunda.  

Nas duas amostras da tese, os resultados contradizem ao encontrado por Mollica e Gryner 

(2007) de que os verbos mais frequentes “ver”, “vir”, “dar”, “querer” e “saber” são os mais 

afetados. Observamos que os verbos “querer” e “saber” são os dois verbos que aparecem entre 

os mais frequentes em nossa tese e na pesquisa de Mollica e Gryner (2007): na primeira, fica 

entre os verbos que não são afetados pela inovação; na segunda, entre os que são mais afetados.  

Assim, somando os verbos mais frequentes das duas amostras da tese, na ordem do maior 

para o menor, em número de ocorrências, totalizam: 68 para o verbo “ir”, 38 para o verbo 

“querer”, 26 para o verbo “estar”, 18 para o verbo “ter”, 17 para o verbo “saber”, e 6 para o 

verbo “falar”.  

Diante do exposto, podemos confirmar a relevância da variável frequência dos verbos na 

pesquisa, pois, nas duas amostras estudadas, a variável é selecionada e apresenta resultados, 

para os verbos mais frequentes, como indicadores da manutenção da marca de concordância 

verbal.  

4.1.1.6 O Tipo de sentença  

 Na amostra Caxiense, o tipo de sentença foi a primeira variável selecionada. No entanto, 

na amostra Ludovicense, é a primeira variável a ser descartada. O propósito dessa variável é 
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observamos se o padrão entonacional das sentenças interrogativas contribuem para a aplicação 

da regra de concordância verbal. 

Tabela 15 – A concordância de segunda pessoa do singular e o tipo de sentença, na 

amostra Caxiense.  

Tipo de sentença Aplicação Total de 

ocorrências 

% Peso 

Relativo  

Declarativa 1 101 1 .26 

Interrogativa 5 26 16,1 .96 

Total 6 133  Input .011 

 

Na tabela acima, os números revelam que a sentença interrogativa, com taxa de 16,1% 

do total da amostra e peso relativo de .96, favorece a regra de aplicação da concordância verbal 

na segunda pessoa do singular com o pronome sujeito tu. Já o tipo de sentença declarativa 

apresenta percentual de 1% do total de ocorrências e peso relativo de .26, desfavorecendo a 

regra. Os resultados confirmam a hipótese com índice bastante significativo para as sentenças 

interrogativas. Desse modo, as declarativas lideram o processo de mudança para a variante 

sem a marca de concordância verbal  

Os resultados vão ao encontro da pesquisa de Amaral (2003, p. 128), com percentual de 

22% do total de ocorrências e peso relativo de .72 para as sentenças interrogativas; taxa de 15% 

considerando toda a amostra e peso relativo de .54 para as exclamativas, ambas favorecendo a 

aplicação da regra de concordância verbal. As sentenças declarativas com 6% do total de 

ocorrências e peso relativo de .48, e as imperativas, com 2% do total da amostra e peso relativo 

de .23, desfavorecem a regra. 

Lucca (2005, p. 109) utiliza essa variável para verificar o efeito do tipo de estrutura sobre 

o uso do pronome tu. Os resultados corroboram os já encontrados para essa variável na 

concordância verbal com esse pronome. Os percentuais, para as sentenças exclamativas, são 

94% do total de ocorrências e .87 de peso relativo, para as interrogativas de 79% do total da 

amostra e .54 de peso relativo, apresentando efeito favorecedor na aplicação da regra. As 

sentenças declarativas com percentual de 65% de toda a amostra e peso relativo de .43 indicam 

desfavorecimento para o efeito sobre o uso do pronome tu.  

Do exposto, podemos concluir que o padrão entonacional das sentenças interrogativas é 

um forte indicador para a aplicação da regra de concordância verbal. No entanto, as sentenças 
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declarativas têm apresentado um direcionamento para a regularização do sistema, com o não 

uso da marca de concordância verbal. 

4.2 Descrição e análise das crenças e atitudes 

Descrevemos e discutimos, nesta segunda seção, os resultados da avaliação das crenças e 

das atitudes linguísticas da amostra Caxiense. A análise será realizada em questões que versam 

sobre o imaginário coletivo, avaliação de crença e atitude, grau de sensibilidade linguística, 

reconhecimento do processo de mudança e reconhecimento da própria fala. As demais questões 

tratam de temas sobre a família, a escola, a profissão, a infância, a cidade de Caxias, a leitura, 

a escrita, fazer comida, como convidar alguém para ir a algum lugar e pedido de orientação para 

chegar a um certo local. 

Os resultados da avaliação das crenças e das atitudes são apresentados em tabelas, na 

correlação com as variáveis sociais sexo, escolarização e faixa etária dos informantes. 

Na questão 1, para sabermos sobre a avaliação das crenças e das atitudes linguísticas 

sobre a língua maranhense, perguntamos: “Você acredita que o maranhense fala o melhor 

português?”. Os resultados dos dados são apresentados nas tabelas 16, 17 e 18.  

Tabela 16 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense por faixa etária, em 

relação à pergunta: “Você acredita que o maranhense fala o melhor português?” 

        Faixa etária 

Avaliação 

        1ª        2ª        3ª 

Aplic/total % Aplic/total % Aplic/total % 

Positiva 18/30 60 21/30 70 20/30 66,7 

Negativa 11/30 36,7 8/30 26,7 8/30 26,7 

Neutra 1/30 3,3 1/30 3,3 2/30 6,6 

Total 30/90 100 30/90 100 30/90 100 

 

Os resultados mostram que os falantes avaliam positivamente a fala maranhense como a 

melhor do país, com percentuais de 60% referente à primeira faixa etária, taxa de 70% para a 

segunda e percentagem de 66,7% para a terceira. É importante ressaltar que, em todas as idades 

os percentuais ultrapassam 60%, indícios fortes de crenças e de atitudes, motivo pelo qual 

sustenta ainda hoje o imaginário sobre a fala local.  
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A avaliação negativa apresenta valores mais baixos em todas as faixas: na primeira, com 

percentagem de 36,6%; na segunda e terceira com taxa de 26,7%. No entanto, a avaliação 

neutra aparece com frequência de 3,3% na primeira e segunda faixa e de 6,6% de percentual 

na terceira. Esses resultados comprovam a hipótese sobre o mito no imaginário maranhense. 

Tabela 17 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense pela escolarização, em 

relação à pergunta: “Você acredita que o maranhense fala o melhor português?” 

Escolari- 

zação 

Sem  

escolarização 

Ens. Fund. 

menor 

Ens. Fund. 

maior 

Ensino 

médio 

Ensino 

superior 

Avaliação Ap/tot % Ap/tot % Ap/tot % Ap/tot % Ap/tot % 

Positiva 12/18 66,6 14/18 77,8 10/18 55,6 13/18 72,2 9/18 50 

Negativa 3/18 16,7 4/18 22,2 8/18 44,4 4/18 22,2 9/18 50 

Neutra 3/18 16,7 --- --- --- --- 1/18 5,6 --- --- 

Total 18/90 100 18/90 100 18/90 100 18/90  18/90 100 

 

Observamos na tabela 16 que a avaliação do falante quanto à escolarização é positiva, 

com maiores valores para todos os níveis de escolaridade. O fator ensino fundamental menor 

lidera com percentual de 77,8%, o ensino médio com taxa de 72,2%, sem escolarização aparece 

com percentagem de 66,6%. As menores frequências de avaliação positiva ficaram com 55,6% 

para o ensino fundamental maior e o ensino superior com taxa de 50%. É prudente destacar 

que nenhuma escolarização aparece com percentual abaixo de 50% para avaliação positiva, 

apontando que, independente do falante frequentar ou não a escola, o mito da fala maranhense 

permanece solidificado no imaginário da comunidade. 

A avaliação negativa é aferida com maiores percentuais para o ensino superior, com 50%, 

e para o ensino fundamental menor com frequência de 44,4%. O ensino médio e o ensino 

fundamental menor apresentam taxas de 22,2% e o fator sem escolarização, percentagem de 

16,7%. Apresentam resultados para a avaliação neutra o fator sem escolarização, com taxa de 

16,6%, e o ensino médio, com percentagem de 5,6%, um bom indicativo da manifestação dos 

falantes sobre crenças e atitudes acerca da própria fala. É procedente acrescentar que a variável 

escolarização também contribui para a confirmação da hipótese da tese. 
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Tabela 18 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense pelo sexo, em relação 

à pergunta: “Você acredita que o maranhense fala o melhor português?” 

                  Sexo 

Avaliação 

        Masculino        Feminino 

Aplic/total % Aplic/total % 

Positiva 30/45 66,7 28/45 62,2 

Negativa 15/45 33,3 13/45 28,9 

Neutra --- --- 4/45 8,9 

Total 45/90 100 45/90 100 

 

Como é perceptível na tabela 18, a avaliação positiva é superior às demais nos dois fatores 

da distribuição. O fator masculino apresenta percentual de 66,7% e o feminino, 62,2%. Os 

resultados desse fator ratificam os índices fortes da variável faixa etária e da escolarização, já 

explicitados anteriormente. A avaliação negativa apresenta percentagem estimada de 33,3% 

para o masculino e taxa de 28,9 para o feminino. A avaliação neutra é manifestada apenas no 

fato feminino, com percentagem de 8,9%. Podemos concluir que os dados probabilísticos dos 

três fatores sociais em distribuição com a avaliação pelos falantes favorecem a manifestação de 

crenças e de atitudes em direção ao mito no imaginário maranhense.  

Baseando nos resultados acima, apresentamos alguns exemplos de fala que merecem 

destaque. Quanto à avaliação positiva, assim se manifesta o informante (C1Sf-004):  

Acho que o Maranhão é um dos lugares, assim, que o pessoal mais fala bem, 

a linguagem do falante mesmo é muito bonita.  

Compartilha da resposta análoga à anterior o informante (C39f-068):  

Eu acho assim que a fala maranhense tem o português mais explicado né? 

Porque por onde já andei por aí Bahia, Pernambuco, São Paulo, Manaus eles 
falam diferente de nós. Eles puxam muito o ‘s’. São Paulo é muito o ‘r’. 

Pernambuco ‘r’ também e por onde já andei o melhor português é do 

Maranhão. 

A fala dos informantes (C1Sf-004) e (C39f-068) apresentam a atitude cognoscitiva ou 

crenças por avaliar favoravelmente a própria fala, manifestando crenças de que o Estado do 

Maranhão fala o melhor português. No primeiro excerto, é possível observar a atitude afetiva, 



123 

 

lealdade à própria fala, além de ser a melhor e também a mais bonita.  No segundo trecho, o 

informante manifesta também consciência pontual ao dizer que os falantes de outros estados 

falam diferente, puxam o /s/ e /r/, especificando a variante interdialetal como fala Hora (2011 e 

2012). Essa reação conativa é uma atitude de reforço em favor da própria fala. 

O informante (C3Mf-047) manifesta a crença, reforça o mito, mas especifica apenas a 

capital São Luís como a melhor. 

Dependendo da região, por exemplo, o maranhense da ilha eles falam muito 

bem, mas não é em todo o lugar do Maranhão não.  

Quanto à avaliação negativa, assim se expressa o informante (C1SM=005): 

Não, a gente pode dizer que o Maranhão é um Estado, assim, que usa menos 

gírias tentando modificar as gírias que ocorrem no estado do Rio de Janeiro, 

São Paulo, as pessoas usam mais gírias do que as palavras ditas certas pela 

gramática.  

O falante manifesta atitude cognoscitiva negativa ao negar que a fala maranhense é a 

melhor, mas manifesta reação favorável ao valorizar o uso de poucas gírias na mesma fala. É 

importante destacar que ocorre atitude conativa, por construir estereótipo, quando manifesta 

seus conhecimentos acerca da própria fala em relação à fala de outros estados do Brasil.  Em 

resumo, essas reações consistem em nível de consciência pontual em concordância com a 

variação intradialetal e reação à consciência interdialetal. 

Em suma, os falantes indicaram o falar sem gírias, a expressão e o falar mais bonito como 

os motivos que garantem um falar melhor, como prestígio e marca do dialeto maranhense. 

Na questão 2, para entendermos se o falante tinha consciência da própria fala em relação 

à fala dos pais, interrogamos: “O português que você fala é melhor do que o falado pelos seus 

pais?”. Observem-se as tabelas 19, 20 e 21. 
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Tabela 19 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense pela faixa etária, em 

relação à pergunta: “O português que você fala é melhor do que o falado pelos seus pais?” 

        Faixa etária 

Avaliação 

        1ª        2ª        3ª 

Aplic/total % Aplic/total % Aplic/total % 

Positiva 21/30 70 16/30 53,3 19/30 63,4 

Negativa 5/30 16,7 11/30 36,7 7/30 23,3 

Neutra 4/30 13,3 3/30 10 4/30 13,3 

Total 30/90 100 30/90 100 30/90 100 

 

Verificando a tabela 19, observamos que os falantes julgam falar melhor do que os 

próprios pais. Os percentuais para a avaliação positiva são maiores nas três faixas etárias 

examinadas, com taxa de 70% para a primeira faixa, 53,3% de percentual para a segunda e 

63,4% de frequência para a terceira faixa. Os resultados salientam que os falantes entrevistados 

expõem crenças e atitudes favoráveis ao dialeto que usam em comparação ao falado pelos pais. 

A avaliação negativa é maior na segunda faixa etária, com taxa de 36,7%, seguido pela 

terceira faixa, com percentagem de 23,3%, e, por último, da primeira faixa, com frequência de 

13,3. Entre os falantes que não sabem ou não respondem, que se inserem na avaliação neutra, 

aparecem com percentagem de 13,3% para a primeira e terceira faixa e com taxa de 10% para 

os falantes da segunda faixa etária. Os resultados apontam para uma tomada de consciência da 

variedade utilizada como a melhor em comparação aos de seus pais. Isso se justifica porque os 

informantes, em todas as idades, tiveram mais acesso ao processo de escolarização do que os 

pais. 

Tabela 20 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense pela escolarização, em 

relação à pergunta: “O português que você fala é melhor do que o falado pelos seus pais?” 

Escolari- 

zação 

Sem  

escolarização 

Ens. Fund. 

menor 

Ens. Fund. 

maior 

Ensino 

médio 

Ensino 

superior 

Avaliação Ap/tot % Ap/tot % Ap/tot % Ap/tot % Ap/tot % 

Positiva 12/18 66,6 9/18 50 10/18 55,6 14/18 77,8 11/18 61,1 

Negativa 5/18 27,8 7/18 38,9 3/18 16,6 4/18 22,2 4/18 22,2 

Neutra 1/18 5,6 2/18 11,1 5/18 27,8 --- --- 3/18 16,7 

Total 18/90 100 18/90 100 18/90 100 18/90 100 18/90 100 
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Como notamos, a tabela 20 apresenta resultados favoráveis à avaliação positiva, com 

percentual de 77,8% para o ensino médio, 66,6% para os sem escolarização e com percentual 

de 61,1% para o ensino superior.  

No entanto, o ensino fundamental maior, que aparece com frequência de 55,6%, e o 

fundamental menor, com taxa de 50%, apresentaram valores menores do que os índices 

alcançados pelo ensino superior e médio. Os resultados indicam que os informantes, 

independente da escolarização, apresentam indícios fortes de favorecimento da própria fala, 

julgada como a melhor, pelos falantes entrevistados na equivalência à fala dos pais. 

A avaliação negativa atribuída à própria fala apresenta maior percentagem para o ensino 

fundamental menor, com 38,9%, frequência de 27,8% para os sem escolarização. Os menores 

valores são alcançados pelo ensino médio e superior, com taxas de 22,2%, e o ensino 

fundamental maior, com percentagem de 16,6%. 

O ensino fundamental maior realizou avaliação neutra de 16,7% de percentual, o superior 

de 16,7%, o ensino fundamental menor com frequência de 11,1% e o sem escolarização com 

5,6% de percentagem. Portanto, é salutar enfatizar que todos os níveis de escolarização agem 

na mesma direção na avaliação ao uso da fala do próprio entrevistado.  

Tabela 21 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense pelo sexo, em relação 

à pergunta: “O português que você fala é melhor do que o falado pelos seus pais?” 

                  Sexo 

Avaliação 

        Masculino        Feminino 

Aplic/total % Aplic/total % 

Positiva 30/45 66,7 26/45 57,8 

Negativa 12/45 26,7 11/45 24,4 

Neutra 3/45 6,6 8/45 17,8 

Total 45/90 100 45/90 100 

 

Os dados percentuais da tabela 20 mostram a avaliação positiva para o masculino, com 

percentagem de 66,7%, e, para o feminino, com taxa de 57,8%, indicando forte favorecimento 

em direção às crenças e às atitudes acerca da própria fala do entrevistado em detrimento à fala 

de seus pais. 

A avaliação negativa apresenta frequência de 26,7% para o masculino e 24,4% para o 

feminino. Com menores valores, a avaliação neutra, com taxa de 17,8% para o feminino e 6,6% 
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para o masculino. Considerando a avaliação negativa junto com a neutra, os percentuais da 

avaliação positiva ultrapassam nos dois fatores sociais. Com isso, podemos concluir que o mito 

sobre a fala maranhense apresenta índices fortes de avaliação positiva pelos dois fatores em 

relação à própria fala do informante, com maiores índices para os homens do que para as 

mulheres.  

Considerando os dados apresentados acima, expomos alguns exemplos de fala para 

evidenciar melhor a questão em discussão. 

Quanto à avaliação positiva, assim se manifesta o informante (C3Mf-038):  

Certeza, é sim, meus pais eram totalmente analfabetos, e às vezes por ser 

analfabetos tentavam falar bonito, aí terminava é deslizando nas palavras, 

mais o que eu sei eu falo melhor que meus pais. 

O informante avalia positivamente a própria fala como a melhor em relação aos pais, 

lançando mão das informações e crenças sobre a escolarização. É uma forma de prestígio 

intergeracional em que o falante reconhece a fala dele e não a dos pais, por exemplo, como a 

melhor. 

Há também o informante que realiza avaliação desfavorável em relação à própria fala em 

comparação à fala de outra geração, como relata o informante (C2Mf-033):  

Não, não, é mermã meus pais se você vê eles conversando, você diz: 

nossa! É uma pessoa muita culta! Meus pais falam muito bem.  

O falante julga servindo-se dos componentes cognoscitivo e afetivo A atitude positiva 

para essa questão está relacionada à percepção do informante de que os pais são possuidores de 

uma melhor fala, mais primorosa, mais culta em comparação à própria fala. 

Na questão 3, para compreendermos a avaliação do falante a respeito do pronome de 

segunda pessoa e da concordância verbal, interrogamos: “Qual das três sentenças é melhor para 

você?” 1ª. Você quer um sorvete? 2ª. Tu queres um sorvete? 3ª. Tu quer um sorvete?. Visualizem 

as tabelas 22, 23 e 24. 
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Tabela 22 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense por faixa etária, em 

relação à pergunta: “Qual das três sentenças é melhor para você?” 

     Faixa etária 

Avaliação positiva 

        1ª        2ª        3ª 

Aplic/total % Aplic/total % Aplic/total % 

Você quer 17/30 56,7 14/30 46,7 11/26 42,3 

Tu queres 8/30 26,7 10/30 33,3 7/26 27 

Tu quer 5/30 16,6 6/30 20 8/26 30,7 

Total 30/90 100 30/90 100 26/90 100 

 

Observamos que os falantes avaliam como melhor a forma você, com percentual de 56,7% 

para a primeira faixa etária, 46,7% de taxa para a segunda e com percentagem de 42,3% para a 

terceira. Os resultados apontam a forma você como a marca de prestígio da comunidade 

caxiense, comprovando os índices do uso do pronome você, com 67,6% de percentagem, 

expostos na tabela 2.  

O sintagma tu queres aparece em segundo lugar na avaliação dos informantes da pesquisa 

com liderança para a segunda faixa etária, com percentual de 33,3% do total da amostra, seguido 

da terceira faixa, com frequência de 27 % e, por último, da primeira faixa, com taxa de 26,7%. 

As menores taxas são para o sintagma tu quer, com percentual de 30,7% para a terceira faixa, 

20% para a segunda e 16,6% de percentual para a primeira. O informante da segunda faixa 

etária é o que mais realiza o pronome tu com a concordância verbal. Podemos supor que isso 

ocorre porque os falantes dessa faixa etária estão ainda em plena atividade profissional e 

educativa.  

Tabela 23 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense pela escolarização, em 

relação à pergunta: “Qual das três sentenças é melhor para você?” 

Escolari- 

zação 

Sem 

escolarização 

Ens. Fund. 

menor 

Ens. Fund. 

maior 

Ensino 

médio 

Ensino 

superior 

Avaliação Ap/tot % Ap/tot % Ap/tot % Ap/tot % Ap/tot % 

Você quer 7/16 43,75 12/18 66,7 10/18 55,6 6/16 37,5 8/18 44,4 

Tu queres 2/16 12,5 2/18 11,1   6/18 33,3 5/16 31,25 9/18 50 

Tu quer 7/16 43,75 4/18 22,2 2/18 11,1 5/16 31,25 1/18 5,6 

Total 16/90 100 18/90 100 18/90 100 16/90 100 18/90 100 
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Como visualizado na tabela 23, os informantes sem escolarização avaliam positivamente 

o sintagma tu queres, com frequência de 12,5% referente ao total de 16 dados e as formas tu 

quer e você quer, com o mesmo percentual de 43,75%. Esses valores podem ser explicados 

porque os falantes não frequentaram a escola e podem não reconhecer a concordância como 

parte de seu sistema linguístico. Por isso, avaliam negativamente a forma com a marca de 

concordância verbal. 

De outro modo, o ensino superior é o que atribui o maior índice, com 50% de percentual 

para a forma tu acompanhado de concordância. O resultado indica que o falante, por possui 

mais anos de letramento escolar, julga essa variante como a melhor, atribuindo maior prestígio 

aos que dela laçam mão.   

O fundamental maior aparece com taxa de 33,3%. O ensino médio realiza o sintagma tu 

queres com percentual de 31,25. Os menores índices são para o sem escolarização, com 12,5% 

e, por último, o fundamental menor com percentual de 11,2%, sendo este o que mais desvaloriza 

o uso do tu com a marca da concordância verbal.  

A tabela mostra que é o sintagma você quer o que é mais favorecido em quase todas as 

escolaridades, exceção feita ao ensino superior que favorece o sintagma tu queres. 

É prudente destacar que a soma dos percentuais nos dois sintagmas tu queres e tu quer 

nos dois níveis de ensino fundamental menor e maior não supera os valores atribuídos ao 

sintagma você quer nas mesmas escolaridades. No entanto, no ensino superior, no médio e nos 

informantes considerados sem escolarização os dois sintagmas tu queres e tu quer juntos 

recebem maior avaliação positiva, superando os valores atribuídos ao sintagma você quer. 

Podemos acreditar com essa descrição que o pronome tu, em comparação ao você, é favorito 

dos falantes. 

Tabela 24 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense pelo sexo, em relação 

à pergunta: “Qual das três sentenças é melhor para você?” 

                  Sexo 

Avaliação 

        Masculino        Feminino 

Aplic/total % Aplic/total % 

Você quer 19/41 46,3 23/45 51,2 

Tu queres 14/41 34,1 11/45 24,4 

Tu quer 8/41 19,6 11/45 24,4 

Total 41/90 100 45/90 100 
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Em relação à tabela 24, podemos observar que tanto o masculino quanto o feminino 

avaliam positivamente com maiores valores a expressão você quer, com taxa de 51,2% para as 

mulheres, do total de 45 tokens e para os homens, com percentual de 46,3% do total de 41 

dados. Quando somamos os sintagmas tu queres e tu quer, os valores superam o índice atribuído 

ao você quer no masculino e feminino. Podemos salientar que o sintagma você quer é o de 

maior avaliação positiva do que os demais. No entanto, quando juntamos os sintagmas com o 

tu, as avaliações superam o você.  

De acordo com a amostragem probabilística das variáveis faixa etária, escolarização e 

sexo, exibimos alguns exemplos de fala que evidenciaram as avaliações dos falantes acima.  

Quanto à avaliação positiva da pergunta “qual das três sentenças é a melhor”, o 

informante (C2Sm-009) expõe que: 

Se for um amigo bem próximo né, eu diria assim, você quer um sorvete? Se 

for uma pessoa que você tá conhecendo agora tu queres um sorvete, porque é 

mais bonito, é, eu acho mais bonito. 

O informante (C2Sf-008):  

A melhor ou as duas melhores: você quer um sorvete é muito boa, tu queres 
um sorvete também, agora tu quer um sorvete não é muito boa. A melhor pra 

utilizar? Você quer um sorvete, essa é a melhor. 

Para o informante (C35f-027)  

Tu quer? (risos). Porque é mais difícil dizer você quer, só mermo quem já é 

prático. 

A avaliação positiva atribuída pelos informantes está relacionada com a variedade de fala 

ensinada nas escolas como ‘padrão’, como forma adequada e identificada como prestígio, 

implicando em atitudes cognoscitivas e afetivas a favor da própria língua. Os falantes 

manifestaram também atitude em relação à preferência linguística, à língua que fala com 

prioridade ao sintagma você quer.  

Na questão 4, para compreendermos a avaliação do falante a respeito do pronome de 

segunda pessoa e da concordância verbal, perguntamos: “Qual das três sentenças você usa 
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mais?”. 1ª. Você quer um sorvete? 2ª. Tu queres um sorvete? 3ª. Tu quer um sorvete?. 

Visualizem as tabelas 25, 26 e 27. 

Tabela 25 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense por faixa etária, em 

relação à pergunta: “Qual das três sentenças você usa mais?” 

     Faixa etária 

Avaliação positiva 

        1ª        2ª        3ª 

Aplic/total % Aplic/total % Aplic/total % 

Você quer 10/29 34,5 14/29 48,2 13/26 50 

Tu queres 3/29 10,4 4/29 13,8 2/26 7,7 

Tu quer 16/29 55,1 10/29 34,4 11/26 42,3 

Total 29/90 100 29/90 100 26/90 100 

 

Quanto à análise da questão “Qual das três sentenças você usa mais?”, os falantes da 

terceira faixa avaliaram positivamente o sintagma você quer, com percentual estimado em 50% 

do total de 26 tokens, seguido da segunda faixa, com taxa de 48,2% relativo a 29 dados, e a 

primeira faixa, com percentagem de 34,5%, correspondendo a 29 ocorrências.  

O sintagma você quer recebe a melhor avaliação na segunda e terceira faixas etárias, 

conforme os informantes, enquanto a primeira faixa avalia como melhor a sentença tu quer. O 

sintagma tu queres é o avaliado com menores índices. Esse resultado coaduna com os resultados 

da tabela 3, em que o pronome você aparece com o maior percentual de aplicação, equivalente 

a 65,6% para a segunda pessoa do singular.  

Tabela 26 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Caxiense pela escolarização, em 

relação à pergunta: “Qual das três sentenças você usa mais?” 

Escolari- 

zação 

Sem 

escolarização 

Ens. Fund. 

menor 

Ens. Fund. 

maior 

Ensino 

médio 

Ensino 

superior 

Avaliação Ap/tot % Ap/tot % Ap/tot % Ap/tot % Ap/tot % 

Você quer 5/14 35,8 7/18 38,8 8/18 44,4 7/15 46,6 12/18 66,7 

Tu queres 2/14 14,2 1/18 5,6   1/18 5,6 4/15 26,7 1/18 5,6 

Tu quer 7/14 50 10/18 55,6 9/18 50 4/15 26,7 5/18 27,7 

Total 14/90 100 18/90 100 18/90 100 15/90 100 18/90 100 
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Na tabela 26, verificamos que o falante do ensino médio é o que melhor avalia como 

prestígio o sintagma tu queres, com percentual de 26,7%, seguido dos sem escolarização com 

percentagem de 14,2%. No entanto, o ensino superior, o ensino fundamental maior e menor 

realizaram a avaliação positiva com o mesmo percentual de 5,6% do total da amostra analisada. 

O informante do ensino fundamental menor é o que atribui maior percentagem à avaliação 

positiva para o sintagma tu quer, com taxa de 55,6%, seguidos dos sem escolarização, com 

percentagem de 50% e do ensino fundamental maior, também com a mesma taxa de 50% do 

total de toda a amostra em análise. 

De outro modo, o ensino superior é o que atribui o maior índice para a sentença você 

quer, com 66,7% de percentual, seguido do ensino médio com taxa de 46,6% do total de toda a 

amostra, apontando na direção do uso do pronome você, já comprovada na tabela 3, com 

percentagem 67,6% considerando toda a amostra dos pronomes pessoais de segunda pessoa do 

singular, na amostra Miranda (2014). 

Do exposto, podemos inferir que o processo de escolarização interfere na avaliação dos 

informantes quanto à pergunta “Qual das três sentenças você usa mais?”, em que os informantes 

que avaliam positivamente o sintagma tu quer são o fundamental menor, o maior e os sem 

escolarização. Ao tempo em que avaliaram positivamente o sintagma você quer como a melhor, 

quanto à pergunta “Qual das três sentenças é melhor para você?”, apresentado na tabela 23. 

Tabela 27 – Atitude/crenças dos informantes da amostra Miranda (2014) por 

escolarização em relação à pergunta: “Qual das três sentenças você usa mais?” 

                  Sexo 

Avaliação 

        Masculino        Feminino 

Aplic/total % Aplic/total % 

Você quer 15/39 38,5 24/45 53,3 

Tu queres 6/39 15,4 3/45 6,7 

Tu quer 18/39 46,1 18/45 40 

Total 39/90 100 45/90 100 

 

O fator masculino manifesta avaliação positiva com frequência de 46,1% do total de 39 

tokens para a sentença tu quer e o sintagma você quer com percentagem de 38,5%. A sentença 

tu queres com taxa de 15,4% é o fator com menor índice de avaliação positiva.  
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O fator feminino realiza avaliação positiva com percentual de 53,3%, equivalendo a 45 

dados para a sentença você quer e o sintagma tu quer com percentual de 40%. No entanto, o 

sintagma tu queres é o que recebe menor avaliação positiva, com percentagem de 6,7%, 

considerando toda a amostra. 

Podemos evidenciar que, quanto ao sexo, os informantes masculino e feminino avaliam 

positivamente o uso das sentenças tu quer e você quer com percentuais mais altos e o sintagma 

tu queres com taxa mais baixa. Os resultados mostram que os falantes não apresentam estigma 

quanto ao uso das expressões tu quer e você quer, formas não consideradas como adequadas 

pela gramática normativa ensinada na escola. Essa avaliação positiva corrobora os resultados 

alcançados na análise multivariacional nas tabelas 3 e 6.  

Após os resultados da avaliação das crenças e das atitudes apresentada nas tabelas 25, 26 

e 27 evidenciamos os trechos de fala dos informantes em relação à pergunta “Qual das três 

sentenças você usa mais?”. 

O informante (C35m-030) responde que: 

Eh, depende da pessoa que eu vou oferecer (risos) porque às vezes é uma 
pessoa que a gente mais considera umbora, você quer isso assim, assim? ah se 

ser uma pessoa mais simpatizada tu quer isso assim, assim?”  

A avaliação positiva tem a direção do sintagma você quer para o interlocutor que o falante 

julga mais importante e o uso da sentença tu quer para a pessoa considerada, no relacionamento, 

mais simpática.  

O informante (C2Sf-015) assim se manifesta:  

Por incrível que pareça, por mais que a gente fala, o errado tá sempre na frente, 

embora nós saibamos que tu queres e você quer é mais adequado, a gente usa 
tu quer (risos). 

O informante avalia as formas tu queres e você quer como certas quanto à concordância 

verbal e, portanto, adequadas quanto ao uso na comunidade. Por outro lado, o falante assume 

que usa a sentença tu quer mesmo sabendo que não é uma variante de prestígio, mas uma forma 

considerada errada. 

Enfaticamente se manifesta o informante (C2Mf-034): 
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Tu. Eu uso muito essa palavra. Às vezes as meninas sorriem: (xxx) tu queres 

isso? E elas: huummmm! Mas eu gosto sempre, habituei, né? Eu uso muito 

essa palavra tu. 

Quanto à consciência do falante, podemos observar que o informante reconhece o tu quer 

ou o tu queres como marcador do dialeto caxiense. Ao passo que manifesta insegurança 

linguística quando relata que ‘as meninas sorriem’, ou seja, contesta a realização das formas 

utilizadas pelo informante. É importante salientar que a influência do você é muito forte na 

comunidade, apesar disso a forma tu quer ou tu queres continua avaliada positivamente para os 

falantes. 
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5. CONCLUSÃO 

Nesta tese, procuramos deixar claro o tema bem como seus objetivos e os pressupostos 

teóricos em que assentam as bases paradigmáticas da pesquisa, lançando mão de abordagem 

qualitativa e quantitativa. A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, que analisa o 

imaginário de noventa informantes da comunidade de Caxias – MA em relação à afirmação 

popular de que no Maranhão se fala o melhor português.  

Buscamos realizar uma pesquisa apresentando também resultados sobre as crenças e as 

atitudes linguísticas que os falantes têm em relação à variedade da concordância verbal com o 

pronome tu no português brasileiro falado no Maranhão. Do mesmo modo, processamos as 

ocorrências das duas amostras no programa Goldvarb X e os resultados vêm ratificando 

achados de outras pesquisas sobre o tema desenvolvido em outras comunidades brasileiras.  

Os resultados referentes à aplicação das entrevistas vêm confirmando que há um 

imaginário sobre a fala maranhense que não corresponde aos usos reais dos seus falantes. Os 

percentuais, nas três variáveis sociais escolarização, sexo e faixa etária investigadas, mostram 

que os informantes avaliam positivamente a fala maranhense como a melhor, expondo indícios 

fortes de crenças e atitudes acerca do mito, motivo pelo qual sustenta o imaginário sobre a fala 

local. Desse modo, os resultados confirmam a hipótese, entre os falantes investigados, de que 

o maranhense fala o melhor português.  

A análise qualitativa evidencia que o informante manifesta avaliação positiva 

(prestígio), com os componentes atitudinais de crenças e de atitude afetiva de lealdade, em 

relação à própria fala, como a melhor, a mais bonita. Do mesmo modo, manifesta o componente 

conativo com consciência pontual ao dizer que os falantes de outros estados falam diferentes, 

pontuando a fala com característica como puxar o /r/, por exemplo.  

Com relação à questão se os informantes falam o português melhor do que o falado por 

seus pais, as avaliações se encaminham no mesmo direcionamento para o favorecimento da 

própria fala em detrimento da fala dos pais. Isso talvez tenha relação ao mito acerca do 

maranhense falar o melhor português. É uma reação de prestígio intergeracional em que o 

informante reconhece a fala dele em detrimento à dos pais. Podemos acreditar que a avaliação 

do falante nos três componentes atitudinais de crenças, de afetividade e repulsa estão se 

confluindo na direção do mito no imaginário maranhense.  
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Os resultados para a questão “qual sentença é melhor para o informante? apresentam 

avaliação positiva para a sentença você quer como prestígio, nas variáveis faixa etária e sexo. 

Para a escolaridade, com exceção do ensino superior que avalia melhor o sintagma tu queres, 

os outros quatro níveis de escolarização mostram melhores índices de avaliação positiva para a 

sentença você quer. 

Com referência à questão que procura saber qual a sentença o falante usa mais, a 

conclusão é de que a menor faixa etária avalia a forma tu quer, a segunda faixa e terceira 

avaliam o uso da forma você quer. O que podemos deduzir é que a idade não é importante para 

determinação da escolha da forma tu queres ensinada como certa pela escola. Quanto à 

escolarização, os sem escolarização, o ensino fundamental menor e o maior preferem o uso da 

forma tu quer. O ensino médio e o superior valorizam a forma você quer. Os falantes não 

apresentam estigma quanto às formas tu quer e você quer, sentenças que não são reconhecidas 

como adequadas pela gramática normativa trabalhada na escola. Por outro lado, o nível escolar 

que apresenta maior avaliação para o sintagma tu queres é o ensino médio. Podemos inferir que 

o informante diz usar a sentença tu queres talvez porque essa é a forma ensinada na escola, 

considerada como correta. Quanto ao sexo, o feminino reconhecer o maior uso do você quer; o 

masculino avalia o uso do tu quer. Podemos deduzir que, mesmo que o falante reconheça como 

certa a sentença tu queres ou você quer, ele não apresenta estigma quanto ao uso do tu quer. 

Os cálculos de frequência e peso relativo obtidos, por seu turno, confirmam a relevância 

de fatores internos e externos. Os principais quantitativos vêm apontando uma diferença de 

apenas 0,61% de percentual para a variável dependente - São Luís com percentagem de 5,1% e 

Caxias com taxa de 4,5%, com referência à amostra com o pronome tu. Os resultados nos levam 

a supor que não há indícios fortes de possível mudança em curso na direção da variante 

desprestigiada.  

Associado à variável dependente, podemos supor que o preenchimento do sujeito com 

taxa de 92% na cidade de São Luís e percentual de 80,3% em Caxias podem ser indícios fortes 

na direção de regularização do paradigma número-pessoa 

De acordo com nossas hipóteses, apresentamos os resultados que apuramos das 

variáveis independentes estatisticamente relevantes para explicação do processo variável.  

Diante do que foi possível observar, a saliência fônica se apresentou como a principal 

variável selecionada na amostra e a fundamental para que as demais ocorressem. Apresenta 

resultados que vêm ao encontro de pesquisa realizadas no país, comprovando a hipótese baseada 
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no princípio da saliência fônica de que as formas mais salientes, por conterem mais segmentos, 

são as mais propensas à aplicação da regra de concordância verbal na segunda pessoa do 

singular (NARO; LEMLE, 1976, p. 259), (LEMLE; NARO, p. 20, 47) e (SCHERRE, 1988, P. 

64).  

Para a variável tempo verbal, a hipótese não se comprova porque os resultados 

favoráveis à aplicação da regra de concordância verbal são para o presente do indicativo e não 

para o pretérito perfeito do indicativo, que apresenta formas mais salientes. Acreditamos que a 

forte ocorrência do presente do indicativo pode estar contribuindo para a manutenção da 

concordância. 

Apuramos que o número de sílaba do verbo é uma variável fundamental na explicação 

da variação da concordância. Em São Luís e em Caxias, a hipótese baseada em Scherre (1988, 

p. 75) é confirmada, apontando que os segmentos de maior número de sílaba, por possuir mais 

material fônico, são mais favoráveis à aplicação da regra. 

A escolarização confirma a hipótese na cidade de São Luís com maiores índices para o 

ensino superior e refuta a hipótese na cidade de Caxias, atribuindo maiores índices para o ensino 

médio. Os fatores ensino fundamental maior, fundamental menor e os sem escolarização não 

realizam a aplicação da regra de concordância verbal.  

A hipótese baseada em Bybee (2001) de que os verbos menos frequentes são os mais 

afetados pela inovação se confirma Nas duas cidades pesquisadas, os verbos mais frequentes 

são os que mais realizam a marca de concordância verbal.  

A variável tipo de sentença foi proposta para averiguarmos se o padrão entonacional das 

sentenças interrogativas contribuem para a aplicação da regra. Os resultados confirmam a 

hipótese baseada na pesquisa de Amaral et. al. (1999), Amaral (2003, p. 99) e Lucca (2005, p. 

109), com índices fortes em favor da sentença interrogativa, de forma que a sentença 

declarativa se direciona para a regularização do sistema. 

Diante disso, quanto às hipóteses gerais da tese, chegamos à conclusão: para a primeira, 

o mito existe e é sustentado por crenças e atitudes positivas sobre a fala maranhense ser a melhor 

do português do Brasil; para a segunda, há contradições entre as crenças e atitudes dos 

maranhenses e os usos da aplicação da marca de concordância verbal na segunda pessoa do 

singular. 

Para responder ao problema da tese, podemos dizer que os resultados mostram a 

comprovação do mito. No entanto, ele não diz respeito, especificamente, ao uso da 
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concordância com o pronome sujeito tu. A referência à questão ‘de que o maranhense fala o 

melhor português’ está relacionada às crenças e às atitudes dos informantes acerca do sotaque, 

em expressões como ‘falar sem gíria’, ‘falar bem’, ‘o modo de falar’, ‘a expressão’, ‘o falar 

mais bonito’, ‘falar muito bem’, ‘o português mais explicado’, ‘linguagem muito bonita’, haja 

vista que, ao perguntarmos qual a melhor sentença? e qual você usa mais?, os informantes 

apresentaram pequena avaliação positiva na direção do sintagma tu queres. Indica que pouca 

relação pode haver entre o mito e o uso do verbo com a marca de concordância. 

Em síntese, podemos ressaltar que os objetivos foram atingidos porque conseguimos 

atestar a existência do mito no imaginário da fala maranhense ser a melhor se comparada às 

demais no português brasileiro e chegamos a descrever e analisar o uso do tu com a 

concordância verbal de segunda pessoa do singular, com foco na variação, de modo a 

comprovar as contradições entre atitudes, crenças e os usos. 

Por fim, ainda que a pesquisa seja realizada com uma pequena parcela da população, é 

possível assegurar que o mito existe de forma subjacente no imaginário da comunidade 

investigada e na maior parte do Estado e, por tradição ou mera intuição, reflete ainda a 

percepção e sensibilidade linguística de muitos brasileiros.  
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APÊNDICE 1 

 

Roteiro das entrevistas        

Projeto: Atitudes Linguísticas dos Falantes do Maranhão (ALFMA) 

Roteiro das entrevistas        

Nome Completo:________________________________________ 

Idade:________________________ 

Sexo:_________________________ 

Endereço: __________________________________ Bairro:__________________________ 

Local de Nascimento:__________________________ 

Escolaridade:_________________________ 

1. Fale sobre um acontecimento marcante em sua vida. (por exemplo, uma viagem, um 

namoro, algo da infância...) 

2. Conte um fato que aconteceu com uma pessoa conhecida, por exemplo, na escola ou 

trabalho, uma coisa que chamou realmente sua atenção. 

3. Já sofreu alguma decepção amorosa, familiar ou profissional? (Você pode falar sobre 

isso?) 

4. Como reagiu a essa situação? 

5. Comparando a infância com a fase atual, qual foi a melhor ou mais difícil? 

6. Você acha que as crianças de hoje obedecem aos pais como antigamente? 

7. O que você espera do atual prefeito municipal? 

8. Você acredita que o maranhense fala o melhor português? 

9. Por que você acha isso? 

10. O português que você fala é melhor do que o falado pelos seus pais? 

11. O que é mais característico na fala maranhense? 

12. O que você sabe ou gosta de cozinhar? Me ensina como fazer essa comida? 

13. Na infância, você se recorda de alguém que te motivava a ler e a escrever, o que dizia pra 

você? 

14. Na sua infância, você se recorda de alguém que te contava histórias? Qual a que mais 

gostava? 
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15. Quando você percebe que alguém falou uma palavra errada, como você faz diante disso? 

16. Para oferecer um suco para alguém, como é que se fala? Fulano(a)... 

17. Se precisar convidar um amigo para ir a um lugar juntos (uma viagem, a um restaurante), 

como se dirigir a ele? Fulano(a)... 

18. Qual das três perguntas é melhor pra você?  

1ª) Você quer um sorvete? 

2ª) Tu queres um sorvete? 

3ª) Tu quer um sorvete?                     

19. E qual das três você usa mais? 

1ª) Você quer um sorvete? 

2ª) Tu queres um sorvete? 

3ª) Tu quer um sorvete?      

20. Você acha que existe fala mais bonita que a do maranhense? 

21. Você podia me dizer, como eu faço para chegar a (ao) lugar  X?   (X é um lugar próximo 

do lugar da realização da entrevista) 

22. Deseja expor a sua opinião em relação a algo que não foi perguntado ou que gostaria de 

acrescentar? 
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APÊNDICE 2 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL DO INFORMANTE 
 

PROJETO: Atitudes linguísticas dos falantes no Maranhão - ALFMA      

 

FICHA DO INFORMANTE 

 

ENTREVISTA Nº:_______                                                         DATA:_____/_____/_____ 

INF. Nº: _______    

PESQUISADOR(ES): _______________________________________________________ 

 

DADOS DO INFORMANTE 

NOME: _________________________ FAIXA ETÁRIA: ________________ 

SEXO: ____________ ENDEREÇO ___________________________________________ 

ESCOLARIDADE  

(  ) Analfabeto (  ) nunca estudou 

(  ) Ensino fundamental menor (  ) incompleto 

(  ) Ensino fundamental menor (  ) até o 5º ano 

(  ) Ensino fundamental maior (  ) incompleto 

(  ) Ensino fundamental maior (  ) até o 9º ano 

(  ) Ensino médio (  ) incompleto 

(  ) Ensino médio (  ) completo 

(  ) Ensino superior (  ) incompleto 

(  ) Ensino superior (  ) completo 

(  ) Ensino superior (  ) especialização 

(  ) Ensino superior (  ) mestrado 

(  ) Ensino superior (  ) doutorado 

PROFISSÃO: _____________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

TEMPO DA ENTREVISTA: _________________________________________________ 
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OUTRAS PARTICULARIDADES 

 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DO INFORMANTE: 

 

(   ) Tímido  (   ) Extrovertido (   ) Sagaz  (   ) Sarcástico 

 

ESPONTANEIDADE DA ELOCUÇÃO: 

 

(   ) Total  (   ) Grande  (   ) Média  (   ) Fraca 

 

POSTURA DO INFORMANTE DURANTE A ENTREVISTA: 

 

(   ) Satisfatória (   ) Não Satisfatória (   ) Agressiva  (   ) Indiferente 

 

GRAU DE INTIMIDADE ENTRE INFORMANTE E PESQUISADOR: 

 

(   ) Grande  (   ) Pequeno (   ) Médio (   ) Nenhum 
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ANEXO 1 

 

Convenções para transcrição de fala* (CYRANKA, 2007, p. 140) 

[ . (ponto) + Maiúscula ] – Entonação descendente, pensamento (parcialmente) acabado. 

[ , ] – Entonação descendente – ascendente; ascendente; fragmento de um pensamento (= vem 

mais ai). 

[ ? ] – Entonação ascendente; perguntas bipolares. 

[pala:vra] – Alongamento do som que antecede os pois pontos. 

[Pa-la-vra] – pronúncia escandida, destacando as sílabas. 

[=] – continuação de um enunciado de um mesmo ou de outro falante, completando o turno 

do primeiro, sem mudança de ritmo. 

Sublinhado – Ênfase; ênfase contrastiva. 

MAIÚSCULA – Ênfase maior. 

Palavra -- - Interrupção abrupta; auto-interrupção. 

^palavra – onset, ou ataque alto de voz relativamente à norma do falante 

[...] – pausa não marcada. 

[pausa] – pausa marcada. 

[0,4] – Pausa medida em segundos e décimos de segundos. 

(xxx) – Trecho impossível de se transcrever. 

(palavra) – Incerteza na transcrição da palavra. 

[ INFORMAÇÃO NÃO – VERBAL OU SOBRE O CONTEXTO. 

[Sobreposição de vozes 

[ = ] engatamento – Não há pausa entre uma fala e outra; idêntico ao uso para enunciado de 

um mesmo falante sem mudança de ritmo. 

-- > à esquerda do texto – indica um ponto que será comentado no corpo do trabalho. 

* Convenções sugeridas pela profª Drª Lucia Quental, baseadas nas de Tannen (1993) e 

Shiffrin (1987), das quais extraí algumas, conforme pertinente.  


