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                                                           [...] 

Que importa que uns falem mole descansado 

Que os cariocas arranhem os erres na garganta 

Que os capixabas e paroaras escancarem as vogais? 

Que tem se o quinhentos réis meridional 

Vira cinco tostões do Rio pro Norte? 

Juntos formamos este assombro de misérias e grandezas, 

Brasil, nome de vegetal... 

 

Mário de Andrade 
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RESUMO 

 

 

SANTANA, Orleane Evangelista de. Contato dialetal e o estabelecimento de uma 

variedade urbana em Imperatriz – Maranhão. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 

2014. Tese de Doutorado em Linguística. 

 

Este trabalho focaliza a formação de uma variedade urbana capturada em meio à mistura 

dialetal que se verificou na formação populacional de Imperatriz, cidade originalmente 

isolada na fronteira do Bioma Amazônico, no Sudoeste do Estado do Maranhão e que a partir 

dos anos sessenta teve um crescimento muito rápido com a chegada de um grande número de 

migrantes. Os dados foram analisados a partir do conceito de Koineização, formação de uma 

variedade a partir do contato entre falantes de variedades mutuamente inteligíveis, 

considerando a origem rural recente e o processo rápido de urbanização. Foram analisadas 

duas variáveis fonológicas: alternância entre a lateral palatal e a semivogal (mulher ~ muyé); 

alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral (homem ~ homi), e uma 

variável morfossintática: alternância entre presença e ausência de concordância verbal 

(cantaram ~ cantaru ~ cantou), usando dados de 18 falantes da Amostra de Imperatriz, 

estratificada por idade, sexo e escolaridade, através de uma perspectiva variacionista. Os 

dados coletados e analisados foram submetidos ao programa Goldvarb 2001 e Rbrul. Os 

resultados para as variáveis sociais revelaram que, para a variante semivogal, a distribuição 

por faixa etária sinaliza mudança em progresso no sentido de perda dessa variante e que não 

há diferença de comportamento entre os sexos feminino e masculino, sendo essa variante 

favorecida por falantes com baixa escolaridade. Para a ausência de concordância verbal, o 

perfil é de variação estável, ocorrendo na mesma proporção nos três níveis de escolaridade, 

sendo que as mulheres utilizam um pouco mais essa variante do que os homens. Para a 

variante vogal oral, os resultados indicam mudança em progresso no sentido de ampliação da 

variante nasal (ditongo ou vogal), não havendo diferença de comportamento entre os dois 

sexos, sendo os falantes menos escolarizados os que a favorecem. Assim sendo, na cidade de 

Imperatriz, o fenômeno dos dialetos em contato parece não ser apenas resultado de uma 

koineização, mas a formação de uma variedade que preservou algumas marcas regionais, 

típicas de fala rural, e descartou outras em função do contexto socioeconômico. O rápido 

processo de urbanização levou à diminuição das variantes estigmatizadas, as quais coexistem 

com variantes menos estigmatizadas. Quanto à alternância entre ditongo e vogal nasais átonos 

finais e vogal oral, os resultados obtidos para as variáveis estruturais revelaram favorecimento 

da vogal oral em vocábulos com maior número de sílabas; pelos nomes; pelas consoantes [-

alto] e consoantes [+nasal] em contexto anterior e quando a próxima sílaba tônica está a 

distância de 2, 3 ou + sílabas da nasal final precedente. A análise da variação do ponto de 

vista segmental revelou ainda que a vogal oral tende a ocorrer em ambas as vogais-núcleo, 

com leve vantagem do núcleo ẽ; pelos mais velhos, independente da escolaridade; e por 

alguns itens lexicais, sendo, possivelmente, os que estão resistindo à implementação da nasal. 

Verificou-se, portanto, que tanto há motivação fonética, o efeito da próxima sílaba tônica, 

quanto efeito do item lexical no favorecimento da variante oral. 

 

Palavras-chave: Contato dialetal. Koineização. Variação e mudança. Item lexical. Ditongo 

nasal. 
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ABSTRACT 

 

 

 

SANTANA, Orleane Evangelista. Dialect contact and the establishment of an urban 

variety of speech in Imperatriz - Maranhão.Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 

2014. Doctorate Thesis in Linguistics.  

 

This paper has studied the establishment of an urban variety of speech captured amidst the 

dialectal mixture which was found in the formation of the population in Imperatriz, originally, 

an isolated city on the border of the Amazon biome in South West of Maranhão and that from 

the sixties it grew very rapidly with the arrival of a large number of. The data were analyzed 

based on the concept of Koineization, the emergence of a linguistic variety due to the contact 

between speakers of mutually intelligible varieties, considering the recent rural origin and the 

rapid urbanization process. Two phonological variables (alternation of the lateral-palatal and 

semi-vowel; alternation between diphthong and final unstressed nasal vowel and oral vowel) 

and a morphosyntactic variable (alternation of presence and absence of verb agreement) were 

analyzed, using data from 18 speakers of the Sample from Imperatriz stratified by age, sex 

and education, through a variationist perspective. The collected and analyzed data were 

submitted to the Goldvarb 2001’s and Rbrul’s programs. The results for the social variables 

revealed that, for the semi-vowel variant, the distribution by age indicates change in progress 

in the sense of loss of that variant and that there is no difference in behavior between males 

and females, being this variant favored by speakers with low education. As for the lack of 

verbal agreement, the results indicate a case of stable variation; taking place at the same rate 

at all the three levels of education, where as the women use a little more this variant than the 

men. As for the oral vowel variant, the results indicate change in progress towards increasing 

nasal variant (diphthong or vowel); presenting no difference in behavior between the two 

sexes, and the less educated speakers are the ones who favour it. Thus, in the city of 

Imperatriz, the phenomenon of dialects in contact seems to be not only a result of 

koineization, but the formation of a variety which has preserved some regional traces typical 

of the rural speech, and has discarded others due to the socio-economic context. The rapid 

process of urbanization has led to the decrease of stigmatized variants, which coexist with less 

stigmatized variants. As to the alternation between diphthong and final unstressed nasal vowel 

and oral vowel, the results for structural variables showed favouritism of the oral vowel in 

words with more syllables; names; [-high] consonants and [+ nasal] consonants in the 

previous context and when the next stressed syllable is distant from 2, 3 or more syllables of 

the preceding final nasal. The analysis also revealed that the oral vowel tends to occur in both 

core-vowels, with a slight advantage to the core ẽ; by the older people, regardless of level of 

schooling; and for some lexical items, which are possibly those who are resisting the 

implementation of the nasal. It was, therefore, noticed that as well the phonetic motivation, 

the effect of the next stressed syllable, as the effect of the lexical item favour the oral variant.  

 

Keywords: Dialect Contact. Koineization.Variation and change.Lexical item. Nasal 

diphthong. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo trata da relação linguagem, migração e cidade. Estudos realizados a partir 

de uma perspectiva sociolinguística têm mostrado uma forte tendência de variedades rurais 

transformarem-se em dialetos urbanos em consequência de um êxodo do interior rural para as 

áreas urbanas. Esse fenômeno já aconteceu e vem acontecendo em vários países inclusive no 

Brasil. Segundo Bortoni-Ricardo (1985), a urbanização de dialetos rurais é o cerne dos 

processos de mudança e padronização linguísticas no Brasil, devendo ser entendida no 

contexto de um país em desenvolvimento. O contato dialetal resultante dessas migrações 

levou ao surgimento de uma variedade urbana na cidade de Imperatriz-MA, localizada no 

sudoeste do estado do Maranhão, Nordeste do Brasil; região originalmente isolada na 

fronteira do Bioma Amazônico, onde havia, em função desse isolamento, pouquíssimo 

contato com outras variedades linguísticas do português. 

O intenso fluxo migratório de todas as regiões brasileiras rumo a Imperatriz, a partir 

da década de sessenta com a chegada de um grande número de migrantes de outras regiões 

maranhenses, principalmente de áreas rurais e, também, de 24 estados brasileiros, devido à 

construção da rodovia Belém-Brasília e, ainda, devido à sua localização geográfica 

estratégica, interligando três estados da Federação, provocou o rápido crescimento da 

população e uma acelerada urbanização. Esses eventos transformaram a cidade em um centro 

urbano de referência econômica e educacional para toda a região Tocantina
1
 e também em um 

excelente laboratório para o estudo de variedades linguísticas em contato. Assim, para avaliar 

a variedade urbana que se formou a partir do contato dialetal entre os diversos migrantes nesta 

comunidade de fala, selecionamos as três variáveis linguísticas, que são objeto deste estudo. 

Inicialmente, uma observação aleatória mostrou que variantes das três variáveis selecionadas 

ocorrem na fala dos habitantes da cidade de Imperatriz em todos os níveis sociais e de ensino. 

Em função disso, resolvemos investigar essas três variáveis, buscando controlar a atuação de 

fatores sociais e, especificamente com relação à alternância entre ditongo e vogal nasal átonos 

finais, controlamos a atuação de fatores linguísticos e sociais. Justificamos a escolha dessa 

variável para um estudo mais detalhado porque, dentre as três variáveis selecionadas, é a que 

apresenta menor grau de estigma e é uma variável pouco estudada. 

                                                           
1
 Como é conhecida Imperatriz e todas as cidades que ficam em seu entorno. Essas cidades outrora constituíam a 

zona rural desta localidade maranhense.  



17 
 

 

 

Analisamos duas variáveis fonológicas, alternância entre lateral palatal e semivogal 

(mulher ~ muyé) e alternância entre ditongo e vogal nasais átonos finais e vogal oral (homem 

~ homi; foram ~ foru), e uma variável morfossintática, alternância entre presença e ausência 

da marca de concordância verbal de terceira pessoa do plural (cantaram ~ cantaru ~ cantou), 

usando dados de uma amostra estratificada por idade, sexo e escolaridade, à luz da Teoria da 

Variação laboviana. A escolha de tais variáveis se justifica pelo fato de cada uma delas conter 

variante muito frequente em áreas rurais do Português Brasileiro, que tendem a ser bastante 

estigmatizadas quando utilizadas em alta frequência em áreas urbanas (AMARAL, 1920).  

A Amostra de Imperatriz, constituída nos anos de 2012 e início de 2013 pela própria 

pesquisadora, tem 36 informantes e baseou-se nos seguintes parâmetros estratificadores: idade 

(14 a 20, 21 a 52 e acima de 53 anos), escolaridade (Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Ensino Superior) e sexo (masculino e feminino). Para capturar melhor as fases de formação e 

urbanização da cidade de Imperatriz, em relação à ocupação humana e às transformações 

econômicas, estabelecemos as três faixas etárias de acordo com os três diferentes momentos 

da história da cidade: o isolamento, com predominância rural, até 1959 (falantes com 53 a 76 

anos), o boom econômico com intensa migração 1960 - 1991 (falantes entre 21 e 52 anos de 

idade ) e o período de consolidação como uma referência econômica e de educação para uma 

vasta região (falantes entre 14 e 20 anos de idade). Para este trabalho optamos por analisar 

metade da Amostra, porque pretendíamos uma descrição mais ampla da variedade de 

Imperatriz através do estudo de três variáveis sociolinguísticas, o que implicou no 

levantamento de uma quantidade muito grande de dados. Pretendemos continuar explorando a 

Amostra em trabalhos futuros. Sendo assim, buscando manter a distribuição dos falantes em 

função das variáveis estratificadoras da amostra, os dados foram levantados das entrevistas de 

dezoito informantes da referida amostra, 9 homens e 9 mulheres, sendo seis de ensino 

superior, seis de ensino médio e seis de ensino fundamental distribuídos nas três faixas de 

idade (adolescentes, intermediários e mais velhos). Após terem sido codificados, os dados 

obtidos foram submetidos aos programas Goldvarb e Rbrul e os resultados estatísticos 

subsidiaram a análise linguística. 

Também comparamos os resultados obtidos com os resultados conhecidos para outros 

centros urbanos com ou sem origem rural. Para a alternância entre a lateral palatal e 

semivogal, comparamos Belo Horizonte e Imperatriz e tomamos como referência na 

comparação os resultados apresentados por Pinheiro (2009). Para a alternância entre 

presença e ausência de concordância verbal, comparamos Belo Horizonte, Rio de Janeiro e 
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Imperatriz e tomamos como referência na comparação os resultados apresentados por Faria 

(2008) e Scherre e Naro (2010). E para a alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais 

e vogal oral, comparamos Rio de Janeiro e Imperatriz, tomando como referência na 

comparação os resultados apresentados por Guy (1981) e Gomes et al (2013). 

O objetivo geral deste trabalho é estudar a formação de uma variedade urbana 

capturada em meio à mistura dialetal que se verificou na formação populacional da cidade de 

Imperatriz, a partir dos anos sessenta considerando as três variáveis selecionadas para estudo. 

É nosso objetivo também estudar de forma mais detalhada a alternância entre vogal e ditongo 

nasal átonos finais e vogal oral, buscando controlar a atuação de fatores estruturais e do item 

lexical na realização da variante oral, e de fatores sociais, para verificar se o comportamento 

dos falantes sinaliza para mudança em progresso ou se apresenta comportamento estável nesta 

comunidade de fala. 

Para atingir os objetivos estabelecidos, o presente trabalho orientou-se pelas seguintes 

hipóteses: (i) partimos do princípio de que ocorreu uma mistura dialetal em Imperatriz que, 

associada à transformação econômica da localidade, resultou em uma mudança no perfil 

linguístico da cidade em relação à variedade rural; (ii) como a grande maioria dos migrantes é 

do Maranhão e de áreas não urbanas, acreditamos que os falantes mais velhos, os quais 

correspondem à última geração do período anterior à transformação econômica da região, 

apresentam características da fala rural que deve ter predominado até os anos 50 e os falantes 

intermediários e adolescentes, que representam as duas gerações seguintes de falantes, 

representam características relacionadas à mudança do perfil linguístico desta comunidade de 

fala; (iii) com relação à variante oral, o esperado é que esta localidade se comporte como as 

demais localidades urbanas, com perfil de mudança na direção da perda da nasalidade, 

conforme preconizou Votre (1978).  

Organizamos o presente trabalho da seguinte forma: o primeiro capítulo aborda as 

questões teóricas relativas ao contato dialetal e à formação de novas variedades: noções sobre 

Koineização e formação de novos dialetos a partir do contato dialetal; apresenta também os 

pressupostos fundamentais da Teoria da Variação e Mudança, seguidos da discussão sobre 

aspectos teóricos da mudança sonora.  

O segundo capítulo apresenta alguns dos estudos sociolinguísticos que já foram 

realizados no Português Brasileiro sobre as três variáveis estudadas neste trabalho.  

O terceiro capítulo apresenta a caracterização da comunidade de fala em estudo a 

partir da apresentação de dados históricos, geográficos, econômicos e demográficos, a fim de 
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que se possa compreender a dinâmica da variedade urbana que se formou em Imperatriz em 

relação às mudanças socioeconômicas ocorridas ao longo do tempo.  

O quarto capítulo apresenta os objetivos e hipóteses deste trabalho e a metodologia 

empregada para a constituição de uma amostra de fala de Imperatriz-MA, coleta e análise dos 

dados obtidos das variáveis sociolinguísticas em estudo.  

O quinto capítulo apresenta a análise dos dados coletados na Amostra de Imperatriz 

através da comparação das três variáveis escolhidas para observação; discute o perfil sócio-

histórico da cidade e sua relação com a distribuição das variantes em função das variáveis 

sociais, bem como algumas considerações sobre o comportamento do indivíduo, para que se 

possa avaliar o efeito da urbanização rápida.  

O sexto capítulo apresenta as análises dos resultados referentes à alternância entre 

ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral obtidos para os dados coletados na Amostra 

de Imperatriz retomando a análise das variáveis não-linguísticas  e considerando também o 

efeito das variáveis linguísticas e do item lexical em relação à realização da variante oral.  

Por fim, o último capítulo (a conclusão) apresenta considerações acerca dos resultados 

alcançados, sintetiza as constatações mais significativas e estabelece generalizações a partir 

das análises, que permitam compreender melhor o comportamento das três variáveis 

estudadas no contexto do processo de desenvolvimento da cidade de Imperatriz, 

especialmente a alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral na fala 

maranhense. 
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1 CONTATO LINGUÍSTICO E MUDANÇA 

 

 

Neste capítulo abordaremos as questões teóricas relativas ao contato dialetal e à 

formação de novas variedades. Inicialmente, apresentaremos noções sobre Koineização e 

formação de novos dialetos a partir do contato dialetal. Na sequência, apresentaremos os 

pressupostos fundamentais da Teoria da Variação e Mudança, seguidos da discussão sobre 

aspectos teóricos da mudança sonora. 

 

 

1.1 O CONCEITO DE KOINEIZAÇÃO 

 

 

 

A Koineização é um processo induzido de contato de línguas que leva à rápida 

mudança linguística. Através da koineização novas variedades de uma língua se formam 

como resultado do contato entre os falantes de variedades mutuamente inteligíveis. O termo 

koiné reúne em seu significado uma diversidade de situações de línguas e dialetos em contato, 

resultante de várias circunstâncias sociais, as quais levam grupos humanos de diferentes 

origens, falantes de uma mesma língua, mas com dialetos diferentes, a entrarem em contato 

(cf. KERSWILL, 2002). 

A origem do termo koiné é grega e significa comum. Nos períodos romano e 

helenístico foi usado para se referir a uma variedade de grego usada no porto de Atenas, como 

um vernáculo misto, entre gregos oriundos de diferentes partes do Mediterrâneo, que falavam 

variedades diferentes dessa língua (cf. SIEGEL, 1985). Esta modalidade de "koiné" é 

diferente do entendimento atual. 

O primeiro estudo feito sobre koineização foi o de Siegel (1985). Ele considera que 

uma koiné é o resultado estabilizado de misturas de subsistemas linguísticos, tais como 

dialetos regionais ou literários, que ocorrem no contexto de interação entre falantes dessas 

variedades. E as koinés têm como características a confluência de diversas variedades de uma 

mesma língua (embora elas se baseiem primordialmente em uma delas), redução e 

simplificação de características, uso como língua franca, surgimento de falantes nativos e 

estandardização. 



21 
 

 

 

Embora a formação de koiné compartilhe algumas características com o 

desenvolvimento de pidgin e crioulo, é possível, segundo Siegel (1985), estabelecer critérios 

diferenciadores, tais como: (i) a formação de koiné envolve continuidade, de modo que os 

falantes não precisam abandonar a sua própria variedade linguística, o que não ocorre no 

desenvolvimento de pidgin e crioulo; (ii) na formação de koiné, não há variedade-alvo; no 

entanto, no desenvolvimento de pidgin e crioulo, há uma variedade de destino; (iii) a 

formação de koiné requer íntima e prolongada interação social entre os falantes, porém no 

desenvolvimento de pidgin e crioulo, o contato é restrito; (iv) a formação de koiné pode ser 

um processo longo; pidgins e crioulos desenvolvem-se rapidamente a partir de uma 

necessidade imediata de comunicação. 

Em Trudgill (1986), Koineização é apresentada como um caso particular de contato 

dialetal que normalmente ocorre em novos assentamentos com pessoas que, por qualquer 

motivo, migraram de diferentes partes de uma área monolíngue. Esse autor considera o 

contato dialetal um dos principais fatores sociais resultante das migrações que impulsionam a 

mudança linguística. 

Siegel (1985) apresenta duas características da koiné: nivelamento e simplificação. A 

primeira se refere aos processos que levam a uma diminuição no potencial de uma língua, 

envolvendo, por exemplo, um vocabulário reduzido ou menos estilístico, isto é, ocorre uma 

redução no número de variantes (geralmente originárias de dialetos diferentes) de uma 

determinada unidade fonológica, morfológica ou lexical; a segunda se refere a um aumento na 

regularidade morfológica, um aumento nas formas de palavras invariáveis e uma diminuição 

no número de categorias morfológicas (cf. TRUDGILL, 1986). 

Siegel (1985) destaca também duas categorias na definição de koiné: a koiné regional, 

que não substitui os dialetos contribuintes; e a koiné imigrante, novo dialeto em um novo 

assentamento que, uma vez estabelecido, torna-se o vernáculo da nova comunidade, 

substituindo os dialetos regionais dos migrantes originais - embora naturalmente, não tenha 

qualquer efeito sobre os dialetos em seu lugar de origem (cf. KERSWILL, 2002). 

Entre estas duas categorias, encontra-se o nivelamento do dialeto regional, o qual se 

refere à diminuição do número de variantes de uma determinada unidade fonológica, 

morfológica, lexical em uma área dialetal dada, não devendo ser confundido com difusão, que 

é a propagação de características linguísticas através de uma área dialetal. O nivelamento 

conduz a uma redução nas diferenças entre dialetos e, portanto, a uma homogeneização 

gradual do vernáculo de uma região. 
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Para Williams e Kerswill (1999), nivelamento dialetal “é o processo pelo qual 

diferenças entre as variedades regionais são reduzidas, características que distinguem 

variedades desaparecem e características novas se desenvolvem, sendo adotadas 

por falantes ao longo de uma vasta área geográfica''
2
. Em uma definição mais linguística, 

nivelamento dialetal é entendido como a redução da variação de categorias fonológicas e 

morfológicas. Todavia, para uma melhor compreensão desse processo é essencial que se 

considerem fatores linguísticos e sociolinguísticos (cf. KERSWILL e WILLIAMS, 2005). 

Segundo Trudgill (1986), uma koiné, até alcançar a estabilidade deve passar por três 

etapas: mistura, nivelamento e simplificação. Verifica-se que às duas características iniciais 

apontadas por Siegel (1985) – nivelamento e simplificação –, Trudgill (1986) acrescentou 

mais uma – a mistura.  Quando duas ou mais variantes na mistura de dialetos sobrevivem ao 

processo de nivelamento, mas evoluem passando a exercer novas funções sociais ou 

linguísticas no dialeto novo, ocorre, conforme Trudgill (1986), a realocação.  

Com relação à koiné imigrante, Kerswill e Williams (2000) observam que ela serve 

como uma língua franca entre os falantes das variedades contribuintes, implicando um raro 

grau de bidialetalismo. No entanto, Siegel (1985) propõe vários estágios no contínuo do 

desenvolvimento de koinés: 

 

O primeiro é o que chamo de fase prekoiné. Esta é a fase não estabilizada no início 

da koineização. Um contínuo no qual várias formas de variedades em contato são 

usadas simultaneamente e de forma inconsistente. Nivelamento e alguma mistura 

começaram a ocorrer, e pode haver vários graus de redução, mas poucas formas 

surgiram com o compromisso aceito. A próxima etapa é o resultado da estabilização, 

o desenvolvimento de uma koiné estabilizada. Normas lexical, fonológica e 

morfológica foram refinadas a partir dos diversos subsistemas em contato, e um 

novo subsistema surgiu. O resultado, no entanto, é muitas vezes reduzida 

complexidade morfológica em comparação com os subsistemas que contribuem. O 

uso de uma koiné estabilizada pode ser expandida a outras áreas além da 

comunicação intergrupal. Por exemplo, ela pode tornar-se uma língua literária ou a 

linguagem padrão de um país. Finalmente, uma koiné pode se tornar a primeira 

língua de um grupo de falantes, ou uma koiné nativizada. Esta etapa também pode 

ser caracterizada por uma maior expansão linguística assim como por alterações que 

não são atribuíveis à mistura dialetal.
3
 

                                                           
2
 Dialect levelling is the process whereby differences between regional varieties are reduced, features which 

make varieties distinctive disappear, and new features develop and are adopted by speakers over a wide  

geographical area (WILLIAMS e KERSWILL, 1999, p. 149). 
3
 First is what I call the prekoine stage. This is the unstabilized stage at the beginning of koineization. A 

continuum exists in which various forms of the varieties in contact are used concurrently and inconsistently. 

Levelling and some mixing has begun to occur, and there may be various degrees of reduction, but few forms 

have emerged as the accepted compromise. The next stage is the result of stabilization, the development of a 

stabilized koine. Lexical, phonological, and morphological norms have been distilled from the various 

subsystems in contact, and a new compromise subsystem has emerged. The result, however, is often reduced in 

morphological complexity compared to the contributing subsystems. Use of a stabilized koine may be extended 

to other areas besides intergroup communication. For example, it may become a literary language or the standard 
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Como visto, os autores supra mencionados tratam a koineização como um processo 

com etapas sobrepostas e distintas, que ocorrem num período de tempo variável, mas 

finito. Além deles, Trudgill (1998) identifica, na formação de uma koiné, as três etapas 

seguintes, as quais, segundo ele, correspondem às três primeiras gerações de falantes:  

 

Falantes envolvidos nas etapas                      Características linguísticas 

I        Adultos migrantes                                    Nivelamento primitivo 

II       Primeiros falantes nascidos                     Excessiva variabilidade e mais nivelamento 

III     Gerações subsequentes                             Focalização, nivelamento e realocação 

 

Na tentativa de explicar a primeira etapa da koineização apontada por Trudgill (1998), 

Kerswill (2002) recorre à Teoria da Acomodação da Fala (TRUDGILL, 1986) para melhor 

explicar os fenômenos linguísticos que ocorrem nesta primeira fase. 

A Teoria da Acomodação da Fala pressupõe que os interlocutores convergem 

linguisticamente, quando eles querem ganhar aprovação do outro, e que eles divergem quando 

não o desejam, sendo uma resposta a um contexto de conversação. A acomodação pode ser 

mútua ou unilateral. Pode ser descendente (como quando uma pessoa de mais alto status usa 

formas de menor status), ou pode ser ascendente (quando o inverso ocorre) (cf. KERSWILL, 

2002). 

Quando as pessoas falam diferentes variedades, como em um novo assentamento, as 

diferenças dialetais tendem a ser exploradas - conscientemente ou passivamente - como parte 

da acomodação. Isso pode explicar o mecanismo por trás da sobrevivência de formas 

majoritárias em uma koiné (Princípio 1, que será mencionado mais à frente): haverá mais atos 

de acomodação, envolvendo a adoção das variantes majoritárias ao invés de variantes 

minoritárias simplesmente porque as formas majoritárias são mais frequentes em mais 

contextos de conversação (cf. KERSWILL, 2002). 

Trudgill (1986) distingue a acomodação de longo prazo e a acomodação de curto 

prazo. A acomodação de longo prazo é a ligação entre os atos individuais dos falantes e o 

dialeto novo, podendo ser definida como mudanças permanentes na fala habitual da pessoa 

após um período de contato com falantes que utilizam variedades diferentes. A acomodação 

                                                                                                                                                                                     
language of a country. Finally, a koine may become the first language for a group of speakers, or a nativized 

koine. This stage may also be characterized by further linguistic expansion (or elaboration), but here some of it 

may be the result of innovations which cannot be traced back to the original koineized varieties (SIEGEL, 1985, 

p. 373-374).  
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de longo prazo resulta do efeito cumulativo de inúmeros atos de acomodação de curto prazo 

– comportamentos individuais do falante em contextos particulares de conversação. Estas 

mudanças são absorvidas pela geração seguinte, que fará começar o processo de focalização, 

isto é, a homogeneidade linguística de uma comunidade (Princípio 7, que será mencionado 

mais à frente), compreendendo, assim, a segunda ou terceira etapas. 

A relação da acomodação de curto prazo com uma koiné futura envolve os seguintes 

mecanismos: (i) as características das variedades futuras são adotadas por adultos e crianças 

migrantes em atos individuais de acomodação e por outros falantes que passam a usá-las 

imediatamente. Auer et al (1998) chama a isso de "modelo de frequência-comportamental".  

(ii) a acomodação pode não ser em resposta a um interlocutor particular, mas as imagens, ou 

estereótipos, do grupo a que o interlocutor pertence, ou de um grupo socialmente atrativo não 

realmente representado no contexto imediato; a isso Auer (1998) chama de "modelo de 

projeção de identidade". (iii) no caso de formas interdialetais, Kerswill (2002) diz que não se 

pode estar lidando com acomodação em tudo, desde que tais formas não estejam na mistura 

dialetal, portanto, elas devem ser criadas por estes falantes (cf. KERSWILL, 2002).  

 Kerswill (2002) chama a atenção para o fato de que estudos que se concentram em 

nivelamento dialetal e koineização fornecem apenas uma evidência marginal do uso de novas 

e niveladas características de acomodação de curto prazo entre falantes de diferentes 

dialetos. Hinskens (1996) acha que a acomodação de curto prazo por parte de falantes 

interagindo com falantes de outras variedades não segue as previsões da teoria da 

acomodação.  

Para explicar por que algumas características são adotadas mais cedo ou mais tarde, do 

que outras, Trudgill (1986) invoca o fator de relevância. Ele afirma que os fatores seguintes 

levam a uma maior consciência de características linguísticas, de modo que se torna 

um marcador, em sentido laboviano, e com potencial para se tornar saliente: (i) a variável 

tem, pelo menos, uma variante que é declaradamente estigmatizada; (ii) a variável tem uma 

variante de status elevado  que se reflete na ortografia; (iii) a variável está passando por 

mudança linguística; (iv) variantes são foneticamente e radicalmente diferentes; e (v) 

variantes estão envolvidas na manutenção de contrastes fonológicos na variedade acomodada 

pelo falante (cf. KERSWILL, 2002). 

Para completar o modelo, Trudgill (1986) acrescenta mais uma característica 

inibidora: a saliência extraforte. Uma das condições que levam a esse tipo de saliência é a 

presença de um contraste fonológico. Em alguns casos, esse contraste pode conduzir a uma 
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maior consciência em parte dos falantes, de modo que tal característica torna-se um 

estereótipo e, por isso, evitada pelos falantes. Isso, na visão de Trudgill, explica por que 

falantes do norte da Inglaterra tendem a não adquirir a vogal do sul /a:/ em dance (dança) para 

o seu próprio /æ/, embora possam adquirir do sul /ʌ/ em butter (manteiga). No caso de dance 

(dança), eles estão cientes de que os falantes do sul usam um fonema diferente do praticado 

por eles, enquanto que com butter (manteiga) são menos conscientes disso, porque /ʌ/ não é 

um fonema para eles. 

Para explicar a segunda etapa da koineização apontada por Trudgill (1998), Kerswill 

(2002) destaca o papel da primeira geração de crianças nascidas na nova comunidade. Como 

vimos acima, esta fase é caracterizada pela excessiva variabilidade e mais nivelamento. Para 

verificar até que ponto essa caracterização é verdadeira, Kerswill (2002) apresenta os 

resultados dos seus estudos realizados em variedades do Hindi / Bhojpuri, faladas nas Ilhas 

Fiji e África do Sul; no inglês de Nova Zelândia; no moderno hebraico; no território ártico 

norueguês de Spitsbergen; e nos falares de novas cidades, como Høyanger na Noruega e 

Milton Keynes, na Inglaterra. Aqui destacaremos o estudo realizado sobre a mistura de 

variedades da mesma língua que resultou na formação de koiné na cidade inglesa de Milton 

Keynes, na Inglaterra (cf. KERSWILL e WILLIAMS, 2000). 

A cidade inglesa de Milton Keynes foi fundada em 1967, em um local a cerca de 80 

km de Londres, Oxford e Cambridge. A partir dessa data até 1991, o intenso fluxo migratório 

fez com que a população da área subisse de 44.000 a 176.000 habitantes. O levantamento de 

dados foi feito com informantes crianças e adultos no ano de 1991 e 1992, 24 anos, ou uma 

geração, depois de sua fundação. Outra amostra diferente foi constituída em1996, de modo 

que quase todas as crianças informantes das duas amostras eram descendentes de adultos que 

imigraram para a cidade (cf. KERSWILL e WILLIAMS, 2000). 

De posse dos dados, Kerswill e Williams (2000) selecionaram dez variáveis 

fonológicas para seu estudo, dentre elas a que comentaremos a seguir. Eles compararam a 

variável (ou) como em goat (cabra), referindo-se à realização da vogal [әy] ~ [әw] usada 

pelos pais, tendo a última um uso bastante raro, em direção à antecipação e 

desarredondamento da semivogal [ɐy] ~ [ɐi], variantes usadas pelas crianças. Como os pais 

eram provenientes de várias partes da Grã-Bretanha, esperavam-se várias realizações para esta 

vogal e a utilização de alguma delas pelas crianças. Os resultados mostraram, para as crianças, 

um baixo grau de uso de [әu], e para os pais um alto grau de utilização dessa variante.  Assim, 

a realização do deslocamento da vogal [әu] pelos pais não se refletiu na forma realizada pelas 
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crianças. Ao analisar a realização desta e das outras oito variáveis em Milton Keynes, 

Kerswill e Williams (2000) concluíram que as crianças não parecem ser muito influenciadas 

pelo discurso de seus pais. Além disso, o fato de as crianças fazerem um uso 

significativamente menor da variante [әu] também sugere que elas estão orientando sua 

focalização para a norma nova, isto é, aquela adquirida em seus relacionamentos com outras 

crianças em suas redes sociais (cf. KERSWILL e WILLIAMS, 2000). 

Segundo Kerswill (2002), o estudo sobre Milton Keynes também permitiu analisar 

qual faixa etária está mais envolvida na formação de koiné.  Nessa localidade, a maioria dos 

adultos fala variedades linguísticas que são muito semelhantes entre si; isso ocorre por causa 

da natureza extensiva e niveladora do inglês britânico, especialmente no sul da Inglaterra, fato 

que dificulta a investigação. No entanto, os dados de crianças permitem novas perspectivas 

para os estágios iniciais da formação de koiné, já que parece provável nesta localidade que as 

crianças mais velhas e adolescentes sejam os principais "agentes de mudança". A análise 

cuidadosa dos dados de crianças e adolescentes de Milton Keynes permitiu concluir sobre sua 

real contribuição para a formação de qualquer dialeto novo, já que, com eles, a focalização foi 

plenamente alcançada, sendo este o grupo que irá estabelecer as bases para o novo dialeto (cf. 

KERSWILL e WILLIAMS, 2005). 

Assim sendo, para os autores, é fundamental o papel das crianças para o estudo da 

koineização por duas razões: a psicolinguística e a psicossocial. Os fatores psicolinguísticos 

são inevitavelmente mediados por mudanças psicossociais da criança desde a infância até a 

pós-adolescência. A identidade social das crianças se desenvolve rapidamente neste período, 

refletindo diferenças no uso da língua que estão associadas principalmente a influências de 

outras pessoas. Após o contato linguístico com os pais, as crianças expandem seu leque de 

contatos sociais, fazendo novos amigos, integrando novos grupos sociais, sofrendo desses 

grupos maior influência linguística. Isso deve ser visto como o amadurecimento de sua 

competência sociolinguística. Portanto, as crianças dos migrantes são centrais para a formação 

de qualquer variedade nova e estável, devendo ser, por esta razão, o foco principal do estudo 

da koineização (cf. KERSWILL e WILLIAMS, 2000). 

Agora explicaremos a terceira etapa da koineização apontada por Trudgill (1998). 

Como vimos acima, esta fase é caracterizada pela focalização, nivelamento e realocação. 

Diferentemente das outras koinés analisadas por Kerswill e Williams (2000) e Kerswill 

(2002), em que a focalização foi alcançada apenas na terceira geração (netos dos migrantes); 

em Milton Keynes, ela foi alcançada plenamente na fala das crianças mais velhas e 
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adolescentes da segunda geração (filhos dos migrantes). Nessa localidade, as diferenças 

dialetais, conforme Kerswill e Williams (2000) e Kerswill (2002), são, em sua maioria, sutis, 

sendo restritas a pequenas variações subfonêmicas. Como resultado, a maior parte da 

heterogeneidade habitual encontrada na primeira geração de crianças é simplesmente 

ignorada, devido à aproximação de crianças e adolescentes com seus pares e à interação 

frequente estabelecida por eles nas redes sociais. Assim, a focalização em direção à formação 

de uma nova variedade é acelerada. 

Há evidências, em Milton Keynes, de que a focalização, embora não completa, já 

ocorre na segunda geração (primeiras crianças nativas que crescem na localidade, filhas dos 

migrantes). Kerswill e Williams (2000) citam as seguintes razões: (a) a relativa semelhança da 

maioria dos dialetos de entrada, particularmente em relação à sua falta de complexidade; (b) a 

alta proporção de crianças nos primeiros anos de formação da nova cidade; e (c) a facilidade 

com que as crianças foram capazes de formar redes sociais em que novas normas podem ser 

forjadas. 

O estudo em Milton Keynes, além de ter enfatizado a natureza dinâmica da 

koineização, possibilitou bons resultados, principalmente pelas comparações feitas com outros 

lugares. O estudo possibilitou investigar e explicar o caminho que levou ao surgimento de 

Koiné naquela localidade, possibilitando dar respostas substantivas a perguntas que antes só 

eram respondidas sugestivamente.  

Os autores também alertam para a necessidade de se levar em conta, em qualquer 

estudo sobre koineização, o contexto histórico-social da localidade para onde ocorreram as 

migrações, as quais resultaram no surgimento de novas variedades linguísticas de contato. 

Kerswill e Williams (2000, p. 85-103) ainda apresentam oito princípios do contato 

dialetal, os quais captam as tendências observadas, as quais resultam na formação de koinés. 

Os três primeiros refletem os resultados nas variedades de pós-contato e estão preocupados 

com nivelamento e simplificação já mencionados anteriormente, a saber:  

 

(1) As formas que se encontram em maioria na mistura prevalecem ao invés das que 

se encontram em minoria.  

Conforme os autores, este princípio e o seguinte têm efeitos semelhantes, no sentido de que o 

conjunto de variantes linguísticas de uma dada unidade - fonológica, morfológica, ou lexical - 

ocorre no imediato período pós-contato, sendo reduzido para apenas uma, ou para um número 

muito pequeno de variantes (cf. KERSWILL e WILLIAMS, 2000). 
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(2)       Formas regionais marcadas são desfavorecidas. 

Estudos anteriores de formação de novo dialeto mostram que as formas que têm uma 

circulação regional restrita, ou que são estereotipadas como tal, geralmente não aparecem na 

nova variedade (cf. KERSWILL e WILLIAMS, 2000). 

 

(3) Características fonológicas e lexicais simples são mais frequentemente adotadas 

que as mais complexas. 

Para Trudgill (1994), no contato dialetal, especialmente com predominância de adultos, há 

uma grande tendência para a adoção de formas mais simples em vez de formas complexas.  

O quarto e o quinto focam os migrantes e a primeira geração de crianças nativas: 

 

(4)     Adultos, adolescentes e crianças influenciam diferentemente o resultado do contato 

dialetal. 

Kerswill e Williams (2000) dizem que evidências fortes sugerem que diferentes grupos etários 

(crianças, adolescentes e adultos) podem influenciar diferentemente o resultado do contato 

dialetal devido a razões sociais e psicossociais. O balanço dessas influências em um caso 

particular depende da mistura de idades, bem como das características da rede social (cf. 

KERSWILL e WILLIAMS, 2000). 

 

(5) A adoção de características por um falante depende das características de sua rede. 

São de suma importância as características da rede social para a transmissão da mudança 

linguística. Certas características linguísticas novas usadas por alguma criança podem ter sido 

adquiridas na rede social da qual faz parte em função da sua integração com os demais 

colegas do grupo. Os autores ainda dizem que crianças que participam menos de redes com 

outras crianças, tendem a ter menos influência do grupo (peergroup) e recebem mais 

influência da família (cf. KERSWILL e WILLIAMS, 2000). 

E os três últimos são princípios que se referem à escala de tempo da koineização: 

 

(6) Não há continuidade histórica normal na localidade, seja social ou linguisticamente. 

Falantes da primeira e segunda gerações são orientados por variedades linguísticas que 

se originaram em outro lugar. 

Segundo Kerswill e Williams (2000), a origem geográfica diversificada das várias famílias 

que migram para um nova localidade e a ausência de vínculo com a população já residente na 
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área provocam uma descontinuidade social que tem levado ao desaparecimento, dentro de 

uma geração, de várias características linguísticas observadas na fala dos mais idosos e não 

observadas na fala das crianças, que parecem optar por outras variantes mais próximas da fala 

de seus pais. Assim, a fala da geração mais velha não tem efeito sobre a da geração de 

migrantes, que traz consigo variantes associadas às suas diferentes origens regionais. Em uma 

nova cidade, ocorre uma descontinuidade da transmissão dialetal, já que crianças têm pouca 

ou nenhuma exposição à variedade nativa da região (cf. KERSWILL e WILLIAMS, 2000).   

 

(7) A partir da difusão inicial, ocorre a focalização ao longo de uma ou duas gerações. 

Conforme Le Page (1980 apud KERSWILL e WILLIAMS, 2000), a noção linguística de 

focalização refere-se à homogeneidade linguística de uma comunidade e a de difusão, à 

heterogeneidade linguística. A focalização é encontrada em grupos sociais que têm identidade 

própria e consenso em relação a valores, crenças e normas, resultando em uma correlação 

entre o uso de formas linguísticas e os fatores sociais, podendo-se considerar também o grau 

de incorporação do indivíduo a sua rede social. A difusão é característica de grupos sociais de 

classe média de ampla mobilidade social. Segundo os autores, uma cidade nova começa a 

partir de uma posição de extrema difusão que com o tempo, normalmente na segunda geração, 

adquire a focalização influenciada por fatores sociais e linguísticos (cf. KERSWILL e 

WILLIAMS, 2000).  

 

(8) Por causa da maturidade sociolinguística, a estrutura da nova fala da comunidade é 

visível primeiro na fala de adolescentes nativos, não crianças. 

Crianças mais velhas têm posição especial na formação de uma comunidade de fala nova. As 

crianças menores usam um baixo percentual da forma padrão, e não dão a impressão de uma 

mudança de estilo sistemática. As crianças mais velhas, entretanto, usam muito mais a 

variante padrão em todos os estilos, que devem ser classificados como mais formal do que o 

que falam com seus pares. À medida que crescem e ficam mais velhas, as crianças mostram 

crescente maturidade sociolinguística orientada pelos pais e por grupo de amigos um pouco 

mais velhos (cf. KERSWILL e WILLIAMS, 2000). 

Ao compararmos koineização com outras formas induzidas de contato que também 

levam à mudança linguística como pidgin e crioulo, verificamos que as diferenças (já 

mostradas anteriormente) existem, porém as semelhanças podem fazer surgir alguma 

confusão. Diante disso, Kerswill (2002) questiona: Existem características que distinguem a 
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fala da comunidade como uma koiné ou como uma variedade de língua que é o resultado da 

transmissão "normal" entre as gerações? Como podemos nos certificar de que os 

desenvolvimentos são o resultado da koineização, e não do nivelamento do dialeto regional 

por difusão geográfica?  E responde que, mesmo quando o resultado dos dois processos é 

semelhante, o mecanismo é diferente, por causa da descontinuidade que pode existir entre as 

gerações de falantes. A distinção entre a ausência e a presença de continuidade é que 

distingue uma koiné de uma variedade regional "normal", pois, como já se disse, os resultados 

no final podem ser os mesmos, mas os mecanismos são bastante diferentes. 

Assim, como Kerswill e Williams fizeram em Milton Keynes, também observamos, 

em nosso estudo, as mudanças em relação à variedade falada na cidade de Imperatriz-MA 

resultantes das mudanças socioeconômicas que ocorreram na cidade e que a transformaram 

em um município predominantemente de população rural em um município 

predominantemente urbano associado a um grande fluxo migratório da população do estado 

do Maranhão e de outros estados, a partir de falantes mais velhos, os quais correspondem à 

última geração do período anterior à transformação econômica da região, e mais duas 

gerações de falantes (intermediários e adolescentes), relacionando-as com as diversas fases 

econômicas do processo de transformação de uma localidade predominantemente de 

população rural em uma cidade com crescimento rápido. 

 

 

1.2 O ESTUDO DE BORTONI-RICARDO (1985) 

 

 

Em estudo sobre o processo de urbanização dos falantes de dialetos rurais, Bortoni-

Ricardo (1985) chama a atenção para a transformação de dialetos geograficamente rurais em 

dialetos de classe social urbana como consequência de um êxodo em massa de zonas rurais 

para as áreas urbanas. A autora afirma que, diferentemente do que aconteceu na Europa, a 

urbanização no Brasil não foi necessariamente precedida de industrialização.  

A transformação de dialetos rurais em variedades urbanas, segundo a autora, é o cerne 

dos processos de mudança e padronização linguísticas no Brasil. A migração de massas rurais 

para as cidades, a introdução na zona rural do modo de vida urbano, juntamente com a 

tecnologia e um alto nível de movimento populacional interregional são hoje as principais 

características da sociedade brasileira, e devem ser entendidas no contexto de um país em 
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desenvolvimento que surgiu a partir de uma economia predominantemente agrária 

caracterizada pelo desequilíbrio regional e por uma perversa concentração de renda (cf. 

BORTONI-RICARDO, 1985).  

No referido trabalho, considerando a difusão dialetal no repertório dos falantes do 

português no Brasil que migram da região rural para a urbana, Bortoni-Ricardo (1985) levanta 

e busca respostas para várias questões dentre as quais destacamos: Quais são os principais 

fatores em ação na preservação das variedades linguísticas rurais e/ou não-padrão no Brasil? 

Seria a sua manutenção simplesmente o resultado do analfabetismo ou da marginalização 

social ou geográfica? Os dialetos retrocedem à medida que a população ganha acesso à 

educação formal? Até que ponto há uma ideologia de prestígio operando na chamada 

população marginal? Até que ponto a tendência homogeneizadora da sociedade urbana oscila 

entre duas forças contrárias: de um lado as pressões de uma padronização, de outro a 

manutenção das formas não-padrão como sustentáculos de identidades grupais? 

 O objetivo inicial da pesquisa era realizar um típico estudo de correlação, no qual a 

frequência de um certo número de variantes linguísticas não-padrão na fala de um grupo de 

migrantes rurais seria examinado considerando: o tempo de residência na cidade, os anos de 

escolaridade, a estabilidade no emprego, além dos parâmetros sexo e idade. Mas a fragilidade 

de alguns destes parâmetros como medidores de mudança dialetal forçou Bortoni-Ricardo a 

buscar um novo modelo metodológico capaz de lidar com as diferenças individuais e de 

capturar os padrões sistemáticos sutis de variação. Essa ferramenta adequada era de fato a 

análise de redes sociais dos migrantes. 

A rede social é o conjunto de ligações que se estabelecem entre indivíduos. O interesse 

da autora não estava nos atributos dos indivíduos, mas na caracterização das relações de um 

com outro, a qual pode predizer e explicar o comportamento destes indivíduos, inclusive o 

comportamento linguístico. 

Essa pesquisa pioneira de Bortoni-Ricardo (1985) foi realizada em Brazlândia, uma 

das cidades-satélites da capital federal, Brasília. Baseou-se nos conceitos de focalização e 

difusão dialetais. Segundo a autora, um dialeto focalizado é percebido como uma variedade 

distinta; por outro lado, a difusão dialetal é o resultado do contato entre variedades, fenômeno 

associado com a mobilidade demográfica, de natureza regional ou socioeconômica. A amostra 

principal de seu estudo era constituída de famílias que haviam deixado a zona rural em Minas 

Gerais e se radicado no Distrito Federal, permanecendo à margem do sistema de produção. As 

diferenças observadas em cada família, entre o repertório da geração mais velha, que já 
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migrou para o Distrito Federal na idade adulta, e a geração dos seus filhos, netos ou 

sobrinhos, que ali chegaram ainda como crianças, foi o fato sociolinguístico mais notável. 

Enquanto os mais velhos mantinham as regras morfossintáticas básicas do seu repertório, os 

mais jovens demonstravam estar passando por um rápido processo de reestruturação 

fonológica em sua linguagem (cf. BORTONI-RICARDO, 1985). 

A autora demonstrou a frequência e o desvio ajustado para os dois grupos (mais velhos 

e mais jovens), em relação a quatro regras que foram consideradas bons indicadores do 

processo de urbanização dos falantes de variedades rurais no Brasil, sendo duas regras 

fonológicas e duas regras de concordância verbal na primeira e terceira pessoas do plural. 

Conforme a autora, as duas regras fonológicas, vocalização da lateral palatal /ʎ/ em posição 

intervocálica, como em palha ~ paia; filho ~ fio, e a redução ou monotongação do ditongo 

crescente átono final, como em pulícia ~ puliça; gêmeo ~ gemu, são regras descontínuas, 

próprias dos falares que se encontram no polo rural  ou rurbano do continuum de urbanização 

da sociedade brasileira. Já a concordância sujeito-verbo na primeira e terceira pessoas do 

plural são regras graduais nesse continuum, embora a ausência de concordância de primeira 

pessoa do plural, nós fomos ~ nós foi, determine uma estratificação mais descontínua que a de 

terceira pessoa, eles foru ~ foram ~ foi. Entretanto, a autora observa que a preocupação 

principal não era com a investigação dessas variáveis em si, mas sim com a sua capacidade 

como índices sensíveis de todo o processo de adaptação da população rural no meio urbano 

(cf. BORTONI-RICARDO, 1985). 

A principal conclusão apontada por Bortoni-Ricardo (1985) é que, em uma 

comunidade rurbana de migrantes como Brazlândia, o processo de difusão dialetal segue 

tendências bastante diferentes para os homens e para as mulheres. Tanto o índice de 

integração quanto o índice de urbanização, envolvidos nas relações interpessoais em esfera 

social pública, e não na esfera social privada, são bons indicadores de difusão dialetal para os 

homens. Já para as mulheres, ao contrário, a difusão dialetal deve ser investigada não na 

esfera pública, mas na esfera privada das relações sociais, já que as relações interpessoais das 

mulheres migrantes são muito limitadas às relações de parentesco e rede de vizinhos e, como 

consequência, não estão diretamente expostas à cultura dominante através de relações 

interpessoais com estranhos. Apesar disso, seu processo de difusão dialetal para algumas 

variáveis segue os mesmos índices observados para os homens; este é o caso da vocalização 

do [ʎ]. Em relação à regra de redução do ditongo, as mulheres estão, surpreendentemente, um 

pouco à frente dos homens na aquisição da variante padrão. Já com relação às regras 
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morfossintáticas que foram estudadas, concordância entre sujeito e verbo com a terceira e 

com a primeira pessoa do plural, os homens estão claramente na liderança na aquisição de 

formas padrão. Em suma, as mulheres não estão diretamente expostas à influência da 

padronização, mas ainda assim seu discurso não permanece imune à mudança. A variação em 

seu repertório é, no entanto, mais lenta do que no repertório de homens, pelo menos no caso 

de algumas regras linguísticas. O principal fator que parece favorecer a difusão dialetal das 

mulheres no contato entre gerações, dá-se através de seu relacionamento com seus filhos 

crescidos (cf. BORTONI-RICARDO, 1985, p. 241-242). 

Os resultados dessa primeira pesquisa mostraram que a análise da difusão dialetal no 

Distrito Federal implicava conhecer melhor o efeito da variável idade do falante no momento 

da migração e os padrões de reestruturação fonológica no repertório de jovens e adultos 

provenientes de outras localidades (cf. BORTONI-RICARDO, 2010, p. 20). 

As noções de koiné e koineização como resultado do contato dialetal apresentadas 

anteriormente por Siegel (1985), Trudgil (1986) e Kerswill (2002), bem como a noção de 

difusão dialetal apresentada por Bortoni-Ricardo (1985) são desenvolvidas no âmbito da 

observação da mudança linguística resultante do contato linguístico. No próximo item, serão 

apresentados os pressupostos da Teoria da Variação, de Labov (1972), que subsidiam a 

análise do comportamento linguístico de falantes da variedade falada em Imperatriz-MA, 

cidade originalmente rural, que, devido ao intenso fluxo migratório, principalmente de outras 

zonas rurais maranhenses, transformou-se, em curto espaço de tempo, em um grande centro 

comercial e educacional.  

 

 

1.3 TEORIA DA VARIAÇÃO 

 

 

 

Para o estudo da alternância entre a lateral palatal e a semivogal; da alternância entre 

vogal e ditongo nasal e vogal oral átonos finais e da alternância entre presença e ausência de 

concordância verbal em Imperatriz-MA tomamos como base a Teoria da Variação (LABOV, 

1972). Essa teoria é a que orientou a coleta e a análise dos dados do presente trabalho. A 

seguir apresentaremos os pressupostos básicos do modelo laboviano. 

O propósito de descrever a heterogeneidade linguística e de encontrar um modelo que 

se opunha à categoricidade do sistema ou da invariância da gramática, capaz de dar conta da 
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influência dos fatores sociais que atuam na língua, passou a ter êxito somente a partir da 

década de 60 com os trabalhos de Labov
4
 e da sua teoria da Variação Linguística, também 

conhecida como Sociolinguística Variacionista, a qual desenvolveu ao lado de Weinreich e 

Herzog e está apresentada em Weinreich, Labov e Herzog (1968). 

Para essa concepção teórica, a língua é um fenômeno social, um sistema heterogêneo, 

sendo, por isso, passível de variação. Nessa ótica de heterogeneidade, a variação ocorre 

quando existem, numa mesma comunidade de fala, num mesmo contexto e com certa 

frequência, duas ou mais maneiras de se dizer a mesma coisa e a ocorrência das variantes 

depende de uma série de fatores, tanto de ordem estrutural como de ordem social. 

Opondo-se à concepção de um sistema linguístico invariável, homogêneo, Labov 

(1972) defende a ideia de uma heterogeneidade sistemática, mostrando que a variabilidade 

não é aleatória, sendo condicionada por forças internas e, ainda, que a estrutura social também 

determina as possibilidades de escolhas linguísticas. Ainda de acordo com Labov, as regras 

variáveis têm uma função comunicativa (estilística, expressiva ou enfatizadora), ao passo que 

as regras invariantes não têm essa função, servindo apenas para facilitar a expressão das 

seleções já realizadas. 

Para conhecer o comportamento linguístico dos falantes de uma comunidade de fala, 

Labov, além de uma teoria, criou também uma metodologia para permitir uma obtenção de 

dados de produção espontânea em diversas situações de interação controladas na situação da 

entrevista sociolinguística. A sistematicidade dessa metodologia, desde a coleta até a análise 

dos dados, possibilitou o alcance do que ele chama de vernáculo, o qual deve ser entendido 

como fala espontânea, estilo em que o mínimo de atenção é dada à fala, sendo esse uso 

linguístico desprovido de preocupação, o ambiente ideal para estudar a variação (cf. LABOV, 

1972). 

A variação em um sistema linguístico, segundo Labov, não ocorre aleatoriamente; ela 

possui restrições de ordem linguística, como os contextos fonológicos, morfológicos e 

sintáticos, e de ordem social, como o sexo, a faixa etária, a classe social etc. Assim, para que 

se estude o comportamento de determinada variável linguística, é necessário delimitar quais 

fatores linguísticos e não-linguísticos exercem influência sobre elas. Essa metodologia 

pretende captar não apenas a variação na fala de um mesmo indivíduo, mas também a 

variação que ocorre de um indivíduo para outro dentro de uma mesma comunidade; por isso, 

                                                           
4
 Um estudo sobre a comunidade da Ilha de Martha’s Vineyard, no litoral de Massachusetts, intitulado The social 

motivation of a sound change (1963); e o outro sobre a estratificação social do inglês em Nova York, com o 

título The social stratification of English in New York city (1966). 
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associa fatores linguísticos e sociais aos estudos da mudança linguística. Além disso, essa 

metodologia possibilita vislumbrar possíveis mudanças em curso através da observação do 

comportamento do uso linguístico por faixas etárias.  

Labov (1972) defende a ideia de que toda mudança pressupõe variação, mas nem toda 

variação constitui um processo de mudança; nesse sentido, o objetivo maior da proposta 

variacionista é explicar por que as línguas mudam. 

Weinreich, Herzog e Labov e (1968) assumem que a mudança linguística é um 

processo contínuo e o subproduto inevitável da interação linguística e decidem romper com a 

identificação da estrutura com a homogeneidade, propondo que uma explicação razoável da 

mudança dependerá da possibilidade de descrever a heterogeneidade ordenada dentro da 

língua. Propõem, para tanto, cinco questões a serem consideradas no estudo da mudança: 

a) Condicionamentos: são fatores que procuram determinar que aspectos do sistema estão em 

competição na tendência de uso das variantes. Esses condicionantes não são estritamente 

linguísticos, podendo ser também sociais;  

b) Transição: aborda como uma mudança linguística se propaga gradualmente em uma 

comunidade de fala;  

c) Encaixamento: toda mudança linguística deve ser vista como encaixada tanto no sistema 

linguístico quanto no sistema social;  

d) Avaliação: estabelece as correlações existentes entre as variáveis e os diversos estratos 

sociais numa estrutura linguística heterogênea, bem como determina o nível de consciência 

social. 

e) Implementação: busca explicação das razões pelas quais uma mudança ocorreu em uma 

determinada língua em uma determinada época e não na mesma língua em outra época ou em 

outra língua com as mesmas condições. 

 

A concepção de mudança, formulada por Labov (1994), fundamenta-se 

essencialmente no uniformitarismo, princípio que procura explicar os fenômenos geológicos 

a partir de processos que operam de modo uniforme. Essa teoria, tomada de empréstimo da 

geologia, teve como seu precursor, na linguística, William Dwight Whitney (1867) apud 

Labov (1994). Esse princípio é condição necessária para a reconstrução histórica e para o uso 

do presente para explicar o passado, uma vez que possibilita fazer inferências, pela 

observação de processos em curso, daqueles que operaram no passado. Tal princípio nos 
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possibilitou conhecer o passado linguístico de Imperatriz a partir de padrões de variação no 

presente. 

A proposta de Labov (1994) parte do pressuposto de que é possível captar mudanças 

através da observação do comportamento de falantes de diferentes faixas etárias. 

Convencionou-se chamar esse tipo de metodologia construto do tempo aparente. Investigar a 

mudança em tempo aparente significa simplesmente que, ao escolhermos para estudo uma 

determinada comunidade, comparamos a fala das pessoas mais idosas com a das pessoas mais 

jovens e admitimos que as diferenças entre elas são o resultado de uma mudança linguística.  

Assim sendo, as curvas de distribuição das variantes indicariam variação estável ou mudança 

em progresso, implementação ou perda de uma forma. 

As observações feitas em tempo real ajudarão na análise dos problemas derivados da 

interpretação dos dados em tempo aparente, isto é, na observação e no confronto de 

determinados usos em dois ou mais períodos de tempo. Assim, a combinação de observações 

em tempo aparente e em tempo real constitui o método fundamental de análise da mudança 

em curso.  

Há duas abordagens básicas de obtenção de dados em tempo real: o recontato dos 

mesmos falantes em período posterior (estudo de painel) e a constituição de uma nova 

amostra representativa (estudo de tendência) da comunidade de fala. 

O estudo de painel permite identificar, pelo comportamento do mesmo indivíduo, em 

dois momentos distintos, se estamos diante de uma mudança geracional ou de uma gradação 

etária. Por outro lado, o estudo de tendência, realizado através do confronto de duas amostras, 

também em dois períodos distintos de tempo, com indivíduos diferentes, possibilita-nos 

detectar o comportamento da comunidade. A combinação desses dois tipos de estudo produz 

quatro padrões distintos: estabilidade, gradação etária, mudança geracional e mudança na 

comunidade de fala (cf. LABOV, 1994). 

Se o comportamento dos indivíduos é estável durante toda a sua vida e a comunidade 

se mantém também estável, não há mudança, tem-se estabilidade; se os indivíduos mudam 

seu comportamento linguístico durante suas vidas, mas a comunidade como um todo 

permanece a mesma, o padrão pode ser caracterizado como gradação etária; se os indivíduos 

apresentam uma frequência característica para uma variante particular, mantendo-a durante 

toda a sua vida, mas aumentos regulares dessas frequências individuais durante várias 

gerações levam a uma mudança na comunidade, tem-se uma mudança geracional; e se todos 

os membros da comunidade alteram conjuntamente suas frequências ou adquirem 
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simultaneamente novas formas, tem-se uma mudança comunitária. Segundo Labov (1994), a 

mudança comunitária seria o padrão característico da mudança lexical e sintática, enquanto a 

mudança geracional seria típica da mudança sonora e morfológica. 

Enquanto Labov (1972) demonstrou a sistematicidade da mudança linguística e a 

relação com a estrutura social dentro de uma comunidade de fala, linguistas como Milroy 

(1992) e Croft (2000) argumentam que a mudança linguística se encontra no indivíduo. Vista 

desse modo, a mudança linguística resulta do uso coletivo e frequente de uma nova forma 

linguística pelos falantes individuais, posição esta que não entra em conflito com a de Labov, 

uma vez que esses comportamentos individuais do falante têm lugar no contexto das 

estruturas sociais. O indivíduo como agente de mudança é particularmente relevante no caso 

de koineização, porque este é um processo que se inicia com a primeira geração que adapta a 

sua fala a de outro(s) que encontra(m) (cf. KERSWILL, 2002). 

Como é nosso objetivo realizar, aqui, um estudo baseado no Construto de Tempo 

Aparente com os falantes da cidade de Imperatriz, necessário se faz tecermos mais algumas 

considerações sobre essa metodologia para estudar a mudança linguística. 

Como já dito anteriormente, o Construto do Tempo Aparente prevê a distribuição dos 

informantes em faixas etárias, com o objetivo de se obter indícios de mudança através da 

comparação entre diferentes gerações de informantes. O Construto do Tempo Aparente 

baseia-se na hipótese clássica acerca da aquisição da linguagem, ou seja, sobre a fixação do 

sistema linguístico adquirido pelo indivíduo, uma vez que uma determinada gramática foi 

adquirida. De acordo com essa posição, os indivíduos estabilizam sua forma de falar na 

adolescência e, a partir daí, não há mudanças linguísticas significativas no decorrer de sua 

vida (cf. LABOV, 1994). 

Assim, se uma determinada variante se implementa no sistema ao mesmo tempo que 

outra está em extinção a variação se caracterizará como mudança em progresso, sendo que 

uma vai ser mais usada pelos mais novos (a inovadora) e a outra vai ser mais usada pelos mais 

velhos (a conservadora). Se o comportamento das faixas etárias estudadas não apresentar 

diferenças significativas entre o uso de uma ou outra variante, principalmente entre os mais 

jovens e os mais velhos, a variação é considerada estável. Logo, a distribuição por faixa etária 

é um dos indicadores se a variação constitui mudança em progresso ou se é variação estável. 

O estudo da alternância entre ditongo e vogal nasal com a vogal oral remete a questões 

teóricas sobre a unidade da mudança sonora – lexical ou segmental - as quais serão 

apresentadas na próxima seção. Apresentaremos primeiramente os dois modelos teóricos 
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(neogramático e difusionista) que tentam explicar como a mudança sonora opera nas 

diferentes línguas e, por último, uma terceira proposta formulada por Bybee (2002). 

 

 

1.4 MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA MUDANÇA SONORA 

 

 

1.4.1 Modelo Neogramático e o Modelo da Difusão Lexical 

 

 

Para o estudo da mudança sonora, assim como para a apresentação do debate em torno 

da unidade da mudança sonora, se o segmento ou o item lexical, faz-se necessário considerar 

os dois primeiros modelos de implementação da mudança sonora: o modelo Neogramático e o 

modelo da Difusão Lexical. 

O modelo Neogramático surgiu no final do século XIX pelos estudiosos alemães K. 

Brugmann e A. Leskien. Esse modelo sustentou a regularidade nos processos de mudança 

linguística (cf. OLIVEIRA, 2003). 

Os neogramáticos postulavam que o som é a unidade de mudança e que as mudanças 

ocorrem mecanicamente por forças de leis fonéticas naturais, não havendo exceções.  As 

mudanças linguísticas têm sua origem no falante e afetam a mesma unidade fônica de forma 

regular em todas as palavras em que essa unidade ocorra, e quaisquer exceções às regras 

seriam explicadas por empréstimos linguísticos, que não sofreriam a ação da mudança, ou 

pela analogia, sendo esta última a responsável por restaurar o equilíbrio entre forma e função, 

o qual teria sido destruído pela mudança sonora. Como nessa abordagem a unidade básica de 

mudança seria o som e não a palavra, a mudança seria foneticamente gradual, ou seja, 

avançaria através de etapas imperceptíveis, e lexicalmente abrupta, isto é, afetaria 

simultaneamente todas as palavras. Portanto, para os neogramáticos, se um som muda, este 

mesmo som deve mudar em todos os itens que estejam no mesmo ambiente fonológico de 

mudança, sem seleção gramatical e sem exceção (cf. BLOOMFIELD, 1933/1984). 

Apesar das críticas, o modelo neogramático conseguiu impor-se graças às 

contribuições das leis fonéticas e ao estudo da história das línguas. Na mesma proporção, ao 

longo do século XX, continuaram surgindo pesquisas que identificavam irregularidades nos 

processos de mudança, sem explicação adequada dentro do modelo neogramático (cf. 

OLIVEIRA, 2003). 
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Surge, em 1969, uma proposta dos difusionistas do século XX, que recupera o ponto 

de vista dos dialetologistas ao considerar o item lexical como unidade de análise para o estudo 

da mudança. De acordo com essa proposta, a mudança ocorre inicialmente em uma palavra, 

podendo abarcar também um conjunto específico e propagar-se para outras com estrutura 

sonora semelhante, podendo, ou não, atingir todas as palavras. Assim sendo, a palavra, e não 

o som, é a unidade de análise para o estudo da mudança linguística. Esse novo modelo de 

estudo foi chamado teoria da Difusão Lexical (cf. OLIVEIRA, 2003). 

Essa teoria preserva o mote dialetologista de que cada palavra tem sua própria história; 

por essa razão, uma mudança pode propagar-se de uma palavra para outras, atingindo cada 

item individualmente, sem atingir necessariamente todo o léxico da língua. Assim sendo, no 

modelo de Difusão Lexical, ao contrário do modelo Neogramático, a mudança seria 

foneticamente abrupta e lexicalmente gradual, isto é, ocorreria inicialmente em algumas 

palavras e propagar-se-ia para outras com estrutura semelhantes, não impedindo que outras 

palavras permanecessem imutáveis.  

 O trabalho dos dialetologistas W.S.-Y. Wang, M. Chen, H.-I. Hsieh e C.-C. Cheng, 

sobre o chinês, posteriormente ampliado pelo trabalho de Krishnamurti, Sherman, Janson, 

Labov, Phillips, e outros, contesta as bases do modelo neogramático a partir dos seguintes 

argumentos:  

 

(a) a primeira parte da hipótese neogramática não pode se sustentar uma vez que há 

exceções a mudanças sonoras que não podem ser explicadas por analogia; (b) a 

segunda parte da hipótese neogramática também não se sustenta uma vez que o 

Chao-Zhou apresenta uma cisão lexical substancial, que não pode ser explicada em 

termos de condicionamento fonético; e (c) a terceira parte da hipótese neogramática 

também não pode ser mantida uma vez que a própria existência da cisão lexical 

mostra não ser possível que todas as palavras tenham sido afetadas ao mesmo tempo 

(OLIVEIRA, 2003, p. 1).  

 

Diferentemente dos neogramáticos, que atribuíram à analogia os casos de 

irregularidades, Wang (1969) diz que elas poderiam ser uma operação de sobreposição de 

duas regras cuja atuação simultânea gera conflito, isto é, as irregularidades seriam o resultado 

de duas mudanças sonoras regulares, as quais atingem partes diferentes do léxico, 

evidenciando, assim, que a implementação da mudança é lexical (cf. OLIVEIRA, 2003). 

Oliveira (2003) apresenta um ponto de vista mais radical do que o de Chen e Wang 

(1977), já que para ele todas as mudanças sonoras são lexicalmente implementadas. Para 

sustentar sua tese, ele apresenta as justificativas seguintes: a) existem mudanças que não se 

enquadram dentro do modelo neogramático; b) há casos que parecem ser, por algum critério 



40 
 

 

 

teórico, de natureza neogramática, mas, numa observação mais detalhada, acabam se 

revelando como sendo de natureza difusionista; c) há casos que não apresentam, hoje, nenhum 

condicionamento lexical, mas que apresentavam condicionamento lexical no passado e d) se 

os neogramáticos não tinham nenhum controle da transição de X para Y numa mudança do 

tipo X → Y/Z, isto é, conheciam apenas seu resultado final, como se pode garantir que essa 

mudança não tenha sido lexicalmente implementada?  

 Para explicar o fato de algumas mudanças mostrarem uma total regularidade em algum 

ponto, Oliveira (2003) alega que um ambiente fonético natural pode destruir, com o passar do 

tempo, as barreiras lexicais de uma mudança sonora. Ele aponta três fatores que podem inibir 

as mudanças sonoras e proteger uma palavra contra uma mudança em curso: nomes próprios, 

reação contrária por parte de uma classe social e estilos de fala formais. Por fim, Oliveira 

reinterpreta a posição neogramática não como a natureza do processo de mudança, mas como 

a descrição do resultado de uma mudança e esclarece que o modelo de Difusão Lexical não 

descarta a regularidade, o que ele faz é permitir a existência de irregularidades. Para o autor, 

qualquer mudança sonora se implementa lexicalmente. 

Diante dos dois modelos claramente antagônicos, Labov (1981) chama a atenção para 

o fato de que a oposição entre Neogramáticos e Difusionistas não afeta o resultado final da 

mudança, justificando que o modelo neogramático admite a possibilidade de condicionamento 

fonético, mas também admite a possibilidade de mudança sonora sem condicionamento 

fonético; enquanto o modelo da difusão lexical, sem descartar a regularidade, permite a 

existência de irregularidades. Segundo Labov, é a natureza da mudança que determina o tipo, 

se tendo o segmento ou o item como unidade de mudança. Labov (1981), em vez de 

argumentar em favor de um deles, às custas do outro, avalia as descobertas de ambos 

examinando “as condições nas quais cada um dos pontos de vista opostos é válido"
5
. 

Labov (1981) reconhece que ambos os modelos não dão conta de explicar todas as 

mudanças linguísticas e que algumas mudanças ocorrem de acordo com o modelo 

neogramático e outras ocorrem de acordo com o modelo difusionista. Para sustentar sua tese, 

analisa diversas situações, nas comunidades de Nova Iorque e da Filadélfia, constatando que, 

de sete mudanças analisadas, apenas uma demonstra um caso de difusão Lexical, sendo que as 

demais são explicáveis pelos princípios neogramáticos. 

                                                           
5
 Such a synthesis can be achieved only if we ascertain the conditions under which each of the opposed 

viewpoints is valid (LABOV, 1981, p. 268). 
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Na tentativa de resolver a polêmica existente entre Neogramáticos e Difusionistas, 

Labov (1981) apresenta uma proposta conciliadora, reconhecendo que as duas teorias têm a 

contribuir com a mudança linguística. Ele propõe uma distinção entre mudanças abstratas 

(high level), aquelas que ocorrem nos itens lexicais, por difusão lexical; e mudanças de 

reajuste fonético (low level), aquelas motivadas por fatores internos, sendo foneticamente 

condicionadas, explicáveis pelo modelo neogramático. Ele justifica ainda que conceber a 

mudança de forma abrupta ou gradual vai depender da visão que se tem do mesmo 

movimento, sendo essa a razão do surgimento da controvérsia entre neogramáticos e 

difusionistas. Assim, ao reconhecer que as duas teorias têm sua validade, chama a atenção 

para a necessidade de se desenvolver uma teoria de mudança linguística ajustada às 

evidências de ambos os processos. 
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2 VARIÁVEIS EM ESTUDO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Este capítulo apresenta alguns dos estudos sociolinguísticos que já foram realizados no 

Português Brasileiro sobre as três variáveis estudadas neste trabalho: alternância entre a 

lateral palatal e a semivogal; alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral; 

e alternância entre presença e ausência de concordância verbal de terceira pessoa do plural. As 

três variáveis serão consideradas em uma análise dos fatores sociais para avaliar o efeito da 

urbanização rápida através da comparação do comportamento dos falantes em função das 

variáveis sociais de estratificação da amostra – idade, sexo e escolaridade. Somente o estudo 

da alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral será objeto de estudo que 

considera também o efeito das variáveis linguísticas. 

 Apresentaremos, primeiramente, as duas variáveis fonológicas, iniciando pela 

alternância entre a lateral palatal e  a semivogal, seguindo pela alternância entre ditongo e 

vogal nasal átonos finais e vogal oral; e, por último, a variável morfossintática alternância 

entre presença e ausência de concordância verbal em terceira pessoa do plural. Uma vez que 

somente a alternância entre ditongo átono final e vogal oral será estudada considerando os 

condicionamentos linguísticos, além dos sociais, somente para esta variável será apresentada 

uma descrição mais detalhada das variáveis linguísticas a partir dos principais estudos 

realizados sobre o português brasileiro. 

 

 

2.1 ALTERNÂNCIA ENTRE A LATERAL PALATAL E A SEMIVOGAL 

 

 

Os estudos já realizados sobre a lateral palatal no Português Brasileiro, a que aqui 

faremos referência, são em maioria de comunidades mineiras: Oliveira (1983), Madureira 

(1987, 1997, 1999), Pinheiro (2009), e Santos (2012); exceto Brandão (2007), que estudou 

treze comunidades do Estado do Rio de Janeiro.  

Oliveira (1983) realizou um estudo variacionista das líquidas na cidade de Belo 

Horizonte a partir de dados de fala espontânea coletado em diferentes bairros da capital 

mineira. No trabalho, o autor considera fatores linguísticos e sociais tais como classe social, 

idade e sexo. Os resultados indicaram que em Belo Horizonte a variante semivogal (muyé) é 
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estigmatizada, sendo mais frequente nas classes socioeconomicamente menos favorecidas, 

tem um perfil de variação estável e é desfavorecida pelas mulheres. Como os resultados da 

análise dos fatores linguísticos não apresentaram favorecimentos significativos, Oliveira 

conclui que a realização da variante semivogal nesta comunidade de fala não é determinada 

por fatores linguísticos (cf. OLIVEIRA, 1983). 

Madureira (1987) realizou um estudo sobre a vocalização da lateral palatal em Belo 

Horizonte também com dados de fala espontânea. Em seu trabalho, a autora considerou 

fatores linguísticos e os fatores sociais idade, sexo e classe social. Apesar de as amostras 

serem diferentes, os resultados de Madureira confirmaram os de Oliveira (1983) indicando 

também um perfil de variação estável, desfavorecimento pelas mulheres e maior frequência 

nas classes socioeconomicamente menos favorecidas, que estariam implementando a variante 

semivogal através, principalmente, de contextos de fala afetivos. Os resultados da análise dos 

fatores linguísticos não apresentaram favorecimentos por fatores fonológicos; entretanto, a 

análise do item lexical trabalhar apresentou resultado favorecedor (cf. MADUREIRA, 1987). 

Madureira (1997), em estudo sobre o modelo da Difusão Lexical na análise da 

vocalização da lateral palatal em Belo Horizonte, realizado com base na metodologia proposta 

pela Teoria da Variação, valendo-se da mesma amostra, analisa a variação de [ʎ] e [y] no 

grupo social mais alto, já que parecia estar associada a outro tipo de variação, a de contextos 

de fala, descrita da seguinte maneira: os falantes do grupo social mais alto usam a variante [ʎ] 

em contextos de fala referenciais, mas essa variante deixa de ser categórica para alguns deles 

quando se trata de contextos de fala afetivo. A autora trabalhou com a seguinte hipótese: 

Como a regra de vocalização se realiza com mais frequência nos grupos mais baixos da escala 

social, sendo, portanto, estigmatizada, sua propagação, se houver, para um grupo social 

superior se dará através de expressões ou itens caracterizadamente portadores de mensagens 

afetivas, basicamente aqueles itens de conotação pejorativa. A análise dos dados permitiu a 

manutenção dessa hipótese e, ainda, evidenciou os itens trabalhar e velho como responsáveis 

pelo percentual de vocalização no grupo socialmente mais favorecido (cf. MADUREIRA, 

1997). 

Madureira (1999) reanalisa alguns aspectos da vocalização da lateral palatal no 

Português Brasileiro considerando diferentes estágios desse processo. Um desses estágios, a 

análise da vocalização da lateral palatal no português contemporâneo de Belo Horizonte, 

analisado em Madureira (1997), já apresentado no parágrafo anterior, evidencia a atuação do 

modelo da Difusão Lexical no que concerne à sua implementação de um grupo social para 
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outro. A implementação do processo para o grupo socialmente mais favorecido é apontada 

como tendo seu ponto de origem na conotação afetiva dos itens. Madureira (1999) faz, ainda, 

uma reflexão sobre a origem da vocalização da lateral palatal no Português Brasileiro 

orientada pelo fato de que esse fenômeno não se realiza no Português Europeu, que a levou a 

distinguir o fenômeno quanto a sua origem e quanto a sua implementação. Resultou daí o 

estabelecimento de diferentes estágios: um primeiro estágio, que evidencia a vocalização da 

lateral palatal como uma mudança regular fisiologicamente motivada, na qual há a 

simplificação de um fonema, o que facilita sua articulação; e o segundo e terceiro estágios, 

que, por suas próprias características, trazem indícios de Difusão Lexical (cf. MADUREIRA, 

1999). 

Brandão (2007) estuda a variação da lateral palatal na variedade popular de treze 

comunidades das regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro
6
, com o apoio dos 

fundamentos teóricos e metodológicos da Sociolinguística Variacionista. A autora levou em 

conta os grupos de fatores extralinguísticos: área geográfica e faixa etária, e linguísticos: 

contexto antecedente, contexto subsequente, classe do vocábulo, tonicidade da sílaba em que 

incide o segmento, e presença de nasal palatal no vocábulo. O estudo foi realizado com base 

em 3.501 dados selecionados de inquéritos referentes às treze comunidades, com 78 

informantes, todos pescadores e  do sexo masculino, analfabetos ou com, no máximo, 4 anos 

de escolaridade, distribuídos por três faixas etárias (18 a 35 anos, 35 a 55 anos e mais de 56 

anos). 

Os resultados do estudo de Brandão (2007) sobre a variável [ʎ] na fala do Norte e do 

Nordeste fluminenses demonstraram, do ponto de vista estrutural que [ʎ] está presente na fala 

de todos os informantes, concorrendo sobretudo com [lj] (filho ~ filiu), a segunda variante 

mais produtiva. Diante de [i], [ʎ] concorre com o cancelamento (fiu) ou com [l], 

condicionado, sobretudo pela presença da nasal palatal no vocábulo (folhinha ~ folinha), não 

se observando, nesse contexto, as demais variantes; [y] ocorre, preferencialmente, depois de 

vogal aberta (olha ~ oya). A tonicidade da sílaba é uma variável importante para a 

implementação das diferentes variantes: o contexto postônico é o mais propício à 

implementação de [lj] (barulho ~ barulio) e da semivogal (atrapaya), enquanto [l] é 

preferencialmente realizado em contexto tônico (mulher ~ mulé). Os contextos adjacentes ao 

segmento também se mostraram relevantes: no que diz respeito ao contexto precedente, 

                                                           
6
 As comunidades estudadas por Brandão na área litorânea foram: Barra de Itabapoana, Guaxindiba, São João da 

Barra, Gargaú, Atafona, Farol de São Tomé e Macaé. E na área interiorana foram: São Benedito, Ponta Grossa 

dos Fidalgos, São Fidélis, Cambuci, Itaocara e Itaperuna. 
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vogais altas favorecem a variante [lj] (ilhinha ~ ilinha) e vogais abertas, a semivogal (velha ~ 

veya); no que diz respeito ao contexto seguinte, são as vogais [+coronal], sobretudo o [i], as 

que mais propiciam a ocorrência de [l] (colhe ~ coli).  

Do ponto de vista extralinguístico, os resultados de Brandão (2007) confirmam a 

hipótese inicial de que, embora fortemente motivadas por fatores de natureza estrutural, as 

variantes [lj] e [y] são também condicionadas por fatores de natureza diatópica e diastrática; 

demonstram que, no território fluminense, ao contrário do que se verifica em outras áreas do 

país, parece prevalecer, mesmo em pequenas comunidades rurais ou semiurbanizadas, a 

variante [ʎ]; permitem estabelecer dois padrões de variação, um socialmente não marcado, 

presente na fala de 17% dos informantes da pesquisa, outro socialmente marcado, que 

constitui a norma em 83% dos casos. O padrão socialmente não-marcado inclui as variantes 

[ʎ] ~ [l] (seguida de [i] - folinha) ~ [lj] (olyus). Já o padrão socialmente marcado inclui, além 

das três ou de uma ou duas das referidas variantes, o cancelamento (mió), a variante [y] (oyá) 

e [l] (diante de outras vogais diferentes de [i] (mulé) (cf. BRANDÃO, 2007). 

 Pinheiro (2009) analisa o comportamento das variáveis lateral palatal e nasal palatal 

no português falado na comunidade de Belo Horizonte a partir de um corpus de língua oral. 

Os fatores linguísticos considerados foram: contexto precedente e contexto seguinte, 

tonicidade, número de sílabas e, ainda, o item lexical. Os fatores sociais considerados foram: 

sexo, idade, classe social e escolaridade.  

Os resultados de Pinheiro destacaram a influência de itens lexicais e do grupo social 

na realização da variante vocalizada. A análise permitiu concluir que há tendência de 

realização da lateral palatal em Belo Horizonte, principalmente pelo fato de a realização 

vocalizada ser estigmatizada socialmente e, ainda, que há favorecimento da variante 

semivogal pelo grupo social menos favorecido socioeconomicamente, pelo grupo menos 

escolarizado e por falantes do sexo masculino. O perfil da variação é estável e não foram 

encontrados fatores fonológicos favorecedores, assim como em Oliveira (1983) e Madureira 

(1987); entretanto, os itens lexicais mulher e filho influenciam na realização da variante 

semivogal. A autora chama a atenção para o fator especialização semântica também 

influenciar a realização da semivogal em itens lexicais como velho, pois todas as ocorrências 

desse item no corpus, que ilustram casos de especialização semântica (véy como vocativo, não 

associado à idade cronológica),  realizam-se de forma vocalizada (cf. PINHEIRO, 2009). 

Santos (2012) estuda o fenômeno da vocalização da consoante lateral palatal no 

português da comunidade de Papagaios-MG, também a partir de um corpus de língua oral. Os 
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fatores fonológicos considerados em relação à lateral palatal foram: vogal precedente, vogal 

seguinte e posição da variável em relação ao acento da sílaba, sendo as vogais seguintes [+ 

alta] e [-arredondada] as que favorecem a semivogal. O item lexical foi analisado de forma 

qualitativa e foram observados altos índices de semivogal em contextos em que os itens 

participam de expressões cristalizadas (minha filha) e topônimos (Rua da Palha) antigos da 

região e, ainda, que alguns itens frequentes no corpus como filho, mulher e filha 

apresentavam maior tendência à realização como semivogal. Os fatores sociais considerados 

foram escolaridade, idade e sexo, sendo que os três influenciam a realização como semivogal. 

A análise do fator escolaridade mostrou que os falantes com Ensino Fundamental favorecem a 

variante vocalizada ao passo que os com Ensino Superior a desfavorecem. A análise do fator 

idade mostrou que a faixa de idade 40-60 apresenta favorecimento fraco da variante [y]. A 

análise do fator sexo mostrou, inicialmente, que esse fator parecia contrariar a hipótese inicial 

de que as mulheres apresentariam menor taxa de realização da variante semivogal; entretanto, 

após o cruzamento do fator sexo com outros fatores, viu-se que os falantes dos dois sexos 

apresentavam tendências opostas dentro dos fatores idade e escolaridade, as quais 

evidenciaram tendências relacionadas ao sexo que haviam sido neutralizadas por esses 

fatores. Os resultados da análise permitiram concluir que a realização da semivogal é 

influenciada por fatores sociais, por aspectos do item lexical e por fatores fonológicos. 

Permitiram, ainda, confirmar a hipótese inicial de que pode estar ocorrendo uma introdução 

da lateral palatal em uma comunidade de fala onde a pronúncia como semivogal era 

categórica (cf. SANTOS, 2012). 

Tradicionalmente associa-se a variante semivogal a indivíduos de baixo nível de 

escolaridade residentes em áreas rurais ou semiurbanizadas. Amaral (1920) descreveu o falar 

caipira que dominava em absoluto a grande maioria da população da vila de São Paulo no 

final do século XIX e início do século XX, destacando a existência da variante semivogal 

entre outras na variedade rural brasileira. Devido à urbanização, essa variante foi perdendo 

espaço, porém subsistiu, apesar de estigmatizada. Há poucos estudos sobre avaliação social de 

variantes do Português brasileiro. Head (1981) realizou um estudo através do qual observou a 

avaliação social e a percepção da variante semivogal no Português Brasileiro.  

O estudo de Head (1981) foi realizado com estudantes brasileiros de 5ª e 8ª séries do 

ensino fundamental (6º e 9º anos – atual nomeclatura), classe socioeconômica baixa, da 

cidade de São Paulo, sobre a discriminação das diferenças auditivas, com o objetivo de avaliar 

a consciência do valor de pronúncias socialmente marcadas, e o conhecimento da 
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classificação normativa de vários tipos de desvios da língua padrão conforme ensinado na 

escola. Os resultados indicaram que há uma relação estreita entre a percepção, a consciência 

do valor social e o conhecimento dos padrões normativos de acordo com a gramática escolar. 

O autor analisou três variáveis fonológicas, dentre elas a alternância entre a semivogal e a 

lateral palatal. Os resultados indicaram que o principal fator para a percepção geral das 

diferenças fonéticas entre pronúncias alternantes é a consciência do valor de variantes 

socialmente marcadas. Com relação à alternância entre a semivogal e a lateral palatal o estudo 

mostrou que os alunos de 5ª série manifestaram sensibilidade significativa para o valor social 

das variações na pronúncia, tanto na pontuação geral (51,9%) quanto na correlação entre a 

percentagem de acertos e graus de marcação sociais (48,3% e 55,2% em dois itens). Ainda 

com relação à alternância entre a semivogal e a lateral palatal, os alunos de 8ª série 

demonstraram claramente ampla sensibilidade para o valor social das variantes em questão, 

não apenas na pontuação geral (77,3%), mas também na natureza do seu desempenho em 

ambos os testes: maiores percentuais de respostas corretas em itens de teste com maiores 

graus de marcação social (100% nos dois itens). O estudo também revela um maior 

conhecimento, pelos dois grupos investigados, dos desvios lexicais e gramaticais de normas 

pedagógicas do que regras morfofonêmicas e fonológicas. No desempenho das habilidades 

testadas, o fator sexo também mostrou-se significativo. O estudo também levanta questões 

quanto aos efeitos da idade e desempenho acadêmico. O estudo de Head (1981) é o único que 

sistematiza e coloca a questão da variação social como um continuum, advindo daí sua 

relevância (cf. HEAD, 1981). 

Diante do exposto, verificamos que as tendências observadas em relação ao uso da 

variante semivogal nos estudos citados acima indicaram forte estigmatização, maior 

frequência nas classes socioeconomicamente menos favorecidas, perfil de variação estável, 

desfavorecimento pelas mulheres e favorecimento por alguns itens lexicais (OLIVEIRA, 

1983, MADUREIRA, 1987 e PINHEIRO, 2009). O grupo social mais alto usa a variante 

semivogal em contextos de fala afetivo (MADUREIRA, 1997). A semivogal ocorre depois de 

vogal aberta e em contexto postônico, sendo também condicionada por fatores de natureza 

diatópica e diastrática (BRANDÃO, 2007). A variante semivogal é também favorecida por 

fatores sociais (escolaridade, idade e sexo), por alguns itens lexicais, por expressões 

cristalizadas, topônimos e pelas vogais seguintes [+ alta] e [-arredondada] (SANTOS, 2012). 
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2.2 ALTERNÂNCIA ENTRE DITONGO E VOGAL NASAL ÁTONOS FINAIS E VOGAL 

ORAL 

 

 

Os estudos sobre a desnasalização ou preservação da nasal final no Português 

Brasileiro a que faremos referência neste trabalho (homem ~ homi; estudaram ~ estudaru) 

foram realizados na cidade do Rio de Janeiro (VOTRE, 1978; GUY, 1981 e GOMES et al., 

2013) e nos três estados que constituem a região Sul do Brasil (BATTISTI, 2002; BOPP DA 

SILVA, 2005; SCHWINDT e BOPP DA SILVA, 2010; e SCHWINDT; BOPP DA SILVA e 

QUADROS, 2012). 

Os estudos de Votre (1978) e Guy (1981) são pioneiros no que tange ao fenômeno de 

redução da nasalidade no Português Brasileiro. Guy observou a desnasalização e Votre 

definiu a variável como a preservação da nasal em contexto final em falantes do Rio de 

Janeiro. 

Votre (1978) analisou dados de fala de treze informantes, sendo nove alfabetizandos 

do MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), três universitários e um estudante do 

segundo grau (como o atual ensino médio era chamado na época). O autor opôs, binariamente, 

formas orais finais a formas nasais finais tônicas e átonas para analisar a preservação da nasal 

no falar carioca. 

Os fatores linguísticos considerados por Votre (1978) na categorização final foram: 

dimensão do vocábulo, tonicidade, vogal simultânea, classe morfológica, contexto fonológico 

precedente e contexto fonológico seguinte. Os fatores sociais considerados foram: sexo, 

escolaridade e idade.  

Os resultados da análise de Votre revelaram que as variáveis linguísticas preponderam 

sobre as sociais no condicionamento do fenômeno. O contexto fonológico, tanto o precedente 

quanto o seguinte, é a variável mais importante; vogais e consoantes precedentes [+alto] 

favorecem a eliminação da nasal final, enquanto segmentos precedentes [-alto] preservam-na; 

no contexto seguinte, consoantes determinam a manutenção da nasal, já as vogais e a pausa 

determinam o apagamento; a variável classe morfológica revelou que os substantivos 

preservam mais a nasal do que os verbos; e a variável tonicidade revelou que as sílabas 

tônicas se apresentaram como garantia absoluta de manutenção da nasal; por isso, 

monossílabos tônicos são os mais resistentes à mudança, ao mesmo tempo que polissílabos 

são os primeiros atingidos.  
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Os resultados da análise de Votre revelaram, para as variáveis sociais, que a idade do 

informante é relevante para o fenômeno da preservação da nasal final, sendo que jovens 

eliminam mais a nasal que velhos; com relação à escolaridade, os universitários preservam 

mais a nasal que os alfabetizandos. Esses resultados permitiram ao autor concluir que o 

apagamento da nasal final no Rio de Janeiro é um fenômeno moderado de variação em 

mudança. Um aspecto apontado na análise, embora não explorado, foi o fato de a sílaba final, 

quando tônica, nunca sofrer redução (cf. VOTRE, 1978). 

Guy (1981) analisou dados de fala de vinte informantes cariocas, sendo nove mulheres 

e onze homens, com idade entre 15 e 54 anos, todos alfabetizandos do Programa MOBRAL. 

O autor analisou a desnasalização no falar carioca a partir dos fatores linguísticos contexto 

precedente, qualidade da vogal, segmento seguinte e categoria morfológica. Os fatores sociais 

considerados foram estilo de fala (casual ou cuidado), sexo e idade. Os resultados da análise    

revelaram, para as variáveis linguísticas, que consoantes nasais adjacentes, tanto no contexto 

precedente quanto no contexto seguinte, inibem a desnasalização, isto é, desfavorecem a 

variante oral. Já consoantes velares e palatais precedentes favorecem essa variante. Em seu 

estudo, o autor também confirma o caráter tônico da sílaba final como inibidor da 

desnasalização, já apontado por Votre. Os resultados da análise de Guy revelaram, para as 

variáveis sociais que, das três, somente sexo se mostrou relevante para o condicionamento da 

variável: na comunidade de fala do Rio de Janeiro, os homens desnasalizam mais que as 

mulheres. Os resultados da variável idade indicaram um perfil de variação estável (cf. GUY, 

1981). 

Outros dois estudos que analisaram fatores linguísticos e extralinguísticos, como os de 

Votre (1978) e Guy (1981), foram os de Battisti (2002) e Bopp da Silva (2005). Esses dois 

estudos se diferenciam dos dois primeiros, entre outros aspectos por observarem a variação 

somente em sílabas átonas finais. Os dois trabalhos se utilizaram do banco de dados 

VARSUL.  

Battisti (2002) analisou os três estados do sul através de informantes das três capitais e 

mais duas cidades de cada estado (Flores da Cunha e São Borja, no Rio Grande do Sul; Lages 

e Chapecó, em Santa Catarina; Irati e Londrina, no Paraná). A localização geográfica foi a 

primeira variável extralinguística a ser selecionada. O estudo de Battisti revelou que o estado 

de Santa Catarina lidera a redução do ditongo nasal, seguido do Rio Grande do Sul. Os 

resultados indicaram que as localidades estudadas do Paraná, por outro lado, apresentam 

pouca aplicação da regra da redução. Ainda com relação às variáveis extralinguísticas, a 
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variável escolaridade foi investigada por Battisti (2002) como possível influenciadora. Battisti 

analisou essa variável em um grupo tripartido, que mostrou que os falantes de escolaridade 

mais baixa (até 4 anos) são os que impulsionam a regra, diferentemente dos falantes mais 

escolarizados (9 a 12 anos), os quais apresentam menor aplicação da redução. Entre esses dois 

grupos, Battisti incluiu um grupo intermediário, constituído de falantes que possuem entre 5 e 

8 anos de escolaridade, o qual apresentou peso relativo de aplicação da regra próximo ao 

ponto neutro. Uma vez que os valores ficaram próximos ao ponto neutro, a autora decidiu 

investigar mais detalhadamente o papel da escola na aplicação da regra, cruzando a variável 

escolaridade com localização geográfica. Como os resultados mostraram não haver uma 

escala constante do nível de escolaridade para os três estados, a autora refutou a hipótese de 

que quanto maior é a escolaridade menor é a aplicação da regra e vice-versa (cf. BATTISTI, 

2002). 

Bopp da Silva (2005) analisou a localidade geográfica na perspectiva do bilinguismo. 

Para tanto, a autora se valeu de informantes de Porto Alegre (classificados como 

monolíngues, por não sofrerem influência de adstrato de uma segunda língua) e de 

informantes de Panambi (classificados como informantes bilíngues, devido ao fato de 

possuírem, em maior ou menor grau, algum contato com o adstrato alemão, trazido pelos 

colonizadores do local). A variável localização geográfica, da mesma forma que em Battisti 

(2002), foi a primeira a ser selecionada. Para Bopp da Silva, o índice maior de aplicação da 

regra foi encontrado entre os falantes monolíngues, enquanto o menor índice, que ficou 

abaixo do ponto neutro, foi o verificado entre os bilíngues. A variável escolaridade também 

revelou números próximos ao ponto neutro, assim como no de Battisti (2002), e o cruzamento 

desse grupo com a variável bilinguismo também não apresentou resultado significante (cf. 

BOPP DA SILVA, 2005). 

Foram obtidos resultados semelhantes nas análises das variáveis linguísticas de Battisti 

(2002) e Bopp da Silva (2005). As duas análises apresentaram o contexto seguinte iniciado 

por vogal e os nomes terminados em –gem como fortes condicionadores da redução. Em 

relação ao grupo classe de palavra, as duas análises apontaram para menor aplicação do 

processo entre os verbos, já que diferentemente do que ocorre com os nomes, a nasal que se 

encontra no final das formas verbais é um morfema ou parte de um morfema flexional, o que 

explicaria sua tendência a se preservar. No que diz respeito especificamente à aplicação do 

processo em formas verbais, as formas em pretérito obtiveram peso de 0.50 para Battisti e 

0.51 para Bopp da Silva e as formas em não-pretérito alcançaram 0.44 para Battisti e 0.45 



51 
 

 

 

para Bopp da Silva. Segundo Bopp da Silva (2005), essa menor aplicação em formas de não-

pretérito pode ser a única responsável por evitar neutralização entre determinadas formas 

verbais. Assim, por exemplo, a forma cantu pode ser interpretada como a forma da primeira 

pessoa do singular do presente do indicativo, mas também como a terceira do plural no 

registro informal (eles cantu), quando a nasal sofre redução e a vogal núcleo do ditongo se 

altera. Outro grupo analisado por Bopp da Silva (2005) foi tonicidade do contexto seguinte. 

Battisti (2002), apesar de não ter investigado essa variável, sinalizou para sua importância, ao 

observar, em seus dados, que o contexto seguinte átono apresenta maior influência na redução 

da nasalidade do que o contexto tônico. Essa hipótese foi confirmada na análise de Bopp da 

Silva (2005). 

O estudo de Schwindt e Bopp da Silva (2010) compara dados de todas as cidades que 

compõem o banco de dados VARSUL, sobre variedades faladas na região Sul do Brasil, e 

seus resultados confirmam os de Battisti (2002) para o condicionamento relacionado às 

variáveis linguísticas. Em estudo mais recente, que corrobora os anteriores, indicando um 

grande favorecimento de ocorrência da vogal oral em nomes terminados em –gem,  Schwindt, 

Bopp da Silva e Quadros (2012) ampliam a discussão sobre a questão do condicionamento 

morfológico estabelecendo uma variável que contempla diferentes itens lexicais em categorias 

como nomes terminados em –gem morfológico (reportagem), nomes terminados em –gem na 

raiz (origem), nomes (homem) e diferentes tipos de verbos definidos em função do tempo e do 

modo. E os resultados obtidos indicam um grande favorecimento da vogal oral em nomes 

terminados em –gem (cf. SCHWINDT e BOPP DA SILVA, 2010). 

O trabalho de Gomes et al. (2013) revisita a variação entre ditongos nasais átonos 

finais e vogais orais no Português Brasileiro, objetivando discutir a natureza da variação 

nesses segmentos a partir de 322 dados de produção espontânea de 12 falantes da Amostra 

Censo 2000, constituída de falantes nascidos na comunidade de fala do Rio de Janeiro
7
. Os 32 

falantes que constituem a referida amostra foram distribuídos em função de escolaridade (de 1 

a 4 anos, de 5 a 8 anos de estudo – ensino fundamental - e de 9 a 11 anos de estudo – ensino 

médio), sexo (masculino e feminino) e faixa etária (7 a 14 anos, 15 a 25 anos, 26 a 49 anos e 

50 anos ou mais). As autoras conjugaram a Sociolinguística Variacionista e a Fonologia de 

Uso com o objetivo de introduzir o item lexical como um grupo de fatores específico e situar 

o papel do item lexical de forma independente em relação aos efeitos do contexto fonético-

                                                           
7
 A Amostra Censo 2000 faz parte do acervo de amostras de fala espontânea sobre a comunidade de fala do Rio 

de Janeiro do Programa de Estudos sobre Uso da Língua (PEUL), sediado na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 



52 
 

 

 

fonológico e morfológico. As autoras justificam que essa é uma questão central para o estudo 

de variação e mudança sonora, uma vez que pode fornecer subsídios para a discussão não só 

da natureza da mudança, mas também para a discussão em torno da modelagem da gramática. 

Outro objetivo do trabalho é observar a afirmação de Votre (1978) sobre o processo 

irreversível de perda da nasalidade no Português Brasileiro, já que houve resultados diferentes 

nos trabalhos de Votre (1978), que apontaram para mudança em progresso, e Guy (1981), que 

indicou variação estável. Na análise, as autoras não consideraram como parte do envelope da 

variação os casos em que a variante vogal oral também corresponde à ausência de marca de 

concordância entre verbo e sujeito como em eles cantam ~ eles canta, eles mudam ~ eles 

muda, pois há efeitos de outra natureza atuando, não podendo ser estendidos aos nomes. Os 

resultados indicaram, para as variáveis sociais, que há tendência de ocorrência da variante oral 

entre falantes de escolaridade mais baixa; e quanto à faixa etária, os resultados são indicativos 

de variação estável. Para as variáveis estruturais, somente foi observado o efeito da distância 

da sílaba seguinte, o que indica um efeito prosódico no enfraquecimento de ditongos nasais 

que ocorrem em sílaba átona final propiciando um espalhamento no léxico da variante oral 

reduzida em contexto que propicia o enfraquecimento, ao mesmo tempo em que apontam para 

uma implementação da variante oral por difusão lexical. Quanto à frequência dos itens, o item 

homem foi o mais frequente no corpus estudado e foi majoritariamente produzido com a vogal 

oral final. Entre os verbos, compraram, falaram, fizeram e deram tenderam à realização com 

vogal oral. Com relação à variação dos itens nos indivíduos em que o item ocorreu, os 

resultados demonstraram um comportamento diferenciado por indivíduo, sendo que para 

alguns a variante oral é a variante predominante em alguns itens lexicais (ou a única 

realizada) e em outros a variante nasal tem o mesmo tipo de ocorrência.  Em síntese, os 

resultados apontaram condicionamento prosódico bem como o efeito do item lexical (cf. 

GOMES  et al., 2013). 

Sobre a questão histórica da origem de vogais e ditongos nasais, verifica-se que eles 

são bastante restritos. Em latim, origem das línguas românicas, não existiam vogais e ditongos 

nasais. Segundo Donato (1993), foram os suevos, por volta de 405 a 585, que introduziram o 

ditongo –ão no português. Já Williams (1962) diz que a nasalização das vogais por influência 

de consoantes nasais surgiu com os povos celtas. Sobre os ditongos nasais, Williams (1962) 

afirma que no decorrer do século X, o /n/ intervocálico nasalizou a vogal precedente e caiu, 

mas a ressonância da nasal persistiu, expandindo-se para a vogal seguinte. Vários 

desenvolvimentos diferentes ocorreram deste então, motivados pela natureza da combinação 
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vocálica ou pela consoante que seguia a vogal ou pela posição do acento. Por exemplo, se a 

nasal estivesse entre a penúltima sílaba tônica e a final átona, a ressonância permanecia e 

essas combinações mais tarde se tornariam ditongos nasais: germanum > irmão; canes > 

cães. Se a consoante estivesse entre a penúltima e última postônicas, dela nem a ressonância 

restava, a não ser que as duas vogais fossem e: homine > homẽe > homẽ. Williams (1962) 

registra ainda que, dependendo do dialeto, a nasalidade não se mantinha nem nesse contexto, 

podendo verificar-se home, por exemplo, forma semelhante ao que ocorre com os ditongos 

nasais no Português do Brasil atualmente. Martins (1995), ao estudar  a evolução de [ã], [õ] e 

[ẽ] em diferentes dialetos do português a partir do século XIII, deixa clara a relação que há 

entre atonicidade e redução das vogais nasais. Segundo a autora existe uma relação 

privilegiada entre atonicidade e ausência de ditongo em posição final e uma interdependência 

entre ditongação e acentuação. Por exemplo, a terminação –om arcaica teria evoluído para –

ão, mas, quando átona, podia realizar-se como –um ou –ô: fôrum ou fôro. Verifica-se que, ao 

lado da evolução quase categórica de vogais para ditongos nasais em contexto tônico seguido 

de consoante nasal, a autora encontra alternância em contexto átono. Portanto, vê-se que a 

possibilidade de ditongos e vogais nasais alternarem em contextos átonos é antiga na história 

da língua portuguesa. 

 

 

2.3 ALTERNÂNCIA ENTRE PRESENÇA E AUSÊNCIA DA MARCA DE 

CONCORDÂNCIA VERBAL EM TERCEIRA PESSOA DO PLURAL 

 

 

Com relação à concordância verbal no português brasileiro, a partir de uma 

perspectiva variacionista, Lemle e Naro (1977) e Naro (1981) serviram de suporte para 

diversos estudiosos do fenômeno. Desde então, diversos trabalhos têm sido desenvolvidos a 

partir de amostras de diferentes localidades brasileiras: Rodrigues (1987) estudou a 

concordância verbal em 40 informantes residentes em favelas da periferia de São Paulo, 

comprovando o grande valor da saliência fônica; Graciosa (1991) analisou a concordância 

verbal de número (3ª pessoa do plural), com os dados levantados da fala de 18 informantes 

universitários pertencentes ao projeto NURC/RJ, revelando um nível de variação muito baixo 

(em torno de 5%) para falantes urbanos com alto grau de escolaridade; Monguilhott (2001) 

estudou a variação da concordância verbal de terceira pessoa do plural na fala de 
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Florianópolis, chegando a resultados que apontam para um quadro de variação estável. 

Destacamos nesta seção os trabalhos de Lemle e Naro (1977), Nicolau (1984), Naro e Scherre 

(1991 e 2004), Gonçalves (2007), Faria (2008) e Scherre e Naro (1997 e 2010). Esses 

trabalhos foram selecionados para descrição da variação e seus condicionamentos dentre as 

diversas contribuições existentes sobre a concordância variável de terceira pessoa no 

Português Brasileiro devido ao nosso objetivo de comparação do comportamento dos falantes 

de Imperatriz com o comportamento de falantes de dois centros urbanos com história 

diferente de formação dialetal, a saber Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Incluimos também a 

descrição de Lucchesi, Baxter e Silva (2009), por se basear em dados de variedade rural, 

estabelecendo uma condição de comparação dos resultados obtidos nesta tese e a situação de 

variedades eminentemente urbanas ou com forte característica rural. 

O estudo de Lemle e Naro (1977) no âmbito do projeto as Competências Básicas do 

Português é considerado o marco inicial nos estudos sociolinguísticos no Brasil. Os autores 

analisaram a fala de vinte falantes do Rio de Janeiro que, na época, frequentavam o programa 

MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização). Observam, que nas classes médias e 

altas, a regra de concordância verbal no Português Brasileiro ainda é categórica ao mesmo 

tempo que nas classes de nível socioeconômico mais baixo está em pleno processo de 

mudança. A ausência de concordância com sujeito na terceira pessoa do plural para esses 

autores não é um fenômeno aleatório, estando relacionado tanto a fatores linguísticos quanto a 

fatores sociais. Na análise dos dados, classe morfológica e posição do sujeito se mostram mais 

relevantes para a aplicação ou não aplicação da regra de Concordância Verbal. Quanto à 

classe morfológica da forma verbal, os resultados mostram evidente um Princípio de Saliência 

Fônica, ou seja, a ausência de concordância ocorre mais frequentemente nas formas em que o 

singular difere pouco foneticamente do plural como em fala/falam, falava/falavam, 

come/comem, por exemplo, do que em casos em que há aumento da saliência fônica na 

oposição singular/plural como em disse/disseram, fez/fizeram e é/são, por exemplo. Atuando 

em conjunto com o Princípio da Saliência Fônica está o grupo de fatores posição de superfície 

do sujeito, que também se mostrou importante no atendimento ou não à regra, já que o sujeito 

anteposto ao verbo favorece a concordância verbal e o sujeito posposto a desfavorece. Os 

resultados de Lemle e Naro evidenciaram também que a maior frequência da realização da 

marca de Concordância Verbal está nas mulheres e nas pessoas mais idosas (cf. LEMLE e 

NARO, 1977). 
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Nicolau (1984) analisou a ausência de concordância verbal entre o verbo e o sujeito de 

terceira pessoa do plural na fala de 32 pessoas de Belo Horizonte, com 1 a 11 anos de 

escolarização, do ensino fundamental ao ensino superior. Considerou como possíveis 

condicionadores da aplicação ou não da regra morfossintática variável de concordância os 

fatores linguísticos: estrutura morfológica da forma verbal, ambiente fonológico que sucede 

ao verbo, constituição no SN sujeito e posição do SN na frase, e os fatores sociais faixa etária, 

sexo, grupo social e estilo de fala. Os resultados mostraram 56% de presença contra 44% de 

ausência de concordância verbal, sendo, para os fatores sociais, a ausência favorecida pelos 

adultos e desfavorecida pelos jovens, e os homens apresentando mais ausência de 

concordância verbal do que as mulheres. Aos grupos sociais mais baixos e ao estilo de fala 

informal, associaram-se as probabilidades mais altas de ausência de concordância. Segundo a 

autora, a variação de concordância entre o verbo e o sujeito de terceira pessoa do plural 

caracteriza-se como uma variação estável com nítida estratificação social e é também 

influenciada pela idade, pelo sexo e pelo estilo de fala. Dentre os grupos de fatores 

linguísticos, a posição do sujeito em relação ao verbo se mostrou mais relevante para a 

ausência de concordância verbal, sendo, segundo a autora, altamente favorecida pelo sujeito 

expresso na oração e posposto ao verbo, ligeiramente favorecida pelo sujeito expresso em 

oração anterior e altamente desfavorecida pelo sujeito expresso na oração e anteposto ao 

verbo. 

Ao analisar o grupo de fatores linguísticos constituição morfológica da forma verbal, 

objetivando verificar se a ausência de concordância verbal em terceira pessoa é diretamente 

proporcional ao Princípio de Saliência Fônica, Nicolau categoriza os fatores, dividindo as 

formas verbais em estudo em três subgrupos: regulares (fala/falam, come/comem, faz/fazem, 

falava/falavam, fazer/fazerem etc.); pretéritos perfeitos (comeu/comeram, falou/falaram, 

fez/fizeram, foi/foram etc) e formas de terminação acentuada (dá/dão, vai/vão, é/são).  

Em uma rodada do Varbrul, a autora verificou que as formas verbais regulares 

favorecem a ausência de concordância verbal, enquanto pretéritos perfeitos e formas de 

terminação acentuada a desfavorecem. Decidiu então calcular as probabilidades dos dois 

subgrupos que desfavorecem a ausência de concordância verbal em separado, para testar a 

relevância da diferença fônica, o que só foi possível com o subgrupo constituído pelas formas 

verbais em pretérito perfeito, haja vista os fatores do subgrupo formas de terminação 

acentuada não apresentarem valores que permitissem qualquer reagrupamento. Os resultados 

do subgrupo constituído por formas verbais regulares confirmam que as diferenças fônicas 
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registradas não exercem qualquer influência sobre a ausência de concordância verbal. Já entre 

as formas verbais do subgrupo pretéritos perfeitos, a diferença fônica, segundo a autora, 

parece ser relevante para a ausência de concordância verbal e, mesmo assim, não se 

confirmou a existência do Princípio da Saliência Fônica estabelecido por Lemle e Naro 

(1977). Os resultados dessas probabilidades mostram que o subgrupo pretéritos perfeitos 

desfavorece a ausência de concordância verbal e o subgrupo formas de terminação acentuada 

a favorece. A autora ressalta que as formas verbais regulares e formas de terminação 

acentuada possuem somente concordância padrão, já os verbos no pretérito perfeito possuem 

concordância padrão e concordância não-padrão, podendo terminar em [-ãw] (concordância 

padrão) ou em [-ũ ~ -u] (concordância não-padrão) (cf. NICOLAU, 1984). 

Naro e Scherre (1991), reexaminando os informantes do corpus do MOBRAL do Rio 

de Janeiro, buscam definir se a variação na concordância no Português Brasileiro se configura 

como variação estável ou mudança em progresso. Os autores acreditam que coexistam, na 

realidade brasileira, fluxos diversos: algumas pessoas tendem a variação estável, outras estão 

no processo de aquisição e outras num processo de eliminação das formas. Vemos assim que 

não se pode afirmar que a perda da concordância caracteriza o Português Brasileiro, já que, a 

depender de fatores extralinguísticos, ela pode ser adquirida, não como regra categórica (cf. 

NARO e SCHERRE, 1991). 

Scherre e Naro (1997), ao analisarem 64 falantes do Rio de Janeiro, estratificados em 

função do sexo, faixa etária e grau de escolaridade, concluem que as pessoas com mais anos 

de escolarização, por estarem mais expostas à correção gramatical, e as do sexo feminino, por 

serem mais sensíveis às normas de prestígio, apresentam mais a presença de concordância. A 

variável faixa etária apresenta um padrão ligeiramente curvilinear, indicando um padrão típico 

de variação estável, no qual as pessoas mais pressionadas pela idade profissionalmente 

produtiva usam também mais as formas de prestígio.  

Os autores afirmam que o grupo de fatores presença do sujeito e sua posição em 

relação ao verbo têm influência no tipo de variante nas formas verbais; em função disso 

investigaram também o número de sílabas do material fonético que separa o sujeito do verbo, 

bem como a quantidade de elementos expressa pelo sujeito. Para verificar a hipótese de que 

quanto maior a distância entre esses dois constituintes da oração, maior é a probabilidade de 

cancelamento da regra de concordância verbal, Scherre e Naro estudaram a distância entre o 

núcleo do sujeito e o verbo. Os resultados indicam que a posição à direita e o distanciamento 

em relação ao verbo desfavorecem a ocorrência da variante explícita, e a posição à esquerda e 
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a proximidade do sujeito em relação ao verbo favorecem-na. A análise evidenciou que o 

aumento da saliência do material fônico na oposição singular/plural dos verbos aumenta as 

chances de ocorrência da variante explícita de plural, pelo fato de as oposições mais salientes 

serem mais facilmente perceptíveis. Os resultados para esse grupo de fatores apontam que os 

níveis mais baixos da hierarquia da saliência favorecem menos a concordância do que os 

níveis mais altos. Concluem os autores que a variação na concordância no português falado no 

Brasil está definitivamente internalizada na mente dos falantes e que, nesse estágio da língua, 

trata-se de uma variação inerente, altamente estruturada em função de aspectos linguísticos e 

sociais (cf. NARO e SCHERRE, 1997). 

Naro e Scherre (2004) mostram que, na concordância de número no português 

brasileiro, as mudanças são quantitativas (de tokens) e não qualitativas (de types), sendo 

denominadas por eles de mudança sem mudança. Os autores mostram, através de um estudo 

feito na década de 70, que os falantes semiescolarizados indicavam perdas nas marcas de 

concordância, mas que análises futuras poderiam mostrar reversão nessa tendência, devido à 

influência da orientação cultural das pessoas em direção à classe média. Entre esses valores, 

inclui-se a concordância de terceira pessoa do plural, que foi denominada de mudança sem 

mudança, porque é uma variação que não reflete a mudança clara para todos os falantes nem 

reflete só uma linha de mudança. Assim, resultados que vão na direção de maior ou menor 

concordância podem ocorrer, bastando que se afrouxem ou se apertem as amarras sociais de 

prestígio (cf. NARO e SCHERRE, 2004). 

Gonçalves (2007) analisou a variável linguística constituída da presença e da ausência 

de concordância entre o verbo e o sujeito de terceira pessoa do plural na fala de Braúnas, Vale 

do Rio Doce, Minas Gerais. Analisou grupos de fatores constituídos pelas variáveis 

linguísticas constituição morfológica da forma verbal e posição do sujeito em relação ao 

verbo; e extralinguísticas faixa etária e sexo, em um corpus constituído por 36 entrevistas 

sociolinguísticas. Encontrou um percentual de 66% de ausência de concordância verbal no 

Vale do Rio Doce. A autora confirma a hipótese inicial de que a ausência de concordância 

verbal é a opção preferida dos falantes tanto da área rural quanto da área urbana em qualquer 

nível de escolaridade. Os resultados obtidos apontaram a relevância da constituição 

morfológica da forma verbal, da posição do sujeito em relação ao verbo, da procedência 

geográfica e da faixa etária em relação à ausência de concordância verbal da fala investigada. 

Entre os fatores que favorecem a ausência de concordância, destacaram-se: verbos regulares, 
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sujeito posposto ao verbo, informantes da área rural e informantes com idade superior a 63 

anos (cf. GONÇALVES, 2007). 

Faria (2008) traça um panorama do fenômeno da concordância verbal na terceira 

pessoa do plural em Belo Horizonte. Analisou dados de entrevistas espontâneas feitas com 26 

informantes residentes na capital mineira, considerando grupos de fatores linguísticos: 

morfologia da forma verbal e grau de saliência fônica, ambiente fonológico que sucede ao 

verbo, posição do SN sujeito em relação ao verbo, constituição do SN sujeito e paralelismo 

formal; e extralinguísticas: estilo de fala, distribuição geográfica, sexo, idade, classe social e 

escolaridade. Os resultados obtidos mostraram predomínio de presença de concordância na 

fala dos moradores de Belo Horizonte. Além disso, exceto pelo ambiente fonológico que 

sucede o verbo, pelo estilo de fala e pela idade, todos os outros grupos de fatores mostraram-

se relevantes para a análise do fenômeno (cf. FARIA, 2008). 

Lucchesi, Baxter e Silva (2009) analisaram a variação na concordância verbal nas 

pessoas do discurso em comunidades rurais afro-brasileiras do interior do estado da Bahia. O 

estudo revelou-se um campo bastante profícuo para se estabelecerem relações empiricamente 

motivadas do contato entre línguas que marca a história sociolinguística do Brasil com o 

quadro de variação morfossintática que se observa atualmente. Os autores partem da hipótese 

de que, no processo de formação dessas comunidades de fala, a morfologia flexional de 

pessoa e número do verbo existente na língua-alvo sofreu um violento processo de erosão na 

proporção do grau de transmissão linguística irregular presente na gênese de cada 

comunidade. Essa erosão, segundo os autores, não conseguiu eliminar totalmente a flexão de 

pessoa e número do verbo, mas produziu um amplo e profundo quadro de variação 

qualitativamente distinto de qualquer processo de variação residual que eventualmente possa 

ser identificado em qualquer momento da história das variedades cultas e populares do 

português europeu. Esse quadro de variação ainda se reflete fortemente no português popular 

brasileiro, sobretudo em suas variedades mais isoladas do interior do país. O estudo revelou, 

no que diz respeito à variação na aplicação da regra de concordância verbal associada à 

terceira pessoa do plural, que há evidências empíricas favoráveis à hipótese do contato entre 

línguas tais como os níveis diferenciados de variação que se encontram nas diferentes 

variedades do português brasileiro, constituindo um continuum que vai, segundo os autores,  

de 16% (nas comunidades rurais afro-brasileiras do interior do Estado da Bahia) a 94% (na 

norma urbana culta do Rio de Janeiro). Esses dois extremos confirmam a polarização 

sociolinguística no português do Brasil: enquanto o uso da regra é quase categórico entre 
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falantes urbanos com elevado grau de escolaridade, o nível de variação é elevadíssimo nas 

comunidades rurais afro-brasileiras. Os autores afirmam também que o uso do morfema de 

número na terceira pessoa do plural tem reduzidíssima aplicação da regra de concordância 

verbal entre os falantes mais velhos das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas; quadro 

esse que vai se atenuando com o uso crescente de número entre os falantes mais jovens. É 

importante comentar os resultados obtidos neste estudo para a variável saliência fônica. O 

princípio da saliência fônica serviu para explicar o curso da aquisição da regra de 

concordância, pois a hierarquia de saliência, de acordo com Lemle e Naro (1977), foi 

respeitada, demonstrando que, com formas verbais que apresentam maior diferenciação 

morfológica na oposição singular-plural, a frequência de aplicação da regra é maior do que 

com formas verbais que apresentam pouca diferenciação morfofonológica para marcar o 

plural. Os resultados apresentaram 31% de frequência e 0.78 de peso relativo para flexão com 

nível alto de saliência (quis/quiseram; fez/fizeram; é/são; veio/vieram); 23% de frequência e 

0.69 de peso relativo para o nível intermediário de saliência (faz/fazem; tá/tão; 

bateu/bateram; quer/querem; vai/vão; foi/foram) e 6% de frequência e 0.27 de peso relativo 

para o nível baixo de saliência fônica (sai/saem; bate/batem; fala/falam). Dessa forma, os 

resultados da variável saliência fônica podem ser interpretados como uma evidência de que 

está em curso, nessas comunidades rurais afro-brasileiras isoladas, um processo de mudança 

aquisicional da regra de concordância verbal. Embora os verbos com alta saliência fônica 

tendam a apresentar mais marcas, a ocorrência de formas como eles fez, eles é, eles veio, é 

muito mais frequente nessas comunidades do que na fala urbana do Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte, que também apresentam tendência à marcação nesse caso, mas com percentual de 

ocorrência, 94% de frequência e 0.71 de peso relativo, muito mais alto para esses verbos 

(SCHERRE e NARO, 2010). Assim sendo, as análises sociolinguísticas realizadas nas 

comunidades afro-brasileiras revelaram um amplo processo de variação, um cenário de ampla 

vitalidade no uso de morfemas de pessoa e número do verbo e um processo de mudança em 

favor da implementação das regras de concordância verbal, e não um processo contínuo e 

gradual de perda das marcas de concordância previsto pela deriva secular. Isso se deu por 

influência dos modelos linguísticos urbanos através do deslocamento populacional, da 

influência dos grandes meios de comunicação de massa e da expansão do sistema de educação 

pública, segundo Lucchesi et al., (2009).  

Scherre e Naro (2010), em artigo sobre os aspectos perceptuais e fatores gramaticais e 

sociais na concordância sujeito-verbo no português brasileiro, mostram que, de acordo com o 
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Princípio da Saliência Fônica, alguns tipos de verbos tendem a ser mais frequentes que outros 

com relação à preservação das regras de Concordância Verbal. Os autores analisaram duas 

amostras aleatórias de uma mesma comunidade de fala separadas por um intervalo de cerca de 

vinte anos. A Amostra de 1980 (OLIVEIRA E SILVA e SCHERRE, 1996) tem 64 horas de 

gravação realizadas no início de 1980 com 64 falantes, estratificada por sexo (feminino e 

masculino), escolaridade (ensino fundamental, médio e superior – nomeclatura atual) e idade 

(7-14 anos, 15-25 anos, 26-49 anos e mais de 49 anos). Já a Amostra de 2000 (PAIVA e 

DUARTE, 2003) tem 32 horas gravadas em 1999/2000 com 32 falantes da mesma 

comunidade de fala, com as mesmas características e estratificada da mesma maneira que a 

Amostra de 1980. Os resultados do estudo em tempo real apresentaram 73% de presença de 

Concordância Verbal na Amostra de 1980 e 83% na Amostra de 2000. Um percentual muito 

alto, tendo esse resultado assim se mantido nos dois períodos de tempo e se ampliado de uma 

sincronia para a outra. Os resultados apontaram para uma mudança em progresso, no sentido 

de aumento do uso de marcas de concordância. Com o estudo, os autores constataram, mais 

uma vez, que a mudança linguística é fundamentalmente motivada por fatores sociais, sendo 

fácil encontrar fluxos e contafluxos envolvendo a variação. Assim, a comunidade de fala pode 

estar caminhando em diversas direções, o que dificulta a identificação das dimensões sociais 

que definem os grupos independentemente dos fatos línguísticos (cf. SCHERRE e NARO, 

2010). 

Tendo finalizado a descrição das três variáveis estudadas neste trabalho: alternância 

entre a lateral palatal e a semivogal; alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e 

vogal oral; e alternância entre presença e ausência de concordância verbal de terceira pessoa 

do plural, lembramos que as três variáveis serão consideradas em uma análise dos fatores 

sociais a fim de avaliarmos o efeito da urbanização rápida ocorrida na cidade de Imperatriz-

MA. Somente o estudo da alternância entre ditongo nasal átono final e vogal oral será objeto 

de estudo que considera também o efeito das variáveis linguísticas. É necessário dizer que não 

existem, ainda, outros trabalhos de variedades do Maranhão sobre os fenômenos estudados. 
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3 FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DE IMPERATRIZ 

 

 

Este capítulo apresenta a caracterização da comunidade de fala em estudo. São 

apresentados dados históricos, geográficos, econômicos e demográficos para que se possa 

compreender a dinâmica da variedade urbana que se formou em Imperatriz em relação às 

mudanças socioeconômicas ocorridas ao longo de sua formação. 

 

 

3.1 O POVOAMENTO DO TERRITÓRIO SUL MARANHENSE 

 

 

 O sul maranhense teve um processo de colonização tardia em relação ao litoral. Há 

registros da presença de exploradores europeus nas regiões litorâneas desde o século XVI; 

entretanto, somente dois séculos depois da fundação da capital São Luís pelos franceses, já no 

final do século XVIII, é que se inicia a exploração e colonização da parte sul do Maranhão; 

até então, esse vasto território era intensamente habitado pelas nações indígenas (cf. 

FRANKLIN, 2005). 

 O início da colonização do território sul maranhense não é fruto de nenhuma 

expedição do governo maranhense, mas do surgimento da povoação de Pastos Bons pelos 

sesmeiros
8
 da Casa da Torre vindos do Piauí, os quais, interessados em aumentar suas terras e 

rebanhos, cruzaram o rio Parnaíba e ocuparam as pastagens do lado maranhense após terem 

afugentado ou aprisionado os índios. Essa família baiana (Casa da Torre) dedicava-se à 

criação de gado, tendo sido um dos mais destacados agentes de estímulo dessa atividade desde 

suas origens, em meados do século XVII (cf. CABRAL, 2008). 

 Segundo Carvalho (2006, p. 96-97), essa família de sesmeiros: 
 

Transpondo o Parnaíba para situar fazendas de criação de gados, os ocupantes, 

extasiados, vendo o esplendor e a exuberância da plaga, nominaram-na os pastos 

bons. [...] “Pastos bons” foi então uma expressão geográfica, uma denominação 

regional geral, dada pelos ocupantes à imensa extensão de campos abertos para o 

Ocidente em uma sucessão pasmosa em que ao bom sucedia o melhor. [...] Daí 

partiram para Oeste as [sic] bandeirantes ou cruzados [sic] que conquistaram o país 

até o Tocantins.  

                                                           
8
 Mesmo com as divisões propostas pelo sistema de capitanias hereditárias, o Brasil era ainda uma terra de 

dimensões continentais na visão da coroa; pouco colonizada e, principalmente, pouco produtiva. Então, surge 

mais um artifício para a exploração da terra: as sesmarias. A sesmaria foi conceituada no Brasil como uma 

extensão de terra virgem cuja propriedade era doada a um sesmeiro, com a obrigação - raramente cumprida - de 

cultivá-la no prazo de cinco anos e de pagar o tributo devido à Coroa (FAUSTO, 1996, p. 25). 
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Desse modo, a povoação de Pastos Bons, no sul da Província maranhense, torna-se 

uma base de apoio para os colonizadores. Sendo lá que se organizavam as Bandeiras
9
 de 

guerra aos nativos e as Entradas
10

 para ocupação e colonização de novas fronteiras. Os 

resultados desses movimentos fizeram surgir, no começo do século XIX, os povoados de 

Riachão, São Pedro de Alcântara (atual Carolina) e Chapada (atual Grajaú). Assim, os Sertões 

de Pastos Bons, como pode ser visto na Figura 1 a seguir, compreendiam todo o território 

maranhense abaixo de Caxias, em toda sua extensão leste-oeste, do Parnaíba ao Turiaçu (cf. 

FRANKLIN, 2005). 

 

 

                                 Figura 1: Mapa hidrográfico do Maranhão. 

                                 Fonte: http://www.portaldomeioambiente.org.br/ 
 
 
 

                                                           
9
 As bandeiras foram realizadas espontaneamente pelos paulistas. Escolhendo de preferência as vias terrestres, 

foram de iniciativa particular, dirigiam-se geralmente para o sul e eram mais relacionadas com a caça ao índio, 

obtenção de riquezas, busca por metais preciosos e captura de escravos. Conhecidos como bandeirantes, essas 

figuras do Brasil Colonial irrompiam pelos sertões ultrapassando os limites impostos pelo Tratado de 

Tordesilhas e saíam, geralmente, das regiões de São Paulo e São Vicente (PORCHAT, 1993, p. 53). 
10

 As entradas foram geralmente promovidas por portugueses. Eram oficiais, patrocinadas pelo poder público e 

dirigiam-se mais para o norte, à procura de minas. Faziam os seus roteiros geralmente por vias fluviais. 

Chegando ao século XVII, momento em que o açúcar vivia uma acentuada crise e o governo português se 

recuperava do domínio espanhol, as autoridades coloniais incentivavam tais ações exploratórias na esperança de 

descobrirem alguma outra atividade econômica capaz de ampliar os lucros da Coroa. (PORCHAT, 1993, p. 53). 

http://www.portaldomeioambiente.org.br/
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3.2 O POVOAMENTO DO TERRITÓRIO SUDOESTE MARANHENSE  

 

 

Segundo Franklin (2005), os índios Timbiras, principalmente, os Canelas, Gaviões e 

Krikatis, habitantes do sudoeste dos Sertões maranhense, uniram-se para impedir o avanço 

dos invasores. A região situada entre o rio Farinha e a povoação de Santa Teresa, atual cidade 

de Imperatriz, constituía-se em território de alto risco para os colonizadores.  

Isso fez com que a colonização sertaneja ficasse estagnada por aproximadamente 

quarenta anos. Entretanto, através do rio Tocantins (Ver Figura 1), apesar das corredeiras e 

canais, os colonizadores conseguiram alcançar e tomar posse das terras do Sudoeste 

maranhense. Sendo este, o último recôndito do Nordeste desbravado pela colonização 

sertaneja. 

O rio Tocantins (Ver Figura 1), desde a descoberta de suas nascentes pelos 

Bandeirantes paulistas na última década do século XVI, passando pela expedição francesa de 

La Blanjartier, em 1610 (apontada como a primeira a navegá-lo), até a construção da 

barragem de Tucuruí, que culminou com a construção da rodovia Belém-Brasília, foi a 

principal estrada de ligação dos Sertões e do Cerrado brasileiro com a Amazônia. Por ele 

navegavam militares, religiosos, cientistas, comerciantes e exploradores, no cumprimento de 

suas missões públicas ou interesses privados (cf. FRANKLIN, 2005). 

 

 

3.3 A COLÔNIA DE SANTA TERESA 

 

 

Na confluência do rio Araguaia com o rio Tocantins, divisa tríplice das Províncias do 

Pará, Goiás e Maranhão, o frei carmelita Manoel Procópio do Coração de Maria, em 1850, 

cumprindo acordo firmado com o governo do Pará, inicia a sua missão de catequização dos 

indígenas da região, fundando ali a Colônia de São João do Araguaia; tendo sido, até então, 

aquela região, pertencente à Província do Pará (cf. FRANKLIN, 2005). 

Objetivando aldear mais índios e devido ao êxito na missão anterior, Frei Manoel 

Procópio resolve, em 1852, refundar sua colônia, agora na margem direita do rio Tocantins, 

por achar o local mais apropriado para a realização da sua missão, que São João do Araguaia. 

Assim, no dia 16 de julho de 1852, aportou ao lado da confluência com o riacho Cacau, 
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fundando ali uma nova povoação, denominada de Santa Teresa do Tocantins ou Colônia de 

Santa Teresa. 

Os limites do Maranhão com o Pará, até a metade do século XIX, no sentido norte-sul 

eram as cachoeiras de Santo Antônio, no rio Tocantins; no sentido leste-oeste era o rio 

Turiaçu. Quando estabeleceu a nova povoação de Santa Teresa, sem saber, frei Manoel 

Procópio estava em terras maranhenses; porque, um mês antes, no dia 12 de junho de 1852, o 

Decreto Imperial nº 639 havia designado o rio Gurupi como novo limite entre Pará e 

Maranhão. Até então o governo do Maranhão não tinha qualquer conhecimento da existência 

da nova povoação de Santa Teresa, fundada na margem direita do Tocantins (cf. FRANKLIN, 

2005). 

Dessa forma, a missão paraense de Santa Teresa do Tocantins transformou-se em 

povoação maranhense após a determinação do novo marco divisório. A presença e a 

idealização de frei Manoel Procópio encorajavam os empreendimentos, sobretudo as culturas 

agrícolas, a formação de fazendas e a construção de pequenas estradas, fazendo com que o 

povoado crescesse rapidamente. Depois de concretizar a fundação da povoação e vê-la tornar-

se Vila, retornou para sua terra, a Bahia, deixando Imperatriz entregue a seus habitantes (cf. 

FRANKLIN, 2011). 

 

 

3.4 A VILA NOVA DA IMPERATRIZ 

 

 

Em menos de dez anos da sua fundação, em Santa Teresa já havia grandes fazendas e 

um grande rebanho bovino. O comércio e o transporte de gado da Colônia para a capital 

paraense, através do rio Tocantins, garantiu riqueza para fazendeiros e colonos que se 

estabeleceram nesse território.  

Quando tomou conhecimento, em 1855, da nova e próspera povoação em seu 

território, o governo do Maranhão logo tratou de instalar um Comando Militar para guarnecer 

a região e servir de ponto de escala às embarcações que navegavam de Carolina para o rio 

Araguaia. 

Segundo Franklin (2005), a Assembleia do Maranhão aprovou a Lei Provincial nº 398, 

de 27 de agosto de 1856, criando a Vila Nova da Imperatriz, sancionada pelo Barão de 
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Coroatá, Manuel Gomes da Silva Belfort, então presidente da Assembleia. O nome foi dado 

em homenagem à imperatriz Teresa Cristina, esposa do imperador D. Pedro II. 

Após várias contendas com a vizinha vila de Porto Franco para se decidir qual das 

duas vilas seria a sede, o Presidente da Província, Antônio Manoel de Campo Mello, assinou a 

Lei nº 631 em 5 de dezembro de 1862, mudando de Porto Franco para Santa Teresa a sede da 

Vila Nova da Imperatriz. Assim sendo, nas três últimas décadas do século XIX, a povoação 

de Santa Teresa passa a ser denominada apenas Imperatriz ou Vila da Imperatriz, firmando-se 

como: território divisor entre Maranhão, Pará e Goiás, pólo de criação de gado e porto fluvial 

estratégico para os navegantes do Tocantins (cf. BARROS, 1996). 

Pela Lei Provincial nº 985, de 20 de maio de 1872, foi criada a Comarca de Imperatriz, 

em território desanexado da Comarca de Carolina, com jurisdição sobre Porto Franco.  

O ensino oficial das letras demorou a chegar a Imperatriz. De todo o Maranhão, 

Imperatriz era considerado o lugar em que havia menos cultura intelectual e mais desprezo às 

letras (cf. CARVALHO, 2006). 

Diz Barros (1996, p.47) que 

 

o padre Domingos Elias da Costa Morais, sucessor de frei Manoel Procópio, vai à 

Capital do Estado e, usando a imprensa, denuncia o descaso do governo com 

referência a este núcleo distante de povoamento. Suas denúncias foram amplas e 

contundentes. De lá voltou com recursos suficientes para instalar uma escola. 

 

No final do século XIX, a Vila da Imperatriz possuía um rebanho de aproximadamente 

quarenta mil cabeças de gado, que era vendido para várias localidades próximas e distantes, 

fato que fazia com que a Vila se fortalecesse economicamente, mesmo com o descaso do 

Governo Estadual. 

Na virada para o século XX, os irmãos Pimentéis descobriram caucho
11

 nas matas do 

sul do Pará. Conforme Franklin (2011, p. 21), 

 

a notícia da nova riqueza provocou intensa movimentação no porto e aumentava a 

cada dia o comércio da Vila, trazendo gente de todo o Brasil. Uma onda de 

imigrantes de todo o Nordeste e cidades do Maranhão busca a região. Foi a primeira 

explosão de progresso de Imperatriz. 

 

                                                           

11
 Planta amazônica pertencente à Mata de Terra Firme e, como a Seringueira, também é produtora de goma 

elástica, mas seu látex não apresenta as mesmas qualidades do produzido pelo gênero Hevea (seringueira) e 

precisa ser misturado ao desta (FERREIRA, 1986). 
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Carvalho (2006, p. 221), destaca que 

 

A fama dessa riqueza atraiu quantidade inumerável de gente de todas as partes do 

Brasil e uma onda interminável de emigrantes da Bahia, Piauí, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco e Maranhão transitou pelo porto da Imperatriz em busca do Eldorado 

do Itacaiúna. 

 

 

A exploração do caucho foi a principal atividade da região por quase vinte anos; 

porém, a expansão dos seringais asiáticos fez com que esse produto perdesse o interesse no 

mercado internacional, deixando de ser um negócio lucrativo para a localidade, que 

continuava desassistida pelas autoridades governamentais. Coutinho (1994, p. 75) acrescenta: 

“O isolamento do município, as distâncias existentes entre a Vila e os centros de decisão, 

produção e comércio, somados à completa ausência de estradas e meios de transporte 

adequados, tudo isso foi pobreza que gerou pobreza”. 

Embora possuindo sinais de prosperidade, mas esquecida pelo poder public, distante e 

sem ligação via terrestre com a capital, a Vila da Imperatriz continuou isolada por bastante 

tempo, o que lhe deu o cognome de “Sibéria maranhense”, chegando ao século XX ainda com 

esse perfil. 

Em 1912, Imperatriz sai, finalmente, do isolamento com o restante do Brasil graças à 

chegada das linhas de telégrafo. Inacreditavelmente, as novidades da tecnologia chegaram 

antes das estradas. Até então, o município não possuía ainda nenhuma estrada que o ligasse 

por terra com outros estados ou regiões do país. 

 

 

3.5 O MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ 

 

 

Entre a instalação definitiva da sede da Vila Nova da Imperatriz na povoação de Santa 

Teresa, em 1862, até que fosse elevada à categoria de cidade, pelo então governador do 

Maranhão Godofredo Viana, através da Lei nº 1.179, de 22 de abril de 1924, passaram-se 62 

anos. Conforme Franklin (2005, p. 71), “era esse um período do início da retomada da 

economia extrativista, depois da queda do mercado do caucho. Na mesma região, descobriu-

se a bertholletia excelsa, conhecida como castanha-do-pará, e Marabá, no estado do Pará, 

tornou-se, a partir de 1927, seu principal ponto de extração”. Como Marabá se situa não muito 
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distante de Imperatriz, isso fez com que o movimento portuário da década anterior fosse 

retomado, e seus habitantes se envolvessem em massa nessa nova promessa de riqueza. 

Franklin (2005, p. 73) registra que 

 

em dezembro de 1923, pouco antes de a Vila da Imperatriz ser elevada à condição 

de cidade, foi realizado um recenseamento de sua população. O livro de tombo da 

paróquia de Imperatriz registra que, “no mês de dezembro de 1923, foi 

escrupulosamente contado o pessoal desta Vila e verificou-se ser composta de 823 

pessoas. 

 

 

Enquanto esperava por estradas, Imperatriz recebeu do Governo Federal, em 1931, um 

campo de pouso, para uso do correio aéreo nacional. Pousavam também, no rio Tocantins, 

hidroaviões de uma empresa particular, os quais transportavam passageiros e cargas. 

Imperatriz, depois de elevada à categoria de cidade, ainda teve de esperar trinta anos 

para ser ligada por estradas ao restante do Maranhão e do Brasil. Somente em 1953, na 

administração do prefeito Simplício Moreira, foi aberta a primeira estrada, ligando-a a Grajaú. 

Abertos os caminhos para o Nordeste, os migrantes começaram a chegar e se apossarem das 

terras devolutas no município, plantando arroz e formando novos vilarejos. 

Franklin (2005, p. 80) registra que 

 

Em 1940, conforme estatísticas do governo do Maranhão, o município de Imperatriz 

tinha população total de 9.331 habitantes, sendo mil e dois os residentes na sede. 

Quase dez anos depois, o Departamento de Geografia, História e Estatística, no 

governo de Sebastião Árcher (1947-1951), publicou que a população de Imperatriz 

era de 10.857 habitantes. Embora experimentasse um surto de “modernidade”, 

Imperatriz manteve-se praticamente no mesmo patamar populacional até o final dos 

anos 50. 

 

Ainda na gestão de Simplício Moreira, que durou até 1956, outras estradas e muitas 

pontes foram construídas. Finalmente chegara ao fim o secular isolamento terrestre com o 

qual convivera até então o município de Imperatriz. 

 

 

3.5.1 A Rodovia Belém-Brasília 

 

 

O prefeito de Imperatriz em 1957, Raimundo de Moraes Barros, participou de um 

congresso de prefeitos no Rio de Janeiro, onde, na ocasião, teve uma entrevista com o então 

Presidente da República Juscelino Kubistchek. O prefeito saiu da entrevista com a certeza de 
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que, além de Brasília, Juscelino também construiria uma estrada ligando a nova capital a 

Belém, passando por Imperatriz (cf. FRANKLIN, 2005). 

Tendo o Presidente Juscelino cumprido a sua promessa, Franklin (2005, p. 85) registra 

que: 

Esse empreendimento transformou a pequena Imperatriz. Aviões, helicópteros e 

máquinas passaram a fazer parte do cenário cotidiano da cidade. A derrubada das 

matas ocupava centenas de pessoas, em diversos pontos diferentes. Chegavam 

homens, às vezes com suas famílias, de diversas partes do Brasil, mas 

principalmente do Nordeste em busca de emprego. Aconteceu a primeira grande 

explosão demográfica do município. 

 

 

Sobre o crescimento populacional da cidade devido à construção da rodovia Belém-

Brasília, Sanches (2003, p. 42) registra que: 

 

No caso de Imperatriz, de 1960, quando a Belém-Brasília foi inaugurada, até 20 

anos depois, em 1980, a cidade apresentou uma das maiores taxas de crescimento 

em sua população e em sua economia, o que não atingiria se o traçado da rodovia 

não passasse pelo município. 
 

Tendo o contingente populacional passado de 39.169 habitantes, em 1960, para 80.827 

habitantes, em 1970, e para 220.095 habitantes, em 1980, segundo o Censo Demográfico do 

IBGE, Sanches (2003, p. 44) conclui: 

 

A decisão de Juscelino Kubitschek, de construir – como efetivamente fez, em dois 

anos – a rodovia Belém-Brasília tornou-se o principal marco histórico-econômico 

da vida do município. Pode-se afirmar que, fundada em 1852, Imperatriz foi 

“refundada” em 1960. 

 

 

 

 

3.5.2 Fracionamento do Território 

 

 

Imperatriz já possuiu uma grande extensão territorial, uma das maiores do estado. Sua 

área original era de aproximadamente 20.000 km². Entretanto, com a construção de estradas, 

houve um crescimento populacional tanto na zona urbana quanto na zona rural, fazendo 

surgir, consequentemente, novos povoados, os quais, posteriormente, também passaram à 

condição de cidade. Essas emancipações fizeram diminuir consideravelmente as dimensões do 

território imperatrizense (cf. FRANKLIN, 2005). 
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 A primeira a se desmembrar foi a vila de Montes Altos, transformando-se em 

município em 8 de setembro de 1955, levando consigo uma área de 3.326 km² do território 

imperatrizense. O segundo foi o povoado Gameleira, transformando-se no município de João 

Lisboa, em 15 de dezembro de 1961, subtraindo de Imperatriz uma área de 2.697 km². O 

terceiro a se emancipar, vinte anos depois, foi o distrito de Açailândia, que levou consigo 

mais 6.665 km². Por último, Imperatriz perde, em 1º de janeiro de 1997, mais de 5.000 km² de 

seu território, devido à emancipação dos municípios de Cidelândia, Governador Edison 

Lobão, Davinópolis, São Francisco do Brejão, São Pedro da Água Branca e Vila Nova dos 

Martírios, restando somente 1.367,9 km² de área total, tornando-se assim um município 

eminentemente urbano, com aproximadamente 95% da população vivendo na cidade (cf. 

FRANKLIN, 2005). 

 

 

3.5.3 Desenvolvimento Econômico de Imperatriz 

 

 

No começo da década de 50, chegou à cidade um grande contingente de pessoas que 

migraram de outros estados do Nordeste em busca das terras devolutas da região. Além de 

produtos de subsistência, plantaram, sobretudo, grandes extensões de arroz para 

comercialização, dando início a uma nova etapa econômica da região, o chamado ciclo do 

arroz, o qual perdurou até a metade dos anos 70, fazendo com que Imperatriz se tornasse um 

dos maiores produtores de arroz do Estado (cf. FRANKLIN, 2011). 

A ação dos grileiros, supostos fazendeiros que se apresentavam como donos das terras, 

muitas vezes apresentando documentos falsos, afastou os lavradores dos campos plantados. 

Conforme Asselin (2009, p. 37), “os lavradores preparavam caminho do apossamento das 

terras pelos grileiros que não demoraram a chegar” e a expulsá-los violentamente de suas 

terras.  Assim, os campos de arroz deram lugar ao pasto e aos cascos dos bois. 

A abundante riqueza florestal no entorno de Imperatriz atraiu muitos investidores. No 

começo dos anos 70, dezenas de indústrias madeireiras se instalaram na cidade; a exportação 

de madeira em tora passou a ser a principal atividade econômica da região. Imperatriz viu 

florescer o ciclo da madeira. Estima-se que, por volta de 1977, o município de Imperatriz 

sediava mais de trezentas indústrias madeireiras (cf. FRANKLIN, 2011). 
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Com a escassez da madeira nas florestas próximas, devido à intensa exploração e à 

insuficiência de energia elétrica para abastecer tantas indústrias madeireiras, esse extrativismo 

perde força no final da década de 70.  Assim, Franklin (2008, p. 147) registra: “Dizimadas as 

florestas imperatrizenses, as serras-fitas
12

 rumaram a oeste, seguindo as motosseras, fazendo 

pouso em Açailândia, Buriticupu, Itinga, Rondon do Pará, Dom Eliseu, Ulianópolis, 

Paragominas... perseguindo o centro da Amazônia”. 

Dotada de boas estradas, navegação fluvial e aérea, Imperatriz chega aos anos 80, 

consolidando-se, como pólo de abastecimento comercial de todo o sul maranhense, do sul do 

Pará e do norte de Goiás. 

Com a descoberta do garimpo de Serra Pelada no sul do Pará, no início da década de 

80, aconteceu, em todo o país, uma corrida ao ouro paraense, iniciando, assim, o ciclo do 

ouro. Ficando a aproximadamente 350 km do garimpo, Imperatriz se tornou uma das suas 

principais portas de entrada. “Abastecendo Serra Pelada com pessoas, gêneros alimentícios, 

máquinas, implementos e mesmo financiamento dos serviços garimpeiros, Imperatriz teve, de 

uma hora para outra, suas atividades econômicas voltadas substancialmente para o garimpo e 

a garimpagem” (FRANKLIN, 2008, p. 153). O garimpo de Serra Pelada, devido ao alto risco 

de sua exploração manual e muitos acidentes, foi fechado antes de completar uma década. 

Mesmo possuindo diversas indústrias na década de 80, Imperatriz não se firmou como 

um polo industrial, pois não estabeleceu uma adequada política de recepção das muitas 

indústrias que nela pretenderam se instalar. No decorrer das décadas de 80 e 90, mesmo 

mantendo-se como centro abastecedor de toda a região, o município se viu indefinido quanto 

à sua identidade econômica. Somente a partir do final do milênio, começa a se estabelecer 

como centro de serviços especializados. Com um numeroso contingente de profissionais 

especializados, principalmente na área da educação, da saúde, do direito, da administração, e 

de muitas outras atividades, Imperatriz tem se fortalecido ultimamente como polo de 

prestação de serviços (cf. FRANKLIN, 2011).  

 Diversos empreendedores do setor de serviços têm investido na área educacional, tanto 

nos níveis fundamental e médio quanto no ensino superior, fazendo surgir, desde a segunda 

metade da década de 90, uma concorrida e competente rede educacional privada, com 

diversas escolas. A educação pública, nas três esferas governamentais, também melhorou 

consideravelmente, através de investimentos em estrutura física, qualificação profissional e 

                                                           
12

 Serra-Fita é um sistema de corte de madeira mais usado atualmente. São serras que podem ser elétricas ou a 

diesel (motor estacionário ou a polias). É uma serra em forma de uma fita circular que gira em torno de dois 

eixos. É mais rápida no corte da madeira e mais eficaz, corta uma tora de madeira em pranchas (REVISTA DA 

MADEIRA, 2007). 
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remuneração do corpo docente. Atualmente, a área educacional (pública e privada) conta com 

mais de duzentas escolas de ensino fundamental e médio, dois campi universitários públicos 

(UEMA e UFMA), além de cinco faculdades particulares e mais de uma dezena de institutos 

de educação superior, que, juntos, oferecem mais de sessenta cursos de ensino de terceiro 

grau, além de pós-graduação, em nível de especialização (cf. FRANKLIN, 2011). 

 

 

3.5.4 Migração e Demografia 

 

 

 A Tabela 1 a seguir apresenta, conforme dados dos censos do IBGE, a demografia de 

Imperatriz de 1940 até 2010, bem como o contingente populacional rural e urbano e o total de 

imigrantes que vieram para esta localidade ao longo de sete décadas. Destacaremos o período 

de predomínio da população rural, o período em que o predomínio muda de rural para urbano 

devido ao intenso fluxo migratório, e a proporção entre nativos e imigrantes ao longo do seu 

crescimento. As fontes dos dados reunidos nas duas tabelas são do IBGE e de Franklin 

(2008). 

 

 

                               Tabela 1: Demografia de Imperatriz. 

                               Fontes: Censos IBGE e Franklin, 2008. 

 

 

 Os movimentos migratórios, devido à falta de estradas, só alcançaram Imperatriz na 

década de 50. Conforme os Censos do IBGE houve, entre 1950 e 1960, um salto de 14.064 

para 39.169 habitantes, um acréscimo de 278,5% na população do município. Desse total, 



72 
 

 

 

30.969 habitantes eram não naturais do município – elevadíssimo índice de 79,0%. A 

população urbana, nesse período, pulou de 1.630 para 8.987, e a rural, de 12.434 para 30.182 

habitantes. Verifica-se nessa época o predomínio da população rural (Ver Tabela 1). 

Dos 30.969 imigrantes, que chegaram ao município de Imperatriz em 1960 (Ver 

Tabela 1 acima), segundo o Censo do IBGE, 27.191 (ou 87,8%) eram naturais do Maranhão. 

Os piauienses eram 1.290 (4,1%); os cearenses, 721 (2,3%); os goianos, 876 (2,8%) e os 

pernambucanos, 209 (0,6%) (Ver Tabela 2). 

 No Censo de 1970, o IBGE registra 80.827 habitantes no município. Com essa 

população, Imperatriz mantinha-se atrás, no interior maranhense, apenas de Codó (93.003 

habitantes) e Caxias (88.334 habitantes). A população do município chegava a quase um terço 

da de São Luís, então com 265.486 habitantes (cf. FRANKLIN, 2008). 

 Registrou-se na área urbana a presença de 46.117, ou 57,1% moradores contra 34.710 

(42,9%) na área rural; a população urbana supera a rural, o que implica uma nova dinâmica 

socioeconômica e cultural no município (Ver Tabela 1). De acordo com o Censo do IBGE em 

1970, um total de 52.403 pessoas imigraram para Imperatriz no decorrer da década de 60. 

Dentre esses residentes não naturais do município, havia 36.514 (69,6%) maranhenses e 

30,4% de outros estados brasileiros (Ver Tabela 2). O crescimento da população urbana nesse 

período é surpreendente, saltando de 8.987, em 1960, para 46.117, em 1970, o que significa 

uma elevação de 1.112% nesses 10 anos. 

 O Censo de 1980 registra em Imperatriz uma população de 220.095 pessoas, com 

111.705 moradores na zona urbana e 108.390 na zona rural; praticamente igualando a 

população dos dois setores (Ver Tabela 1), o que seria drasticamente alterado a partir de 1981, 

com a emancipação do distrito de Açailândia. Foi entre 1970 e 1980 que o município de 

Imperatriz experimentou seu maior crescimento populacional, de 80.827 para 220.095 

habitantes (Ver Tabela 1), um acréscimo na população de 172%. Nessa década, recebeu 

93.077 (42,2%) imigrantes, com predomínio de maranhenses 60.025 ou 64,5% e 35,5% de 

outros estados (Ver Tabela 2). 

 Em 1991, com o território reduzido à metade – 6.687 km² – após a emancipação de 

Açailândia, ocorrida em 1981, o Censo do IBGE registrou 276.502 habitantes no município, 

número que seria reduzido mais uma vez em 1994, com a emancipação de Davinópolis, 

Ribamar Fiquene, São Francisco do Brejão, Cidelândia, Vila Nova dos Martírios e São Pedro 

da Água Branca, todos desmembrados do território de Imperatriz. Na área urbana, verificou-
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se a presença de 210.051 habitantes – 75,9% do total da população –, quase o dobro do 

registrado no censo anterior; na zona rural, residiam 66.451 (24%) pessoas (Ver Tabela 1).  

 No período entre os censos de 1980 a 1991, Imperatriz recebeu 88.550 imigrantes, 

equivalente a 32% do total da população (Ver Tabela 1). Dentre os imigrantes predominavam 

maranhenses (51.756; 58,4%) e 41,6% de outros estados. Constata-se, pelos dados do IBGE, 

que 13.520 dos imigrantes que se fixaram em Imperatriz nesse período retornavam do Estado 

do Pará, possivelmente devido à desativação de diversos garimpos de ouro, em especial o de 

Serra Pelada (Ver Tabela 2). 

No Censo de 2000, Imperatriz aparece com uma população total de 230.566 habitantes 

(Ver Tabela 1), uma redução de 16,6% em relação à contagem de 1991, o que se deve à 

criação dos seis novos municípios desmembrados de seu território, que ficou reduzido a 

somente 1.368 km². Com esses desmembramentos, o município perdeu quase toda sua 

população rural, restando apenas 11.893 habitantes fora da área urbana, ou 5,1% do total de 

habitantes; na cidade, residiam no ano do censo 218.673 pessoas (Ver Tabela 1). Imigraram 

para Imperatriz neste período um total de 11.584 pessoas, um percentual de apenas 5% do 

total da população, sendo maioria os paraenses (4.245; 36,6%) e os tocantinenses (1.417; 

12,2%), (Ver Tabela 2). 

 

Tabela 2: Residentes não naturais do município chegados até 10 anos antes do Censo. 

Fontes: Censos IBGE e Franklin, 2008. 
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No Censo de 2010, Imperatriz aparece com uma população total de 247.505 

habitantes, um aumento de 7,3% em relação à contagem de 2000, restando apenas 12.958, ou 

5,2% do total de habitantes na zona rural, e 234.547, ou 94,7% do total de habitantes na zona 

urbana (Ver Tabela 1). Do total da população, 132.570, ou 53,5%, são naturais de Imperatriz; 

114.935, ou 46,4%, não são naturais do município, sendo: 71.808 habitantes, ou 29,0%, 

oriundos de outras localidades maranhenses e 43.127 habitantes, ou 17,4%, imigrantes de 

outras Unidades da Federação (Ver Tabela 2). Verifica-se, nesse período, que quase a metade 

da população de Imperatriz é de residentes não naturais do município. 

Segundo o Censo IBGE 2010, imigraram para Imperatriz, entre 2000 e 2010, um total 

de 13.589 pessoas, um percentual de 5,4% do total da população que, comparado ao 

percentual de imigrações apresentado pelo Censo do IBGE realizado em 2000, manteve-se 

estabilizada. 

O município de Imperatriz é, depois da capital São Luís, a segunda cidade mais 

populosa do Estado do Maranhão, com 247.505 habitantes, segundo o censo do IBGE para o 

ano de 2010 e área territorial atual de 1.367,9 km². 

 

 

                 Figura 2: Vista aérea de Imperatriz. 

                 Fonte: http://tovitz.net/ 

 

 

Imperatriz, na última década, passou a integrar o rol de cidades com maior potencial 

econômico do Brasil. Tal fato vem chamando a atenção do restante do país. 

Em novembro de 2011, a cidade foi destaque em matéria da revista Veja – Especial Cidades – 

que tratou do crescimento econômico das cidades com mais de 200 mil habitantes do país 

http://tovitz.net/
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(excetuando-se as capitais). O texto da Veja diz que Imperatriz é, hoje, “peça-chave no 

escoamento do minério de Carajás”, e que a cidade “tornou-se um dos principais polos 

energéticos do Nordeste”. A matéria destacou o crescimento do comércio e a chegada de 

novas indústrias à cidade, citando a fábrica de papel e celulose Suzano, que gerou cerca de 

sete mil empregos para a cidade. 

Chegam também à cidade as empresas Carrefour, Coca-Cola (que instalará uma 

fábrica), Grupo Mateus (com várias lojas) e várias outras do ramo imobiliário. No setor 

educacional, iniciou, no primeiro semestre de 2014, a primeira turma do curso de Medicina da 

UFMA (Universidade Federal do Maranhão) e está prevista a chegada de outro curso de 

Medicina em uma faculdade particular. Estima-se que essa onda de investimentos aquecerá a 

economia local e será a responsável por um novo fluxo migratório, causando mais um 

aumento populacional. 

Dado o exposto, verifica-se que, a partir de 1960, o intenso fluxo migratório de todas 

as regiões brasileiras rumo a Imperatriz provocou o rápido crescimento da população e o 

desenvolvimento multissetorial da cidade, fazendo com que a “Sibéria brasileira” se 

transformasse em um centro urbano de referência econômica e educacional e também em um 

laboratório muito especial para o estudo de variedades linguísticas em contato. O contato 

dialetal dos diversos migrantes, nessa comunidade de fala, resultou na formação de uma 

variedade urbana, da qual selecionamos as três variáveis, objeto deste estudo. 
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4 OBJETIVOS, HIPÓTESES E METODOLOGIA 

 

 

 Este capítulo apresenta os objetivos e hipóteses deste trabalho e a metodologia 

empregada para a constituição de um corpus de fala de Imperatriz-MA, coleta e análise dos 

dados obtidos das variáveis sociolinguísticas em estudo. 

 

 

4.1 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é estudar a formação de uma variedade urbana 

capturada em meio à mistura dialetal que se verificou na formação populacional da cidade de 

Imperatriz-MA. Para esse estudo, foram selecionadas, como já se informou anteriormente, 

três variáveis sociolinguísticas, sendo duas fonológicas: alternância entre lateral palatal e 

semivogal (mulher ~ muyé), e alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal 

oral (homem ~ homi; foram ~ foru); e uma morfossintática: alternância entre presença e 

ausência da marca de concordância verbal de terceira pessoa do plural (cantaram ~ cantaru ~ 

cantou), na comunidade de fala de Imperatriz-MA, usando dados de uma amostra estratificada 

por idade, sexo e nível de escolaridade. Dado o passado recente de predominância de 

população rural na história de Imperatriz, justificamos a escolha dessas variáveis pelo fato de, 

segundo Amaral (1920), cada uma delas conter variante muito frequente em áreas rurais do 

Português Brasileiro, e que tendem a ser bastante estigmatizadas em área urbanas se 

ocorrerem em uma frequência alta. 

 Assim sendo, é objetivo deste trabalho descrever o comportamento dos falantes em 

relação às duas variáveis fonológicas e a variável morfossintática supra mencionadas, em 

Imperatriz-MA, através de uma perspectiva variacionista, observando a dinâmica da 

variedade falada em Imperatriz em relação às mudanças socioeconômicas da cidade a partir 

da análise das variáveis sociais de estratificação da amostra – idade, sexo e escolaridade.  

Também é objetivo estudar a variável alternância entre vogal e ditongo nasal átonos 

finais e vogal oral, buscando controlar a atuação de fatores linguísticos e não linguísticos para 

verificar: 
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a) Considerando fatores linguísticos, se há contextos fonético-fonológicos favorecedores da 

variante oral; 

b) Considerando fatores sociais, se a variante oral sinaliza mudança em progresso ou 

comportamento estável nessa comunidade de fala. 

c) Se há condicinamento lexical da variação. 

 

 

 

4.2 HIPÓTESES 

 

 

 

 Para atingir os objetivos relacionados acima, o presente trabalho orientou-se pelas 

hipóteses elencadas a seguir: 

a) A passagem de uma Imperatriz rural a urbana provocada pela chegada de falantes de 

diversas origens dialetais afetou a dinâmica linguística da variedade falada na 

localidade, com o aumento do contingente populacional, vindo predominantemente de 

área rural. Em função disso, acreditamos que tenha ocorrido uma mistura dialetal 

(koineização), que associada à transformação econômica da localidade, resultou em 

uma mudança no perfil linguístico da cidade em relação à variedade rural. 

b) Os falantes mais velhos, os quais correspondem à última geração do período anterior à 

transformação econômica da região, apresentam características da fala rural que 

devem ter predominado até os anos 50, já que a grande maioria dos migrantes é do 

Maranhão e de áreas não urbanas. E os falantes intermediários e adolescentes, que 

representam as duas gerações seguintes de falantes, por terem vivenciado todas as 

transformações ocorridas na cidade, representam características relacionadas à 

mudança do perfil linguístico dessa comunidade de fala.  

c) Com relação à variante oral, a hipótese de Votre (1978) é a de que a perda da 

nasalidade é um processo irreversível no Português do Brasil, um processo de 

mudança no sentido da perda da nasalização e redução do ditongo. Em Imperatriz, 

como preconizou Votre (1978) para áreas urbanas como o Rio de Janeiro, por 

exemplo, o esperado é que essa localidade se comporte como as demais localidades 

urbanas, com perfil de mudança na direção da perda da nasalidade.  
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4.3 METODOLOGIA 

 

 

 

4.3.1 Descrição da Amostra 

 

 

 

A Amostra de Imperatriz, composta por 36 informantes
13

 nascidos ou vindos para esta 

localidade com no máximo quatro anos de idade, tem aproximadamente 40 horas de gravação 

e foi constituída nos anos de 2012 e 2013, baseando-se nos seguintes parâmetros 

estratificadores: faixa etária (14 a 20, 21 a 52 e acima de 53 anos), nível de escolaridade 

(Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior), e sexo masculino e feminino. Os 

falantes dessa amostra foram distribuídos aleatoriamente por diferentes bairros da cidade. A 

pesquisadora realizou todas as entrevistas da amostra. 

Para capturar melhor as fases de formação e urbanização da cidade de Imperatriz, em 

relação à ocupação humana e as transformações econômicas, estabelecemos as três faixas 

etárias de acordo com os três diferentes momentos da história da cidade, conforme já 

apresentados no Capítulo 3: o isolamento, com predominância rural, até 1959 (falantes com 

53 a 76 anos), o boom econômico com intensa migração 1960 - 1991 (falantes entre 21 e 52 

anos de idade ) e o período de consolidação como uma referência econômica e de educação 

para uma vasta região (falantes entre 14 e 20 anos de idade). 

As entrevistas, que constituem a Amostra de Imperatriz, seguem os princípios 

metodológicos propostos por Labov (1972), para que se aproximem ao máximo do vernáculo 

do falante, situação de uso em que o falante não monitora sua fala, fazendo com que eles se 

sintam bem à vontade, esquecendo-se, inclusive, de que estão sendo gravados.  

As entrevistas foram gravadas com um aparelho digital da marca Sony, que grava em 

alta qualidade e armazena o áudio em arquivos do formato MP3 e foram realizadas em local 

reservado e silencioso na casa do informante, ou da pesquisadora, ou da Universidade 

Estadual do Maranhão. 

A fim de justificar a entrevista aos informantes, a pesquisadora disse a eles que estava 

fazendo um trabalho sobre a história de Imperatriz; entretanto, a partir desse tema genérico foi 

possível abordar muitos outros assuntos, conforme a necessidade de obter diferentes estilos de 

fala e de prolongar a entrevista. 

                                                           
13

 Todos os informantes são filhos de pais que migraram para Imperatriz ao longo de sua formação. 
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Das 36 pessoas entrevistadas, 12 pertencem a faixa etária constituída pelos 

adolescentes (pessoas entre 14 e 20 anos), 12 pertencem à faixa etária constituída pelos 

intermediários (pessoas entre 21 e 52 anos) e 12 pertencem a faixa etária constituída pelos 

mais velhos (pessoas com 53 anos ou mais). Em cada grupo de faixa etária, 6 informantes são 

mulheres e 6 são homens. Dentro de cada grupo de nível de escolaridade, 2 pessoas iniciaram 

ou completaram apenas o Ensino Fundamental; 2 pessoas completaram ou estão cursando o 

Ensino Médio; e 2 pessoas completaram ou estão cursando Ensino Superior. O Quadro 1 

abaixo apresenta a distribuição dos falantes por célula: 

 

 

Períodos da formação de 

Imperatriz 

Faixas 

Etárias 

Ensino 

Funda- 

mental 

Ensino

Médio 

Ensino 

Superior 

  H        M H         M H            M 

O isolamento, com predominância 

rural, até 1959. 

53 a 76 

anos. 

2 2 2 2 2 2 

O boom econômico com intensa 

migração 1960 – 1991. 
21 a 52 

anos. 

2 2 2 2 2 2 

Período de consolidação como uma 

referência econômica e de educação 

para uma vasta região. 

14 a 20 

anos. 

2 2 2 2 2 2 

Quadro 1: Estratificação da Amostra de Imperatriz. 

 

Para a presente tese, os dados das três variáveis estudadas foram levantados de um 

conjunto de 18 entrevistas, o que corresponde à metade da amostra. Justificamos tal escolha 

porque é objetivo desta tese fazer uma descrição ampla da variedade de Imperatriz através do 

estudo de três variáveis sociolinguísticas, o que acarretou em um levantamento muito grande 

de dados; em função disso, decidimos analisar as três variáveis, mas em apenas metade da 

amostra. As 18 entrevistas foram distribuídas de maneira a conter o mesmo número de 

falantes por célula, conforme pode ser observado no Quadro 2 abaixo: 

 

 

Períodos da formação de 

Imperatriz 

Faixas 

Etárias 

Ensino 

Funda- 

mental 

Ensino

Médio 

Ensino 

Superior 

  H        M H         M H            M 

O isolamento, com predominância 

rural, até 1959. 
53 a 76 

anos. 

1 1 1 1 1 1 

O boom econômico com intensa 

migração 1960 – 1991. 

21 a 52 

anos. 

1 1 1 1 1 1 

Período de consolidação como uma 

referência econômica e de educação 

para uma vasta região. 

14 a 20 

anos. 

1 1 1 1 1 1 

Quadro 2: Distribuição dos 18 informantes da Amostra de Imperatriz. 
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Na análise que fizemos, observamos o comportamento dos falantes para as três 

variáveis sociolinguísticas em função das variáveis sexo, escolaridade e idade e comparamos 

os resultados obtidos com os resultados conhecidos para outros centros urbanos com ou sem 

origem rural. 

 

 

4.3.2 Ferramentas Estatísticas    

 

 

 

Após terem sido codificados, os dados obtidos na amostra de Imperatriz foram 

submetidos aos programas Goldvarb e Rbrul.  

 

 

4.3.2.1 Varbrul/ Goldvarb 2001 

 

 

 

 O pacote de programas Varbrul, segundo Guy e Zilles (2007, p. 105), “é um conjunto 

de programas computacionais de análise multivariada especificamente estruturada para 

acomodar dados de variação sociolinguística”, sendo o Goldvarb 2001 - produzido a partir do 

Goldvarb 2.0 de Rand e Sankoff (1990) para Macintosh - uma versão para ambiente Windows 

desse pacote de programas. 

A hipótese inicial do pesquisador pode ser confirmada ou refutada a partir de 

evidências resultantes das análises probabilísticas que, ao considerar pesos relativos e 

percentuais, selecionam os grupos de fatores, apresentando-os por ordem de relevância 

conforme os resultados estatísticos apresentados através do primeiro nível step up, que 

seleciona os grupos de fatores relevantes no condicionamento da variação, e do segundo nível, 

step down, que checa a seleção realizada no step up, descartando grupos para confirmar ou 

não a seleção feita para o condicionamento da variação. 
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4.3.2.2 Rbrul 

 

 

Também foi utilizado o programa Rbrul (JOHNSON, 2009) para análise estatística dos 

dados. Embora o Rbrul execute as mesmas tarefas do Goldvarb, também usamos o Rbrul para 

poder analisar o efeito do item lexical no condicionamento da variável, o que só é possível no 

Programa Rbrul, uma vez que o Goldvarb só trabalha com variáveis independentes de efeito 

fixo (cf. GOMES, 2012). 

 O Programa Rbrul foi desenvolvido por Daniel Ezra Johnson (2009).Além de realizar 

todas as funções dos programas Goldvarb e Varbrul, este novo programa, conforme Gomes 

(2012), permite a realização de outras funções, quais sejam: “rodar variáveis contínuas como 

variáveis independentes, variáveis contínuas como variável dependente; dar conta de modelos 

mistos – by-speaker, by-item; estimular efeitos between-groups (gênero/sexo) e within-groups 

(indivíduos)”. 

Segundo Gomes (2012, p. 263-264), o programa Rbrul “reconhece texto como fator de 

um grupo e de que não há limite de fatores por grupo, cria a possibilidade de se observar o 

papel do item lexical na variação sonora”. Além disso, o Rbrul apresenta a possibilidade de 

tratar variáveis que são de fato independentes entre si (fixed effect) e variáveis que estão 

aninhadas em outras (random effect). Assim, se numa rodada vamos avaliar o efeito do 

tamanho do item lexical, tonicidade da sílaba e o papel do item lexical (variáveis em análise 

neste trabalho), temos que as duas primeiras são o efeito fixo e a última é aninhada nas duas 

primeiras (random effect) (cf. GOMES, 2012). 

O programa Rbrul é um software gratuito que se encontra disponível no site 

http://www.danielezrajohnson.com/rbrul.html. No mesmo site também se encontra disponível 

o manual de uso do programa. O Rbrul recebe acompanhamento periódico do autor, o qual 

mantém atualizadas as informações sobre o programa, bem como as modificações realizadas 

em cada versão e suas consequências (cf. GOMES, 2012). 
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4.4 DESCRIÇÃO DOS FATORES SOCIAIS E LINGUÍSTICOS RELATIVOS À 

ALTERNÂNCIA ENTRE DITONGO E VOGAL NASAL ÁTONOS FINAIS E VOGAL 

ORAL  

 

 

Neste item, descreveremos os fatores sociais e linguísticos que foram utilizados no 

estudo da variável alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral. 

O envelope de variação do nosso estudo é conforme segue: 

 

Variável dependente 

 

a) realização como ditongo nasal: falaram, foram, homem, jovem. 

b)         realização como vogal nasal: falarũ, forũ.  

c)         realização como vogal oral: falaru, foru, homi, jovi. 

  

A alternância é entre três variantes para os verbos e, no caso dos nomes, a alternância 

é entre o ditongo nasal e a vogal oral. O tratamento estatístico e a análise linguística levaram 

em consideração uma oposição binária da vogal oral em relação às realizações nasais, o que 

permitiu o tratamento conjunto dos dados, como em todos os estudos já realizados sobre essa 

variável e descritos no Capítulo 2. 

Neste estudo sobre a alternância entre vogal e ditongo nasal átonos finais e vogal 

oral, foram consideradas as possibilidades de alternância que não envolvem casos em que a 

variante vogal oral também corresponde à ausência de marca de concordância entre verbo e 

sujeito, como em eles cantam / eles canta, [elɪskãtãʊ] ~ [elɪskãta], por exemplo, pois, 

conforme os estudos sobre o uso variável da concordância de terceira pessoa do plural 

descritos no capítulo 2, existem efeitos de naturezas diferentes atuando no condicionamento 

da variação, não sendo possível, portanto, definir com precisão o que de fato ocorre, já que a 

realização do ditongo como vogal oral, neste caso, pode ser resultado tanto de um processo 

em nível morfológico, quanto de um processo em nível fonológico. Foram então considerados 

todos os casos de ocorrência de nomes, como em homem, órfão, e de formas verbais cuja 

alternância na realização da sílaba átona final nasal com vogal oral não implica ausência de 

marca morfológica de concordância, como estiveram ~ estiverũ ~ estiveru, cantarem ~ 

cantari. 
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De acordo com Guy (1981), a realização do ditongo como vogal oral pode ser 

resultado tanto de ausência de concordância, quanto de um processo em nível fonológico. 

Justificamos a exclusão de ditongos nasais átonos finais que constituem marca de 

concordância dos casos de desnasalização, isto é, os casos em que a variante vogal oral 

também corresponde à ausência de marca de concordância entre verbo e sujeito, como em eles 

vendem: elɪs vẽdẽy ~ elɪs vẽdi, por exemplo, porque há a atuação de efeitos de outra 

natureza,  conforme já demonstrado em todos os estudos sobre variação da concordância, que 

se referem exclusivamente à realização da marca morfológica de número, os quais não podem 

ser estendidos aos nomes. Além disso, os estudos que incluíram contexto fonológico como 

variável independente mostraram efeitos diferentes: em Nicolau (1984), não há efeito de 

contexto seguinte, ao passo em que Votre (1978) e Guy (1981) há efeito fonológico. Nos 

demais trabalhos citados no Capítulo 2, nenhum considera variável fonológica no 

condicionamento da variação da concordância verbal. Além disso, se tivessem sido 

considerados em conjunto os casos de ausência de nasalidade que correspondem à ausência de 

marca de concordância, segundo Gomes et al. (2013, p. 162), isso implicaria na “ausência de 

ortogonalidade dos grupos de fatores e a consequente impossibilidade de avaliar outras 

motivações que competem na realização variável da concordância verbal de terceira pessoa do 

plural do PB”. 

 

 

4.4.1 Fatores sociais 

 

 

 

 A análise dos fatores sociais tem como objetivo verificar como as características 

sociais dos informantes influenciam o comportamento da variável em estudo. Os fatores 

sociais considerados são: idade, escolaridade e sexo dos informantes, conforme a 

estratificação da amostra descrita no Quadro 1, do item 4.3.1. Assim, observamos como esses 

fatores interferem no processo de variação da variável em estudo. 
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4.4.1.1 Idade 

 

 

No presente estudo, os informantes foram divididos em três faixas etárias: 

adolescentes (entre 14 e 20 anos), intermediários (entre 21 e 52 anos) e mais velhos (entre 53 

e 76 anos). A partir dessa divisão, pretendemos observar se a distribuição por faixa etária 

indica mudança ou não, isto é, se há uma mudança em progresso ou se há variação estável. O 

estudo de Votre (1978) mostrou, a partir da distribuição por idade do informante, jovens 

eliminando mais a nasal que os mais velhos [sic], que o apagamento da nasal final seria um 

fenômeno moderado de variação em mudança no falar carioca. Já o resultado de Guy (1981) 

aponta variação estável. Quanto aos resultados de outros trabalhos em outras variedades, 

como mostrado no Capítulo 2, alguns indicam mudança, outros variação estável. 

 

 

4.4.1.2 Escolaridade 

 

 

 O fator escolaridade foi considerado para que se pudesse observar a influência do 

nível de estudo dos informantes na realização das variantes, sobretudo em relação à variante 

oral. Assim, se existem valores sociais de estigma e prestígio atribuídos às variantes, espera-

se uma distribuição que reflita o grau de instrução dos falantes. Controlamos os três grupos de 

escolarização seguintes: Ensino Fundamental (completo e incompleto), Ensino Médio 

(completo e incompleto) e Ensino Superior (completo e incompleto). Quanto ao grau de 

escolaridade, Votre (1978) pôde verificar que os estudantes universitários preservam mais a 

nasal que os alfabetizandos. O estudo de Guy (1981) nada revela sobre o efeito que o grau de 

escolaridade possa ter sobre o fenômeno da desnasalização, já que sua amostra se constitui 

apenas de alfabetizandos. Já o estudo de Battisti (2002), para falantes do Sul do Brasil, 

confirmou que a desnasalização ocorre nos grupos de falantes com menor grau de 

escolaridade.  

 

 

 

 



85 
 

 

 

4.4.1.3 Sexo 

 

 

Segundo Labov (1972), homens e mulheres podem comportar-se de forma diferente 

em relação ao uso de uma variante linguística, uma vez que as mulheres são mais atentas a 

formas socialmente prestigiadas, assumindo uma atitude mais conservadora em relação a 

formas socialmente desprestigiadas. Neste estudo, observamos também essa distinção, 

objetivando verificar se há diferença na utilização por homens e mulheres da variável na 

comunidade de fala imperatrizense. No estudo de Guy (1981), dentre as variáveis sociais 

analisadas, estilo de fala, sexo e idade, somente sexo mostrou-se significativa para o 

fenômeno: os homens desnasalizam mais que as mulheres. O autor afirma que “a retenção da 

nasalidade em vogais átonas finais é decididamente uma característica feminina, uma vez que 

as mulheres usam proporcionalmente quase 60% mais formas nasalizadas que os homens” 

(GUY, 1981, p. 233-234). 

 

 

4.4.2 Fatores linguísticos 

 

 

 

 Este estudo analisará também os fatores linguísticos que estejam influenciando a 

variante oral. Na análise que faremos no Capítulo 6, controlamos os seguintes fatores 

linguísticos: número de sílabas (tamanho da palavra), classe morfológica, vogal núcleo nasal, 

contexto precedente, contexto seguinte e próxima sílaba tônica. É nossa pretensão também 

controlar o item lexical. 

 

 

4.4.2.1 Tamanho da palavra 

 

 

 

Analisaremos palavras dissílabas, trissílabas e polissílabas, objetivando verificar em 

qual delas a frequência de desnasalização é maior. A hipótese de Votre (1978) para o fator 

número de sílabas é que os vocábulos polissílabos devem ter sido os primeiros atingidos pela 

tendência à simplificação da estrutura silábica, seguidos pelos dissílabos e monossílabos, que 



86 
 

 

 

são os mais resistentes à mudança. Assim, para ele quanto menor o vocábulo, mais provável 

se torna a presença da nasal final. Não consideramos na análise palavras monossílabas (vem, 

trem), porque, em se tratando de verbos e substantivos monossílabos, todos são tônicos, e para 

este estudo só analisamos verbos e substantivos terminados em ditongos e vogais finais 

átonos. 

 

 

4.4.2.2 Classe morfológica 

 

 

 

Analisaremos o ditongo e vogal finais átonos contidos em verbos e substantivos. A 

hipótese para o fator classificação morfológica segundo Votre (1978) é a seguinte: a 

preservação da nasal é maior em substantivo (jovem), seguido por verbo no pretérito 

(voltaram). Ao contrário, o estudo de Battisti (2002) mostra que a desnasalização nos estados 

do Sul é favorecida pelos nomes. 

 

 

4.4.2.3 Vogal do ditongo 

 

 

 

 A vogal-núcleo nasal do ditongo ou da vogal final átonos pode ser: ãw (falaram), ẽy 

(origem, dizem). A hipótese de Votre (1978, p.112) é a seguinte: pode-se atribuir maior poder 

preservador às vogais não altas /a/, /e/, /o/ por razões articulatórias: parece mais natural 

combinar a abertura da cavidade oral e da cavidade nasal para sons não altos do que para 

segmentos do tipo /i/, /u/. Assim, as vogais altas desfavoreceriam a presença da nasal, 

enquanto as não-altas favoreceriam.  

 

 

4.4.2.4 Contexto fonológico precedente 

 

 

Corresponde ao início da sílaba em que o ditongo ou a vogal nasal se encontram, se 

consoante ou ausência de onset. A hipótese é, segundo Votre (1978), que vogais e consoantes 
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com traço [+ alto] precedentes, como /i/ em queriam e /ʒ/ em viagem, favoreçam a eliminação 

da nasal final, e segmentos precedentes [- alto], como /o/ em magoam e /d/ em mudam a 

preservariam. 

 

 

4.4.2.5 Contexto fonológico seguinte 

 

 

Corresponde aos segmentos que iniciam os vocábulos seguintes: vogal, consoante ou 

ocorrência de pausa. A hipótese é, segundo Votre (1978), que no contexto seguinte, 

consoantes (vivem lá) favoreceriam a manutenção da nasal; pausa (Vivem.) e vogais (vivem 

aqui), o apagamento. O estudo de Battisti (2002), nos três estados que constituem o Sul do 

Brasil, confirma o de Votre com relação à desnasalização ser favorecida por contexto seguinte 

iniciado por vogal.  

Outro aspecto revelado por Votre (1978) e confirmado por Guy (1981) é o fato de 

consoantes nasais adjacentes no contexto precedente (comem) ou seguinte (comem muito) à 

nasal em final de vocábulo, inibirem a desnasalização. Já consoantes velares (brigam) e 

palatais (sujam) precedentes favorecerem o processo.  

 

 

4.4.2.6 Próxima sílaba tônica 

 

 

Corresponde à verificação de um possível condicionamento associado à prosódia do 

grupo de força. Corresponde à análise dos efeitos da distância em número de sílabas existente 

entre a sílaba nasal e a próxima sílaba acentuada com acento primário no sintagma. A 

hipótese de Votre (1978, p. 114) é a seguinte: quanto mais próximas estivessem as duas 

sílabas, mais alta deveria ser a probabilidade de a nasalidade manter-se. Os fatores definidos 

para este grupo por ele foram: nenhuma distância (Vimos a nuvem); uma distância (Vimos a 

nuvem preta); duas distâncias (Vimos a nuvem pretona) e três ou mais distâncias (Vimos a 

nuvem que chegava). 
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4.4.2.7 Item lexical 

 

 

 Através de observações não controladas, percebemos que, em Imperatriz, o processo 

de variação referente à variante oral pode estar relacionado a alguns itens específicos como 

jovi, homi, falaru e foru, os quais têm se mostrado mais resistentes à variação do que outros, 

talvez, pela maior frequência de uso. No estudo da alternância entre ditongo e vogal nasal 

átonos finais e vogal oral, analisaremos o comportamento dos itens lexicais a fim de verificar 

se há alguma relação com o que preconiza a teoria da difusão lexical proposta por Wang 

(1969) e, também, com as representações mentais que cada palavra possui no léxico do 

falante, consideradas por Bybee (2001). Segundo a autora (2001), a frequência com que cada 

palavra ou sequência de palavras individuais são usadas e a frequência com que certos 

padrões ocorrem em uma língua afetam a natureza da representação mental e, em alguns 

casos, a verdadeira forma fonética das palavras. Além disso os trabalhos de Battisti (2002) e 

Schwindt e Bopp da Silva (2010) mencionam que alguns itens se mostraram mais propensos a 

ocorrer com a variante oral, ao passo que Gomes et al. (2013) mostram o efeito dessa variável 

no condicionamento da variação. 
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5 PERFIL SOCIOLINGUÍSTICO DA COMUNIDADE DE FALA DE IMPERATRIZ 

EM FUNÇÃO DAS TRÊS VARIÁVEIS ESTUDADAS 

 

 

 Este capítulo apresenta a análise dos dados coletados na Amostra de Imperatriz com o 

objetivo de estudar a formação de uma variedade urbana nessa localidade através da 

comparação das três variáveis escolhidas para observação; discute o perfil sócio-histórico da 

cidade e sua relação com a distribuição das variantes em função das variáveis sociais, 

principalmente faixa etária, que mapeia diferentes fases econômico-sociais da região nos 

últimos 70-80 anos e retoma algumas das questões teóricas desenvolvidas no capítulo sobre 

contato dialetal entre variedades mutuamente inteligíveis (conceito de koiné, koineização).  

Conforme mencionado anteriormente no Capítulo 4, o estudo foca duas variáveis 

fonológicas: alternância entre a lateral palatal e a semivogal (mulher ~ muyé); alternância 

entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral (homem ~ homi), e uma variável 

morfossintática: alternância entre presença e ausência de concordância verbal (eles cantaram 

~ eles cantou). Os dados foram levantados das entrevistas de dezoito informantes da referida 

amostra, 9 homens e 9 mulheres, sendo seis de ensino superior, seis de ensino médio e seis de 

ensino fundamental distribuídos nas três faixas etárias de estratificação da amostra. 

Inicialmente, faremos um estudo apresentando um perfil da comunidade de fala de 

Imperatriz em função das três variáveis sociolinguísticas estudadas, destacando o perfil sócio-

histórico da localidade, a distribuição por faixa etária, o comportamento do indivíduo e a 

distribuição por escolaridade e sexo; depois, faremos uma comparação de resultados obtidos 

em Imperatriz e os encontrados em estudos sobre outras grandes cidades brasileiras. Os dados 

coletados e analisados neste capítulo foram submetidos ao programa Goldvarb 2001.  

As três variáveis estudadas, alternância entre a lateral palatal e a semivogal, 

alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral, e alternância entre presença 

e ausência de concordância verbal são, segundo Amaral (1920), muito frequentes em áreas 

rurais do Português Brasileiro. 
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5.1 PERFIL SÓCIO-HISTÓRICO DE IMPERATRIZ E O COMPORTAMENTO DAS 

VARIÁVEIS ESTUDADAS 

 

 

Amaral (1920), ao caracterizar o dialeto caipira de São Paulo, ressalta que ele 

dominava a grande maioria da população paulista e estendia a sua influência à própria minoria 

culta e, ainda, que ele iria longe se a mudança histórico-econômica pela qual passou o país, de 

uma economia centrada na agricultura para uma economia com industrialização, formação de 

núcleos urbanos e crescimento acelerado de núcleos urbanos com importância econômica, não 

tivessem impedido a continuidade da sua evolução. 

 

Os genuínos caipiras, os roceiros ignorantes e atrasados, começaram também a ser 

postos de banda, a ser atirados à margem da vida coletiva, a ter uma interferência 

cada vez menor nos costumes e na organização da nova ordem de coisas. A 

população cresceu e mesclou-se de novos elementos. Construíram-se vias de 

comunicação por toda a parte, intensificou-se o comércio, os pequenos centros 

populosos que viviam isolados passaram a trocar entre si relações de toda a 

espécie, e a província entrou por sua vez em contato permanente com a civilização 

exterior. A instrução, limitadíssima, tomou extraordinário incremento. Era 

impossível que o dialeto caipira deixasse de sofrer com tão grandes alterações do 

meio social. Hoje, ele acha-se acantoado em pequenas localidades que não 

acompanharam de perto o movimento geral do progresso e subsiste, fora daí, na 

boca de pessoas idosas, indelevelmente influenciadas pela antiga educação. 

Entretanto, certos remanescentes do seu predomínio de outrora ainda flutuam na 

linguagem corrente de todo o Estado, em luta com outras tendências, criadas pelas 

novas condições (AMARAL, 1920, p. 1-2). 

 

 

 Verifica-se que, à medida que a vila de São Paulo foi se urbanizando, a variedade rural 

foi perdendo espaço para uma nova variedade urbana que ali se estabelecia, tendo subsistido, 

segundo o autor, em recantos rurais que não acompanharam o progresso, na fala das pessoas 

mais velhas e, ainda, na variedade urbana de diversas cidades do Estado de São Paulo. 

Embora estigmatizada, a variedade rural se mantém viva espalhada por todo o território 

brasileiro. Não existem estudos que cubram totalmente a vasta dimensão alcançada por essa 

variedade em outras regiões do Brasil. 

 Retomando resumidamente o que foi mencionado no Capítulo 3 – Formação sócio-

histórica de Imperatriz –, a história da expansão territorial e econômica do Brasil inicia-se no 

século XVI, em São Paulo, e está intrinsecamente ligada às expedições oficiais Entradas e 

Bandeiras. São esses paulistas que, utilizando o rio Tietê e seus afluentes, começam a adentrar 

o interior do Brasil, alcançando entre 1693 e 1695 Minas Gerais, Mato Grosso e, ao longo do 

Rio São Francisco, a Bahia.  
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 Segundo Aguilera (2010, p. 72), em um dos capítulos que compõe o livro Pelos 

caminhos da dialetologia e da sociolinguística: entrelaçando saberes e vidas (Homenagem a 

Socorro Aragão), do Projeto ALIMA (Atlas Linguístico do Maranhão), nos séculos XVII e 

XVIII, as atividades açucareiras no Nordeste e a criação de gado tanto no Nordeste quanto no 

Sul fortaleceram a expansão territorial do país em dois grandes movimentos: do Sul em 

direção a Sorocaba-SP e a Minas Gerais; e de Salvador em direção ao Nordeste até São Luís-

MA, quando se formam centenas de cidades originárias de pousos dos tropeiros e do gado. 

Segundo os relatos históricos, a cidade de Imperatriz estava na rota dos Bandeirantes. 

Esses tropeiros, segundo Aguilera (2010, p. 86), foram homens que transportaram as 

variantes linguísticas ao longo de mais de quatrocentos anos, fazendo a história sócio-

econômica do Brasil e, ao mesmo tempo, fazendo a história do português brasileiro. Aguilera 

afirma que “o papel mais importante coube aos Bandeirantes paulistas na expansão das 

fronteiras territoriais e linguísticas, levando um português popular e rural que ainda subsiste e 

pode ser comprovado, pelo menos, nos estados que já fizeram seu atlas linguístico”. O relato 

de Aguilera reforça a evidência de que a área rural do Maranhão deveria conter algumas das 

características do que se conhece de outras áreas mapeadas do dialeto caipira.  

Amaral (1920) já apresentava, em sua obra, a pronúncia vocalizada da lateral palatal, 

ausência de concordância verbal e desnasalização de ditongos nasais átonos finais, dentre 

outras estruturas linguísticas, como características do dialeto caipira, que teriam sido levadas 

ao interior do Brasil Colônia pelos Bandeirantes paulistas. Quanto à alternância da lateral 

palatal e semivogal, o autor diz que a pronúncia vocalizada, com semivogal [y], era 

categórica, uma vez que a “consonância palatal molhada lh não existe no dialeto.” (p. 5); 

quanto à alternância entre ditongo e vogal nasal e vogal oral, ele diz que [ẽy] “reduz-se a e 

grave: viaje, virge, home, eles corre.” (p. 7). O último exemplo da citação de Amadeu 

Amaral, “eles corre”, revela que a ausência de concordância verbal também ocorria no dialeto 

caipira.  

Conforme já dito no Capítulo 3, sobre a formação sócio-histórica de Imperatriz, a 

primeira leva migratória que se deslocou para Imperatriz, ainda uma comunidade rural, deu-se 

na virada para o século XX, quando os irmãos Pimentéis descobriram o caucho nas matas do 

Sul do Pará próximas à localidade. Gente de todo o Brasil, principalmente de cidades do 

Maranhão, sobretudo da zona rural, e do restante do Nordeste, busca a região para trabalhar 

nesta atividade eminentemente agrária e, portanto, rural, a qual permaneceu como a principal 

atividade da região por quase vinte anos. 
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A segunda leva migratória que se deslocou para Imperatriz, a qual permanecia ainda 

como uma comunidade rural, deu-se no começo da década de 50, quando chegou à cidade um 

grande contingente de lavradores que migraram de outros estados do Nordeste em busca das 

terras devolutas da região. Plantaram, sobretudo, grandes extensões de arroz para 

comercialização, dando início a uma nova etapa econômica da região, o chamado ciclo do 

arroz, o qual perdurou até a metade dos anos 70.  

A terceira leva migratória para Imperatriz, a partir de 1960 até 1980, devido à 

construção da rodovia Belém-Brasília, foi predominantemente de pessoas de outras 

localidades maranhenses que fugiam da aridez do Sertão, e de pessoas dos estados limítrofes 

Piauí, Pará e Goiás, que, ao tomarem conhecimento da existência de uma grande área situada 

ao lado de um rio caudaloso, com muitas terras férteis e devolutas, com chuvas regulares, 

próxima ao garimpo de Serra Pelada (década de 80) e, ainda, com uma rodovia recém-

construída dando-lhe acesso, não mediram esforços para se deslocarem rumo à Sibéria 

maranhense (apelido que ganhara ainda quando vivia no isolamento) em busca de melhores 

condições de vida (Informação obtida em entrevista com um dos informantes da amostra). 

Essa terceira leva de migrantes provocou o aumento populacional e, em um contexto de 

atividades econômicas não-agrárias, fez com que a região se desenvolvesse em uma área 

urbana com todas as demandas inerentes a essa modificação (criação de mais escolas, serviços  

etc).  

A partir do exposto acima, em síntese, podemos dividir a formação sócio-histórica de 

Imperatriz em dois momentos: antes e depois da construção da rodovia Belém-Brasília em 

1960. Conforme se viu nas Tabelas 1 e 2, já apresentadas no Capítulo 3 deste trabalho, no 

período anterior, a cidade possuía um pequeno contigente populacional com predominância 

da população rural sobre a urbana e, consequentemente, apresentando características e hábitos 

interioranos. A partir dos anos sessenta, com a rodovia já construída e devido à sua 

localização geográfica estratégica, interligando três estados da Federação (Piauí, Pará e 

Goiás), a cidade de Imperatriz recebeu um grande número de migrantes de outras cidades 

maranhenses e, também, de 24 estados da Federação, o que resultou em um rápido 

crescimento populacional, e no contato de uma diversidade de variedades reunidas em uma 

mesma comunidade. Esse último surto populacional fez com que, em vinte anos, a população 

predominantemente rural passasse a predominantemente urbana. Em função disso, vamos 

observar o impacto dessa mudança no perfil da cidade de rural a urbana na dinâmica 

linguística da variedade. 
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Do exposto, podemos inferir que o perfil rural de Imperatriz tem raízes tanto nos 

Bandeirantes que passaram pela localidade (mais antiga), quanto de migrantes oriundos de 

outras localidades maranhenses e de outros estados, como Piauí e Bahia, que também 

estiveram na rota dos Bandeirantes. A Tabela 2 apresentada no Capítulo 3 mostra o contigente 

migratório para Imperatriz de 1960 até 2000. 

Neste contexto de formação sócio-histórica da cidade, o conceito de koineização 

possibilitará entendermos como essa variedade urbana, mas com uma origem rural recente, 

estabeleceu-se em Imperatriz a partir do contato dialetal de falantes de diferentes variedades 

mutuamente inteligíveis do português brasileiro. Assim, três momentos devem ser 

considerados na análise: uma origem rural recente com poucos habitantes e com baixo fluxo 

migratório no ciclo do caucho (823 habitantes, da virada do século até 1923) e no ciclo do 

arroz (10.857 habitantes, década de 1950); a urbanização, com intenso fluxo migratório 

(220.095 habitantes, de 1960 a 1980) até a consolidação como polo econômico e educacional 

(247.505 habitantes, últimas três décadas). 

Retomando alguns conceitos desenvolvidos no Capítulo 1, o termo koiné se refere a 

uma variedade resultante do contato entre falantes de variedades mutuamente inteligíveis em 

um contexto de novos assentamentos com imigrantes de diferentes partes da mesma área de 

falantes com a mesma língua materna. Esse tipo de variedade decorre da mistura e 

nivelamento de traços marcados regional ou socialmente dentro da comunidade de fala. Na 

definição de Koiné, destacam-se duas categorias: a koiné regional – variedade falada pelos 

nativos, que não substitui as variedades contribuintes, e a koiné imigrante  – uma nova 

variedade em um novo assentamento que, uma vez estabelecida, torna-se o vernáculo da nova 

comunidade, substituindo as variedades regionais dos migrantes originais. Entre essas duas 

categorias, encontra-se o nivelamento da variedade regional, o qual se refere à diminuição do 

número de variantes de uma determinada unidade fonológica, morfológica, lexical em uma 

área dialetal dada. O nivelamento conduz a uma redução nas diferenças entre variedades e, 

portanto, uma homogeneização gradual do vernáculo de uma região em função da perda das 

formas social e regionalmente marcadas (cf. SIEGEL, 1985; KERSWILL, 2002). 

Acreditamos que, em Imperatriz, inicialmente, em função da predominância do perfil 

rural, a acomodação e o nivelamento não devem ter levado a uma modificação significativa 

em relação ao uso das variantes semivogal, vogal oral e ausência de concordância, situação 

que deve se refletir no comportamento dos falantes mais velhos, os quais correspondem à 

última geração do período anterior à transformação econômica da região e parecem refletir a 
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fala rural que deve ter predominado até os anos 50. Portanto, se há uma mudança de 

comportamento em relação a essas variantes, esta se deve ao processo de urbanização intenso 

e rápido, que impulsionou a formação de uma classe média numerosa, com o surgimento e a  

ampliação do número de instituições de nível superior, afetando diretamente os falantes 

intermediários e adolescentes, que representam as duas gerações seguintes.   

Para verificar um processo de mudança sob a ótica da Teoria da Variação, a faixa 

etária é de fundamental importância. Conforme explicitamos no capítulo sobre Objetivos, 

Hipóteses e Metodologia, para capturar melhor as fases de formação e urbanização da cidade 

de Imperatriz, em relação à ocupação humana, e seus reflexos na variedade falada na cidade, 

estabelecemos três faixas etárias de acordo com os três diferentes momentos da história da 

cidade: o isolamento, com predominância rural, até 1959 (falantes com 53 a 76 anos), o boom 

econômico com intensa migração 1960 - 1991 (falantes entre 21 e 52 anos de idade ) e o 

período de consolidação como uma referência econômica e de educação para uma vasta 

região (falantes entre 14 e 20 anos de idade). 

 A Tabela 3 a seguir apresenta a quantidade de dados e a distribuição das variantes de 

cada variável dos 18 informantes da Amostra de Imperatriz. 

 

Variantes                                                         %                                                        Apl./N 

Semivogal                                                        22                                                       243/1094 

Ausência de CV                                               36                                                       585/1586 

Vogal oral                                                        65                                                       585/911 

Tabela 3: Distribuição das variantes de cada variável. 

 

O Gráfico 1 abaixo apresenta os percentuais para cada uma das variantes das três 

variáveis estudadas dispostos na Tabela 3: 
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Gráfico 1: Distribuição das três variáveis – Percentual geral. 

 

Conforme se observa no Gráfico 1 acima, a distribuição das frequências para as três 

variáveis em estudo, revelou que, em Imperatriz, predominam as variantes lateral palatal e 

presença da marca de concordância verbal, com 78% e 64% de frequência, respectivamente; e 

a vogal oral, da alternância entre vogal oral e ditongo e vogal nasais finais átonos, com 65%. 

 

 

5.1.1 As variáveis estudadas e a distribuição por faixa etária 

 

 

Objetivando obter um resultado baseado no Construto do Tempo Aparente, o Gráfico 

2 a seguir apresenta a distribuição das variantes semivogal, ausência de concordância verbal e 

vogal oral, das três variáveis sociolinguísticas estudadas, a fim de se identificar indícios de 

mudança entre diferentes gerações de informantes: 
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                 Gráfico 2: Distribuição das três variáveis em função da idade. 

 

 

Conforme se observa no Gráfico 2 acima, a distribuição das frequências de acordo 

com as faixas etárias revelou, para a alternância entre a lateral palatal e a semivogal (palha ~ 

paya), uma frequência baixa de uso da variante semivogal nas três faixas de idade, com mais 

ocorrências entre os mais idosos que os intermediários, e frequência mais alta na faixa 

intermediária em relação aos mais novos da amostra, os adolescentes.  

 A frequência de uso da variante semivogal para a faixa etária constituída pelos mais 

velhos (53 a 76 anos) foi de 27%. Essas pessoas adquiriram a língua no período em que a 

cidade era isolada e tinha predominância de população rural; ainda assim, não houve a 

prevalência da variante semivogal (de menor prestígio) entre elas. A frequência de uso da 

semivogal para a faixa etária intermediária (21 a 52 anos) foi de 22%. Nota-se um leve 

decréscimo de cinco pontos percentuais em relação à faixa constituída pelos mais velhos. A 

frequência de uso da variante vocalizada para a faixa etária constituída pelos adolescentes (14 

a 20 anos) foi de apenas 10%. Verifica-se, pelo percentual de 10%, uma baixíssima frequência 

de uso da semivogal pelos adolescentes.  

 Os percentuais de Imperatriz para a realização da semivogal, embora indiquem uma 

frequência baixa, 27%, 22% e 10% respectivamente, mostram-se significativos, pois a linha é 

claramente decrescente, com informantes mais jovens utilizando cada vez menos em 

comparação com os demais grupos etários. Assim, a distribuição por faixa etária sinaliza 

mudança em progresso no sentido de perda da variante semivogal. Os percentuais obtidos são 

27% 
22% 

10% 

37% 
34% 

41% 

71% 

62% 

45% 
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muito baixos, principalmente para os falantes mais velhos, que foram expostos à variedade do 

período de predominância de população rural. No entanto, a análise dos indivíduos revela uma 

situação diferente, que será explorada na seção 5.1.1.1 deste capítulo. 

Conforme se observa no Gráfico 2, a distribuição das frequências de acordo com as 

faixas etárias revelou para a alternância entre presença e ausência de concordância verbal 

(eles compraram ~ eles comprou), que os mais velhos e os adolescentes se comportam de 

forma quase semelhante, uma vez que os percentuais de frequência de uso da variante nas 

duas faixas etárias, 37% e 41% respectivamente, estão bastante próximos.  

A frequência da ausência de concordância verbal para a faixa etária constituída pelos 

mais velhos (53 a 76 anos) foi de 37% e pelos intermediários (21 a 52 anos) foi de 34%. Vê-

se que não há grande diferença entre o comportamento dos mais velhos e intermediários. A 

frequência da ausência de concordância verbal para a faixa etária constituída pelos 

adolescentes (14 a 20 anos) foi de 41%. Assim, a distribuição dos percentuais de ausência da 

marca de terceira pessoa do plural indica um perfil de variação estável, uma vez que a 

diferença entre mais velhos e mais novos é pequena (4%) e são os mais novos que apresentam 

o percentual mais alto da ausência de marca (41%), não havendo, portanto, evidências de uma 

mudança em curso. 

Conforme se observa no Gráfico 2, a distribuição das frequências de acordo com as 

faixas etárias revelou, para a alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal 

oral (jovem ~ jovi), uma frequência muito alta de uso da variante oral nas três faixas. A 

frequência de uso da variante oral pela faixa etária constituída pelos mais velhos (53 a 76 

anos) foi altíssima (71%), para a faixa etária constituída pelos intermediários (21 a 52 anos) 

foi de 62% e para a faixa etária constituída pelos adolescentes (14 a 20 anos) foi de 45%. Os 

mais velhos usam mais a variante oral que os intermediários, e a faixa intermediária usa mais 

a variante oral que os adolescentes. Verifica-se, portanto, um perfil de mudança em progresso, 

no sentido de ampliação de uso da variante nasal (ditongo ou vogal).  

Do exposto, podemos concluir que as três variáveis não se comportam da mesma 

maneira quanto ao perfil de origem rural recente: quanto à alternância entre a lateral palatal e 

a semivogal, predomina a variante lateral, mesmo entre os mais velhos; quanto à alternância 

entre presença e ausência de concordância verbal, predomina a presença de concordância; e 

quanto à alternância entre ditongo e vogal nasal e vogal oral, predomina a variante oral.  

Realizamos rodadas para cada variável sociolinguística estudada, a fim de verificar o 

efeito das três variáveis sociais, tendo sido a variável idade selecionada nas rodadas das 
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variáveis fonológicas e não selecionada na rodada da variável morfossintática. A distribuição 

por faixa etária indica, para as duas variáveis sonoras estudadas, mudança em direção à 

variante mais característica de grandes centros urbanos.  

Com o objetivo de avaliar melhor a distribuição encontrada para as variantes no 

Gráfico 2, procuramos observar o percentual das variantes de cada variável por indivíduo de 

cada grupo etário.  

 

 

5.1.1.1 As variáveis e o comportamento do indivíduo 

 

 

Iniciaremos a análise pelos informantes mais velhos, seguindo pelos intermediários e, 

por último, pelos informantes adolescentes
14

. 

  

Informantes Idade Escolaridade Variante 

semivogal (%) 

Variante 

ausência CV (%) 

Variante 

oral (%) 

Dul 63 ES 40% 50% 68% 

Sal 54 ES  3% 34% 87% 

Lam 69 EM 17% 24% 59% 

Ild 76 EM 11% 37% 65% 

Chi 64 EF 82% 37% 81% 

Ros 53 EF 26% 46% 73% 

Quadro 3: Distribuição dos percentuais das variantes por indivíduo e faixa etária (Informantes mais velhos). 

  

Observamos no Quadro 3 acima comportamentos diferenciados para a mesma variante 

entre os falantes do grupo constituído  pelos informantes mais velhos. Com relação à variante 

semivogal, há uma diferença muito grande entre os falantes do grupo dos mais velhos que vai 

de 3% a 82%, ou seja, há falante com uso muito frequente da lateral (Sal) e falante com uso 

predominante da semivogal (Chi). Comparando os perfis de Sal e Chi, verificamos uma 

diferença muito grande que possivelmente se justifique pelo nível de escolaridade; pois este 

falante cursou apenas o ensino fundamental e, aquele, ensino superior. Entretanto, ao 

                                                           
14

 Referimo-mos aos falantes da amostra com códigos fictícios para evitar identificação que fira o anonimato do 

entrevistado. 
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compararmos Dul e Sal, verificamos uma diferença menor, se comparada à situação anterior, 

mas ainda considerável, 40% e 3% respectivamente, mesmo os dois tendo formação em nível 

superior.  

 Comparando também Dul e Ild, notamos que Ild (11%), apesar de não ter formação 

superior, apresenta menos ocorrências da semivogal que Dul (40%). Até Ros (26%), apenas 

com ensino fundamental, usa menos a semivogal que Dul. Isso significa que o percentual 

geral de 27% obtido para essa faixa não representa de fato uma baixa ocorrência da semivogal 

na comunidade, mas uma média de valores percentuais com extremos bastante distantes, que 

podem ter a ver com o perfil social dos falantes considerando outras características não 

mapeadas pelas variáveis de estratificação da amostra. 

Comparando o perfil social de Dul e Ild, verificamos que ambas são professoras, mas 

pertecem a classes sociais diferentes. Dul é de classe média-baixa, estudou em escola pública, 

é filha de pais pobres, que chegaram em Imperatriz fugindo da seca do Sertão nordestino. Por 

ter ficado viúva muito cedo, teve de criar os três filhos com salário de professora de ensino 

fundamental; até a graduação em Pedagogia concluiu com muita dificuldade. Já Ild é de classe 

média-alta, estudou em escola de freiras, tem posses, por ter marido político sempre circulou 

entre as altas rodas de políticos e altas rodas sociais. Assim, verificamos entre alguns dos 

falantes da faixa etária dos mais velhos a presença expressiva de realização da variante 

semivogal que possivelmente se justifique por caracteristicas sociais não capturadas somente 

pela variável escolaridade. No entanto, um estudo do indivíduo e suas redes sociais foge do 

escopo deste trabalho. 

 A situação observada para alguns dos indivíduos mais velhos mostra uma forte 

presença de uma característica relacionada com o perfil rural da cidade no período em que 

esses falantes adquiriram sua variedade. As diferenças observadas no presente podem ter 

relação com a urbanização posterior e o tipo de relação social de cada um dos falantes.  

Já os percentuais observados para esses falantes nas duas outras variáveis apresentam 

menos variabilidade. Com relação à ausência de concordância verbal, não se verifica grandes 

diferenças entre os percentuais. É interessante observar que o falante que apresenta maior 

percentual de semivogal não apresenta maior percentual de ausência de concordância. Com 

relação à variante oral, os percentuais apresentados por todos os informantes são muito altos, 

e não são discrepantes. O alto percentual de ocorrência da vogal oral neste grupo era 

esperado, pois se trata de uma característica relacionada ao perfil rural da cidade no período 

em que esses falantes adquiriram sua variedade, conforme mencionado anteriormente. Em 
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ambas as variáveis, verifica-se uma certa homogeneidade no comportamento dos falantes 

mais velhos. O grau de menor estigma (se há) atribuído à variante oral, diferentemente do que 

ocorre com a variante semivogal em outras variedades, pode estar relacionado ao 

comportamento mais homogêneo dos falantes mais velhos em relação ao alto percentual de 

ocorrência. 

Os 18 falantes estudados na presente tese foram selecionados aleatoriamente entre os 

36 da amostra, considerando-se apenas uma boa distribuição para garantir o mesmo número 

em função das três variáveis sociais, faixa etária, sexo e escolaridade. Assim sendo, decidimos 

realizar nova audição da semivogal com três novos informantes da faixa etária constituída 

pelos mais velhos, a fim de verificar qual seria a distribuição da variante semivogal se outros 

falantes tivessem sido selecionados. O Quadro 4 abaixo apresenta os percentuais para outros 

três falantes da faixa etária dos mais velhos: 

 

Informantes Idade Escolaridade Variante semivogal (%) 

Bai 70 EF 91,8% 

Ize 61 EM   3,0% 

Sar 68 ES 22,5% 

Quadro 4: Distribuição dos percentuais da variante semivogal – três novos indivíduos (Mais velhos). 

  

Como se pode ver no Quadro 4 acima, os resultados obtidos com a audição dos três 

falantes mais velhos mostrou a mesma discrepância nos percentuais da semivogal, os 

comportamentos diferenciados se mantiveram. Comparando os perfis de Bai (ensino 

fundamental) e Ize (ensino médio), verificamos uma diferença muito grande – 91,8% e 3,0% 

respectivamente. O perfil de Sar (22,5% - ensino superior), comparado ao de Lam (17%) e Ild 

(11%) (ambos com ensino médio), revela um comportamento menos discrepante, porém, com 

maior uso da semivogal (22,5%), mesmo Sar tendo formação em nível superior, se comparado 

a Ize. 

Os novos resultados confirmam o que se disse anteriormente quanto ao percentual 

geral de 27% obtido para a faixa etária constituída pelos mais velhos: este percentual (27%) 

não representa de fato uma baixa ocorrência da semivogal na comunidade de fala estudada. 

Dessa forma, os resultados nos levam a crer, que o perfil diferenciado entre eles tem 

consequência no resultado geral da semivogal por seu caráter estigmatizado e, ainda, que o 

comportamento diferenciado dos falantes pode estar relacionado a características sociais não 

mapeadas pela variável escolaridade. 
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Com o objetivo de avaliar melhor a distribuição encontrada para as variantes no 

Gráfico 2, procuramos observar o percentual das variantes de cada variável por indivíduo nos 

outros grupos etários. 

 

Informantes Idade Escolaridade Variante 

semivogal (%) 

Variante 

ausência de CV 

(%) 

Variante 

oral (%) 

Ant 42 ES 9,6% 20% 57% 

Val 25 ES 3,5% 19% 23,8% 

Edn 26 EM 2,5% 40,4% 68% 

Eun 43 EM 3,0% 36,3% 73,6% 

Cil 37 EF 52% 49,2% 94,5% 

Jos 40 EF 27,4% 27,6% 59% 

Quadro 5: Distribuição dos percentuais das variantes por indivíduo e faixa etária (Informantes intermediários). 

 

Observamos no Quadro 5 acima, constituído pelos falantes da faixa dos 

intermediários, comportamentos não muito diferenciados, excetuando a variante semivogal.  

No Quadro 5 acima, com relação à variante semivogal, os percentuais apresentados 

pela maioria dos informantes são baixos. Val com 3,5% (ensino superior) e Cil com 52% 

(ensino fundamental) continuam apresentando os comportamentos mais diferenciados, 

embora menos discrepantes que os observados entre dois falantes da faixa dos mais velhos. 

Os falantes com ensino superior e médio apresentam baixíssimos percentuais de uso da 

semivogal; entretanto, Jos (27,4%) e, principalmente, Cil (52%) (ambos com ensino 

fundamental) apresentam os percentuais mais altos, sendo que Cil, com o mesmo nível de 

escolaridade, usa quase duas vezes mais a semivogal em relação a Jos. Verificamos aqui, mais 

uma vez, que outras características sociais podem estar agindo em conjunto com a variável 

escolaridade, muito embora se observe um comportamento menos heterogêneo para os 

falantes de mesma escolaridade. 

Com relação à variante ausência de concordância verbal, os percentuais apresentados 

por todos os informantes não são altos, embora apresentem uma certa variabilidade. Val com 

19% (ensino superior) e Cil com 49,2% (ensino fundamental) continuam sendo os 

comportamentos mais diferenciados. Os demais informantes apresentam comportamentos 

homogêneos.  
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Com relação à variante oral, os percentuais apresentam uma certa variabilidade – 

percentual mais baixo, 23%, mais alto, 94%, mas ainda assim não reproduz a situação 

observada para os mais velhos em relação à semivogal. Val com 23,8% (ensino superior) e Cil 

com 94,5% (ensino fundamental) são os comportamentos mais diferenciados, justificando-se 

talvez pelo maior ou menor nível de escolaridade. Ant, com 57% (ensino superior) e Jos, com 

59% (ensino fundamental) apresentam comportamentos quase idênticos, o que nos leva a 

refletir sobre o perfil social de cada um para além do nível de escolaridade. 

Comparando intermediários com os mais velhos, observamos comportamentos 

diferenciados apenas para a variante semivogal. Com relação à variante oral, os percentuais 

apresentados pelos informantes mais velhos são mais altos e mais homogêneos que os 

observados para os intermediários. Com relação à ausência de concordância verbal, também 

não se verificam grandes diferenças entre os percentuais dos dois grupos. Porém, com relação 

à variante semivogal, os percentuais nas duas faixas etárias oscilam bastante, havendo menos 

variabilidade entre os da faixa etária intermediária no uso da semivogal e da concordância 

verbal. 

O Quadro 6 a seguir apresenta os percentuais dos indivíduos da faixa etária mais 

jovem. 

 

Informantes Idade Escolaridade Variante 

semivogal (%) 

Variante ausência 

de CV (%) 

Variante 

oral (%) 

Clé 20 ES 15,7% 65,9% 73,6% 

Pau 20 ES 28,5% 39,4% 56,5% 

Déb 16 EM 2,7% 30,9% 37,5% 

Luc 14 EM 30,7% 42,8% 92,3% 

Myl 14 EF 0% 20,7% 41,3% 

Vin 14 EF 8,3% 56,5% 23% 

Quadro 6: Distribuição dos percentuais das variantes por indivíduo e faixa etária (Informantes mais jovens). 

 

Observamos no Quadro 6 acima, constituído pelos informantes mais jovens, 

comportamentos diferenciados para a mesma variante entre os falantes, principalmente com 

relação a essa variante, para a qual os percentuais apresentados pela maioria dos falantes são 

baixos. Pau com 28,5% (ensino superior) e Luc com 30,7%, (ensino médio), apesar da 

escolaridade, apresentam os percentuais mais altos. Os demais informantes apresentam 
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baixíssimos percentuais de uso da semivogal; entretanto, Myl com menor nível de 

escolaridade, apenas ensino fundamental, não fez uso da semivogal, ou melhor, fez 100% de 

uso da variante lateral. 

Com relação à variante ausência de concordâcia verbal, os percentuais apresentados 

por todos os informantes são menos discrepantes. Myl com 20,7% e Vin com 56,5%, ambos 

com ensino fundamental, são os comportamentos mais diferenciados, o que chamou a atenção 

por terem a mesma escolaridade, sendo que Vin usa quase três vezes mais a variante. Os 

demais falantes apresentam comportamentos homogêneos.  

Com relação à variante oral, os percentuais apresentados pela maioria dos informantes 

são altos, mas também discrepantes. Luc com 92,3% (ensino médio) e Vin com 23% (ensino 

fundamental) são os comportamentos mais diferenciados. O que chama atenção aqui é o fato 

de Vin ter menor nível de escolaridade, usar menos a variante oral (23%), e Luc ter maior 

nível de escolaridade, usar bastante a oral (92,3%); e, ainda, Déb com 37,5% e Luc com 

92,3%, ambos com ensino médio, apresentarem comportamentos muito diferenciados, sendo 

que Luc usa duas vezes mais a variante oral. 

Comparando agora mais jovens, intermediários e mais velhos, observamos 

comportamentos muito diferenciados apenas para a variante semivogal. Com relação à 

variante oral e à ausência de concordância, excetuando as observações já feitas, os percentuais 

apresentados pelos demais informantes são homogêneos. Todavia, com relação à variante 

semivogal, os percentuais nas três faixas etárias oscilam bastante – de 3% a 82% (mais 

velhos), de 3,5% a 52% (intermediários) e 0% a 28,5% (mais jovens) – considerando aqui, 

respectivamente, o menor nível de escolaridade (ensino fundamental) e o maior nível de 

escolaridade (ensino superior), o que nos induz a refletir que outras características sociais 

estariam influenciando na realização da variante em questão.  

Portanto, retomando o que se disse antes, o perfil diferenciado, ora observado, tem 

consequência na semivogal por seu caráter estigmatizado; e, ainda, o comportamento 

diferenciado pode estar relacionado a características sociais que não foram capturadas pela 

variável escolaridade, mas que estão agindo conjuntamente com ela, levando ao 

questionamento: até que ponto a variável escolaridade consegue capturar a complexidade da 

estrutura social do Brasil no momento? 

 As diferenças observadas entre os indivíduos mais velhos, de um lado, e 

intermediários e mais jovens, de outro, somados ao perfil de mudança indicado no Gráfico 2, 
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mostram uma tendência à diminuição de realização de variantes relacionads com o perfil de 

origem rural de Imperatriz em função de um processo de urbanização rápido e recente. 

Nas duas seções a seguir, serão analisadas as distribuições das variantes de cada 

variável por nível de escolaridade e por sexo.  

 

 

5.1.2. As variáveis estudadas e a distribuição por escolaridade e sexo 

 

 

O Gráfico 3 abaixo apresenta a distribuição das frequências das três variáveis em 

função da escolaridade: 

 

 

Gráfico 3: Distribuição das três variáveis em função da escolaridade. 

 

Conforme se observa no Gráfico 3 acima, a distribuição das frequências de acordo 

com a escolaridade revelou, para a alternância entre a lateral palatal e a semivogal (filho ~ 

fiy), uma frequência baixa de uso da variante semivogal nos níveis de escolaridade superior e 

médio, com os falantes com formação em nível superior usando mais a semivogal (15%) que 

os de nível médio (8%) e estes, realizando menos a semivogal que os de nível fundamental 

(40%). Esta variável foi selecionada pelo Goldvarb 2001. 

Conforme se observa no Gráfico 3, a distribuição das frequências de acordo com a 

escolaridade revelou para a alternância entre presença e ausência de concordância verbal 
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Superior Médio Fundamental  
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(eles venderam ~ eles vendeu), que os informantes com ensino superior, médio e fundamental 

se comportam de forma quase semelhante, uma vez que a frequência de uso da variante nos 

três níveis de escolaridade, 36%, 34% e 40%, respectivamente, estão bastante próximos. Vê-

se que não há grande diferença entre os comportamentos nos três níveis de escolaridade. 

Assim, pode-se dizer que, na comunidade de fala estudada, a variante ausência de 

concordância verbal ocorre na mesma proporção independentemente da escolaridade. Como 

esta variável não foi selecionada pelo Goldvarb 2001, resolvemos fazer uma nova rodada, 

uma interação entre as duas variáveis sociais que não foram selecionadas: idade e 

escolaridade
15

. Dessa vez, o novo grupo foi selecionado e apresentou os seguintes resultados: 

a variante oral é favorecida pelos falantes adolescentes de ensino superior, com 50% de 

frequência e 0.63 de peso relativo, e pelos falantes intermediários de ensino fundamental 

(43% de frequência e 0.55 de peso relativo) e pelos falantes mais velhos de ensino superior 

(41% de frequência e 0.55 de peso relativo) e fundamental (40% de frequência e 0.55 de peso 

relativo). 

Conforme se observa ainda no Gráfico 3, a distribuição das frequências de acordo com 

a escolaridade revelou, para a alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal 

oral (falaram ~ falaru), que o percentual de uso da variante oral é maior no grupo menos 

escolarizado (ensino fundamental), que apresenta 70% de frequência desta variante. Esse 

percentual diminuiu com o aumento do grau de escolarização para o nível médio (61%), 

diminuindo, mais ainda, com o aumento do grau de escolarização para o nível superior (58%). 

Esta variável foi selecionada pelo Goldvarb 2001. Os resultados indicam que os falantes 

menos escolarizados tendem a usar mais a variante oral em relação aos falantes mais 

escolarizados.  

A seguir são discutidos os resultados relativos ao efeito da variável sexo sobre as 

variáveis apresentadas no Gráfico 4: 

 

                                                           
15

 Grupos de fatores desta rodada: (1) Sexo, (2) Idade/Escolaridade. Foram selecionados nesta rodada: (1) Sexo e 

(2) Idade/Escolaridade. Esta seleção está diferente da primeira rodada. 
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Gráfico 4: Distribuição das três variáveis em função do sexo. 

 

Conforme se observa no Gráfico 4 acima, a distribuição das frequências de acordo 

com o sexo do indivíduo revelou para a alternância entre a lateral palatal e a semivogal 

(trabalho ~ trabayo), que não foi selecionada pelo Goldvarb 2001, praticamente a mesma 

frequência de uso da variante semivogal para os dois sexos, com mulheres e homens 

comportando-se de forma quase semelhante, 21% e 23%, respectivamente. No mesmo 

gráfico, verifica-se que a distribuição das frequências de acordo com o sexo revelou para a 

alternância entre presença e ausência de concordância verbal (eles trabalharam ~ eles 

trabalhou), selecionada pelo Goldvarb 2001, percentuais em que as mulheres (40%) usam 

ligeiramente mais a variante ausência de concordância que os homens (34%). Ainda no 

Gráfico 4 acima, a distribuição das frequências de acordo com o sexo revelou, para a 

alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral (foram ~ foru), não 

selecionada pelo Goldvarb 2001, percentuais praticamente idênticos: 63% para o sexo 

feminino e 62% para o sexo masculino. 

Observa-se que praticamente não há diferença de comportamento entre os sexos 

masculino e feminino em relação às duas variantes das variáveis fonológicas, semivogal e 

vogal oral, ambas não selecionadas pelo programa computacional, fato que leva à conclusão 

de que essas variantes não são influenciadas pelo sexo do falante.  

Na tentativa de refinarmos os resultados para as duas variáveis fonológicas, fizemos 

algumas interações. Quanto à variante vogal oral, apresentamos os resultados no Capítulo 6 
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deste trabalho. Quanto à variante semivogal, fizemos uma interação entre sexo e idade
16

, 

tendo essa variável sido selecionada pelo Goldvarb apresentado o seguinte resultado: a 

variante semivogal é favorecida pelo fator masculino-mais velho, com 33% de frequência e 

0.70 de peso relativo; pelo fator masculino-adolescente, com 24% de frequência e 0.60 de 

peso relativo; pelo fator feminino-mais velho, com 22% de frequência e 0.58 de peso relativo 

e pelo fator feminino-intermediário, com 31% de frequência e 0.57 de peso relativo. Fizemos 

também uma interação entre sexo e escolaridade
17

, tendo sido essa variável também 

selecionada pelo programa. Os resultados são os seguintes: a variante semivogal é favorecida 

pelo fator masculino-fundamental, com 47% de frequência e 0.79 de peso relativo; pelo fator 

feminino-fundamental, com 34% de frequência e 0.72 de peso relativo e pelo fator feminino-

superior, com 21% de frequência e 0.57 de peso relativo. Essas interações revelam sobre as 

variáveis sexo e idade que homens e mulheres mais velhos tendem a usar mais a variante 

semivogal que os intermediários e estes mais que os mais jovens, mas os homens usam mais 

que as mulheres a variante estigmatizada. Esses dois grupos de fatores (masculino-mais velho 

e feminino-mais velho) integram a última geração do período anterior à transformação 

econômica da região, os quais refletem a fala rural que deve ter predominado até os anos 50. 

Já a interação entre as variáveis sexo e escolaridade revelou que os grupos de fatores 

masculino-fundamental (47% de frequência e 0.79 de peso relativo) e feminino-fundamental 

(34% de frequência e 0.72 de peso relativo) fazem maior uso dessa variante, sendo, portanto, 

os homens e mulheres com menor nível de escolaridade, a fazerem maior uso da variante 

semivogal. Essa interação mostra que não há diferença entre homens e mulheres com baixa 

escolaridade. Os fatores masculino-médio e feminino-médio apresentaram 12% de frequência 

e 0.35 de peso relativo e 6% de frequência e 0.23 de peso relativo respectivamente. Já os 

fatores masculino-superior e feminino-superior apresentaram 8% de frequência e 0.27 de peso 

relativo e 21% de frequência e 0.57 de peso relativo respectivamente. Verifica-se um baixo 

uso da semivogal para as demais faixas de escolaridade; entretanto, apesar de baixo, o fator 

feminino-superior fez 21% e 0.57 de peso relativo, um uso da semivogal mais alto que o de 

homens (12% e 0.35 de peso relativo) e mulheres (6% e 0.23 de peso relativo) do ensino 

médio e de homens de nível superior (8% e 0.27 de peso relativo). Assim, vê-se que não há 

diferença entre homens e mulheres de baixa escolaridade no uso da variante semivogal, mas 

nos demais níveis de escolaridade; excetuando as mulheres de nível superior que favorecem a 

                                                           
16

 Grupos de fatores desta rodada: (1) Sexo/Idade, (2) Escolaridade. Foram selecionados nesta rodada: (1) 

Sexo/Idade, (2) Escolaridade. Esta seleção está diferente da primeira rodada. 
17

 Grupos de fatores desta rodada: (1) Sexo/Escolaridade, (2) Idade. Foram selecionados nesta rodada: (1) 

Sexo/Escolaridade, (2) Idade. Esta seleção está diferente da primeira rodada. 
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variante semivogal,  a tendência é de maior uso da variante lateral palatal tanto por homens 

quanto por mulheres. 

Já com relação à variante ausência de concordância verbal, as mulheres (40%) utilizam 

mais essa variante do que os homens (34%). Embora a diferença entre mulheres e homens 

seja de apenas seis pontos percentuais, essa variável foi selecionada pelo Goldvarb 2001, 

tendo sido considerada estatisticamente relevante. 

Labov (2001) observa o efeito da variável sexo no comportamento linguístico de 

homens e de mulheres e argumenta que “em variáveis sociolinguísticas estáveis, as mulheres 

mostram uma taxa menor de variantes estigmatizadas e uma taxa maior de variantes de 

prestígio do que os homens”
18

. Em Imperatriz, apesar de a diferença ter sido apenas de seis 

pontos percentuais, as mulheres fazem maior uso da variante ausência de concordância verbal 

(mais estigmatizada) que os homens. 

Na tentativa de refinar esses resultados, em razão do que disse Labov (2001), fizemos 

uma nova rodada cruzando sexo e escolaridade
19

. O novo grupo foi selecionado pelo 

Goldvarb e continuou a apresentar as mulheres favorecendo a variante ausência de 

concordância verbal: fator feminino-superior com 43% de frequência e 0.57 de peso relativo e 

fator feminino-fundamental com 41% de frequência e 0.55 de peso relativo; o fator 

masculino-fundamental foi o mais significativo entre os homens, apresentando 40% de 

frequência e 0.53 de peso relativo.  

Em outra rodada, fizemos uma interação entre sexo e idade
20

, tendo sido este novo 

cruzamento selecionado pelo programa computacional. Os resultados mostraram que o fator 

masculino-adolescente, com 45% de frequência e 0.58 de peso relativo é o que mais favorece 

a ausência de concordância, seguido pelos femininos das três faixas de idade: feminino-mais 

velho (43% e 0.56 de peso relativo), feminino-intermediário (38% e 0.52 de peso relativo) e 

feminino-adolescente (37% e 0.50 de peso relativo). O fator masculino-intermediário com 

31% de frequência e 0.43 de peso relativo e o fator masculino-mais velho com 32% de 

frequência e 0.45 de peso relativo desfavorecem essa variante. Vê-se que o fator masculino-

adolescente é o que mais favorece a variante ausência de concordância, com os falantes do 

sexo masculino das outras duas faixas etárias também a desfavorecendo, ao passo que as 

                                                           
18

 For stable sociolinguistic variants, women show a slower rate of stigmatized variants and a higher rate of 

prestige variants than men (LABOV, 2001). 
19

 Grupos de fatores desta rodada: (1) Sexo/Escolaridade, (2) Idade. Foram selecionados nesta rodada: (1) 

Sexo/Escolaridade. Esta seleção está diferente da primeira rodada. 
20

 Grupos de fatores desta rodada: (1) Sexo/Idade, (2) Escolaridade. Foram selecionados nesta rodada: (1) 

Sexo/Idade. Esta seleção está diferente da primeira rodada. 
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mulheres tendem a favorecer, especialmente as mais velhas. Portanto, em Imperatriz, são os 

homens adolescentes e as mulheres, principalmente as mais velhas, que mais favorecem a 

ausência de concordância verbal. Assim, os resultados não espelham a hipótese do Labov 

(2001) para o comportamento de mulheres em relação a variantes estigmatizadas de variação 

estável.  

 

 

5.2 COMPARAÇÃO ENTRE IMPERATRIZ E OUTROS GRANDES CENTROS 

METROPOLITANOS BRASILEIROS 

 

 

Nesta seção, faremos uma comparação dos resultados obtidos neste estudo com os de 

outros trabalhos já realizados sobre variedades urbanas da região Sudeste, a fim de verificar o 

perfil de Imperatriz à luz do observado em grandes centros urbanos estabelecidos há mais 

tempo. Justificamos tais escolhas pelo fato de serem dois grandes centros urbanos, com 

origens totalmente diferentes: Belo Horizonte, assim como Imperatriz, por ter origem rural 

(PINHEIRO, 2009) e Rio de Janeiro, por ter origem urbana (GUY, 1981), uma vez que surgiu 

como cidade, determinando uma ocupação rural em seu entorno. 

Não incluímos a cidade do Rio de Janeiro na comparação sobre a alternância entre a 

lateral palatal e a semivogal, feita a seguir, porque não há, nesta comunidade de fala, registro 

de uso sistemático de vocalização, o que já dá um perfil importante para a comparação, pois o 

fato de o Rio de Janeiro, desde a sua fundação em 1565, não ter backgroud rural e nem 

relação de formação dialetal com o dialeto caipira, talvez justifique a ausência da variante 

semivogal nesta cidade. Por outro lado, Belo Horizonte, assim como Imperatriz, tem origem 

rural, estiveram na rota dos Bandeirantes, que levaram consigo o dialeto caipira, do qual fazia 

parte a variante vocalizada (semivogal). Assim, justificamos a existência da variante 

vocalizada nas duas localidades, bem como a relevância da comparação. As duas cidades, no 

entanto, diferem em relação ao processo de urbanização e a distância da origem rural, sendo 

somente Imperatriz a que apresenta uma origem rural recente. 

A Tabela 4 a seguir apresenta a comparação entre Belo Horizonte e Imperatriz para a 

variável alternância entre a lateral palatal e a semivogal (olhar ~ oyá). Tomamos como 

referência na comparação os resultados apresentados por Pinheiro (2009) em estudo 
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sociolinguístico sobre o processo de variação das palatais lateral e nasal no português de Belo 

Horizonte. 

 

Cidade Imperatriz – MA 

162 anos 

Origem: com background rural 

Belo Horizonte – MG 

117 anos 

Origem: com background rural 

Referência Santana (2014) 

Evidência de tempo 

Aparente 

Pinheiro (2009) 

Evidência de tempo 

Aparente 

Frequência total 243/1094=22% 355/1624=21,9% 

Padrão da variação Mudança em progresso Variação estável 

Tabela 4:Comparação entre Imperatriz e Belo Horizonte – Alternância entre a lateral palatal e a semivogal.   

 

Conforme se observa na Tabela 4 acima, a distribuição da frequência total para a 

alternância entre a lateral palatal e a semivogal em Imperatriz e Belo Horizonte é de 22% e 

21,9% respectivamente. Embora Imperatriz tenha um passado de predominância de 

características rurais mais recentes que Belo Horizonte, os percentuais observados de 

realização da semivogal são basicamente os mesmos nas duas localidades. Os baixos 

percentuais de frequência de uso da variante semivogal em ambas as cidades não lhes 

atribuem um perfil de fala rural, mas indicam a sobrevivência ou a permanência de uma 

característica típica de áreas rurais, mas em um percentual muito baixo. Isso se deve 

provavelmente ao caráter estigmatizado da variante semivogal por estar associada à variedade 

rural. Esses percentuais, porém, demonstram que a variante não foi eliminada por completo, 

mantendo-se ainda em um padrão de mudança em progresso em Imperatriz e de variação 

estável em Belo Horizonte. Na cidade de Imperatriz, especificamente, o rápido processo de 

urbanização, que trouxe consigo a ampliação da escolarização, levou à predominância da 

variante mais prestigiada e à diminuição da variante estigmatizada, embora o estudo dos 

indivíduos na seção 5.1.1.1 tenha mostrado que a variante semivogal ainda é muito frequente, 

predominante, para alguns falantes mais velhos. 

A Tabela 5 a seguir apresenta a comparação entre Belo Horizonte, Rio de Janeiro e 

Imperatriz para a variável alternância entre presença e ausência de concordância verbal (eles 

foram ~ eles foi). Tomamos como referência na comparação os resultados apresentados por 

Faria (2008), em estudo sociolinguístico sobre a concordância verbal no português de Belo 
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Horizonte, e Scherre e Naro (2010), em estudo sobre os aspectos perceptuais e fatores 

gramaticais e sociais na concordância sujeito-verbo no português falado no Rio de Janeiro.  

 

Cidade Imperatriz – MA 

162 anos 

Origem: com 

background rural 

Belo Horizonte – MG 

117 anos 

Origem: com 

background rural 

Rio de Janeiro –RJ 

449 anos  

Origem: sem background 

rural 

Referência Santana (2014) 

Evidência de tempo 

Aparente 

Faria (2008) 

Evidência de tempo 

Aparente 

Scherre e Naro (2010) 

Evidência de tempo real  

Estudo de tendência 

Frequência 

total 

585/1586= 36% 297/863=34% 1980: 1265/4644=27% 

2000:351/2050=17%  

Padrão da 

variação 

Variação estável Variação estável Mudança em progresso 

Tabela 5: Comparação entre Imperatriz e duas grandes cidades brasileiras – Alternância entre presença e 

ausência de Concordância Verbal. 

 

 

Para a comparação dos resultados sobre concordância verbal, decidimos levar em 

conta na análise a ausência do morfema, porque a ausência é a variante de aplicação deste 

trabalho. Como nos dois trabalhos escolhidos para fazer a comparação (sobre as cidades de 

Belo Horizonte e Rio de Janeiro) a aplicação é a presença da concordância, optamos por fazer 

a adaptação dos percentuais para a ausência de concordância. 

Conforme se observa na Tabela 5, a distribuição da frequência total para a ausência de 

concordância verbal em Imperatriz e Belo Horizonte é de 36% e 34% respectivamente. 

Assim, os baixos percentuais de ausência de concordância verbal praticamente iguais para as 

duas cidades, demonstram que não se verificam mais nas referidas cidades um perfil de fala 

rural, com predominância da ausência de concordância; porém, essa variante não foi 

eliminada por completo; para essa variável, há o predomínio da variante presença da 

concordância.  

Embora Belo Horizonte, com 117 anos, seja mais nova que Imperatriz, com 162 anos, 

esta cidade maranhense se manteve com características rurais até 1960. Só a partir de então se  

urbaniza e, em curto espaço de tempo de urbanização, passa a apresentar um perfil semelhante 

ao de Belo Horizonte, com predomínio da realização da concordância e um percentual de 

ausência de concordância superior ao observado para o Rio de Janeiro. O perfil de variação 
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estável observado na distribuição por faixa etária em Imperatriz, assim como em Belo 

Horizonte, indica que a ausência de concordância sempre esteve e se mantém presente nessa 

comunidade de fala.  

Quanto ao Rio de Janeiro, o percentual para a ausência de concordância verbal 

também é muito baixo, tendo esse resultado assim se mantido nos dois períodos de tempo 

estudados por Scherre e Naro (2010) em estudo de tempo real, e se ampliado de uma 

sincronia para a outra. Enquanto os resultados de Imperatriz e Belo Horizonte apresentaram 

um padrão de variação estável para essa variável, os resultados do Rio de Janeiro, observados 

em dois períodos de tempo, apontam para uma mudança em progresso, no sentido de aumento 

do uso de marcas de concordância. 

Retomamos aqui, os resultados de Lucchesi et al. (2009), já apresentados no capítulo 

da Revisão Bibliográfica. Os resultados da variável saliência fônica, foram interpretados 

como uma evidência de que está em curso, nas comunidades rurais afro-brasileiras, um 

processo de mudança aquisicional da regra de concordância verbal, uma vez que a hierarquia 

de saliência foi respeitada, isto é, nas formas verbais que apresentam maior diferenciação 

morfofonológica na oposição singular-plural, a frequência de aplicação da regra é maior do 

que com formas verbais que apresentam pouca diferenciação morfofonológica para marcar o 

plural. Comparando os resultados para nível alto de saliência fônica (eles é, eles são; eles 

veio, eles vieram) obtidos nas comunidades afro-brasileiras (31% de frequência e 0.78 de peso 

relativo) com os obtidos na Amostra Censo 2000 (94% de frequência e 0.71 de peso relativo), 

vê-se que a variável tem o mesmo efeito, mas o percentual de flexão para os verbos com 

maior saliência, nas comunidades afro-brasileiras, é muito baixo, ao passo que é baixíssima a 

ocorrência de casos como Eles é, Eles bateu, etc., nos dados da comunidade de fala do Rio de 

Janeiro (6%). Em Imperatriz, o percentual geral de presença da marca de concordância é alto 

(63%), está mais próximo do observado para os grandes centros, porém, há ocorrências de 

ausência de marcas em verbos da escala mais alta de saliência fônica, nas três faixas etárias 

estudadas, como em: Os filio é engraçado. (informante mais jovem), Os minino era morto e 

vivo lá em casa (informante intermediário), As casa era tampada de palha  (informante mais 

velho). 

Embora não seja objetivo desta tese o estudo dos dados de concordância verbal em 

função de variáveis linguísticas, pode ser observado nos dados que a ausência de 

concordância nos verbos do último nível de saliência (diferença entre a forma não-marcada e 

a forma marcada envolve acréscimos de segmento, mudanças na raiz e formas supletivas, 



113 
 

 

 

como veio/vieram, é/são) se dá em 37% dos casos, percentual que se aproxima ao observado 

no estudo de Lucchesi et al (2009), em dados de comunidades afro-brasileiras da Bahia. 

Assim, observa-se que, embora o percentual de ausência de concordância em Imperatriz se 

aproxime do observado em outros grandes centros (semelhante a Belo Horizonte), há 

ocorrência significativa de ausência como os exemplificados no parágrafo anterior. Esses 

casos indicam a presença de traços de ruralidade nessa localidade ao mesmo tempo em que os 

percentuais de concordância são semelhantes aos encontrados em variedades urbanas. O 

estudo das variáveis linguísticas a ser desenvolvido permitirá o entendimento da dinâmica 

dessa variável em Imperatriz. 

A Tabela 6 a seguir apresenta a comparação entre duas amostras do Rio de Janeiro e a 

de Imperatriz para a variável alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal 

oral (mataram ~ mataru). Tomamos como referência na comparação os resultados 

apresentados por Guy (1981), em estudo sobre aspectos da fonologia, sintaxe e história da 

língua relativos à desnasalização de ditongo nasal e por estudo feito com dados da Amostra 

Censo 2000 de Gomes, Mesquita e Fagundes (2013). O estudo de Gomes et al. foi realizado 

definindo o mesmo envelope da variação para a variável alternância entre ditongo e vogal 

nasal átonos finais e vogal oral deste trabalho. A diferença em relação ao tratamento de Votre 

(1978) e Guy (1981) já foi tratada no Capítulo 2. 

 

Cidade Imperatriz – MA 

162 anos 

Origem: com 

background rural 

Rio de Janeiro – RJ 

449 anos  

Origem: sem 

background rural 

Rio de Janeiro – RJ 

449 anos  

Origem: sem 

background rural 

Referência Santana (2014) 

Evidência de tempo 

Aparente 

Guy (1981) 

Evidência de tempo 

Aparente 

Amostra Censo 2000 

Evidência de tempo 

Aparente 

Frequência total 586/911 = 64% 1808/2725 = 66%       45% 

Padrão etário da 

variação 

Mudança em 

progresso 

Variação estável Variação estável 

Tabela 6: Comparação entre Imperatriz e Rio de Janeiro - Alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e 

vogal oral. 

 

Conforme se observa na Tabela 6 acima, a distribuição da frequência total para a 

alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral em Imperatriz e Rio de 
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Janeiro é de 64% e 45%, respectivamente, para a realização como vogal oral. Os resultados de 

Guy (66%), embora mais próximos aos de Imperatriz, não são diretamente comparáveis, 

porque o envelope da variação utilizado por esse pesquisador é diferente.  Embora as duas 

cidades tenham origens com background diferentes Naro – Imperatriz, rural e Rio de Janeiro, 

urbano  –, os resultados deste estudo são diretamente comparáveis com os de Gomes, 

Mesquita e Fagundes (2013), com dados da Amostra Censo 2000, porque ambos excluem os 

casos de alternância que implicam ausência de marca de concordância verbal. Na comunidade 

de fala do Rio de Janeiro, a vogal oral tem um percentual razoável de ocorrência, mas não 

predomina em relação à ocorrência do ditongo nasal. As autoras mostram que há um processo 

de mudança para alguns itens lexicais apenas. Já em Imperatriz, há predomínio de ocorrência 

da variante vogal oral. Conforme já observado nos resultados para faixa etária, no entanto, a 

variante oral está perdendo terreno para a variante nasal. Essa questão será melhor estudada 

no Capítulo 6, em que serão também avaliados os condicionamentos estruturais e lexicais da 

variação. 

Dado o exposto, verificamos que alguns informantes mais velhos mantêm percentuais 

altos de semivogal e todos têm percentuais altíssimos de vogal oral, o que sugere que no 

período em que adquiriram a língua essas características estavam presentes no input que 

receberam. Como visto, a passagem de uma Imperatriz rural a urbana, provocada pelo 

aumento do contingente populacional, vindo predominantemente de áreas rurais maranhenses, 

e pelas mudanças econômicas na região, afetou a dinâmica linguística da variedade falada na 

localidade. Em função disso, a mistura dialetal ou koineização associada à transformação 

econômica ocorridas na localidade resultou em uma mudança no perfil linguístico da cidade 

(koiné resultante) em relação à variedade rural. Os falantes mais velhos parecem refletir a fala 

rural que deve ter predominado até o início da urbanização com a construção da rodovia 

Belém-Brasília e os falantes intermediários e adolescentes parecem ser os responsáveis pela 

mudança do perfil linguístico nesta comunidade de fala. Apesar da rápida urbanização, esses 

traços não foram completamente eliminados. Isso confirma a hipótese sobre a geração dos 

mais velhos e a transmissão linguística para as gerações seguintes. Há diferença maior entre 

os falantes mais velhos somente em relação à variante semivogal, a mais estigmatizada do 

conjunto de variantes analisadas. 
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5.3 SÍNTESE 

 

 

Neste capítulo, foram apresentadas as análises dos dados obtidos na Amostra de 

Imperatriz, por meio do programa Goldvarb, para as três variáveis sociolinguísticas estudadas 

(alternância entre a lateral palatal e a semivogal; alternância entre ditongo e vogal nasal 

átonos finais e vogal oral; e alternância entre presença e ausência de concordância verbal), à 

luz de questões teóricas sobre contato dialetal e koineização. Foi apresentado um perfil da 

comunidade de fala de Imperatriz em função das três variáveis sociolinguísticas estudadas, 

com destaque para o perfil sócio-histórico da localidade, a distribuição por faixa etária, o 

comportamento do indivíduo e a distribuição por escolaridade e sexo; e, por último, foi feita 

uma comparação de resultados obtidos em Imperatriz e os encontrados em estudos sobre 

outras grandes cidades brasileiras.  

Os resultados para as variáveis sociais revelaram que, para a variante semivogal, a 

distribuição por faixa etária sinaliza mudança em progresso no sentido de perda dessa 

variante e que não há diferença de comportamento entre os sexos feminino e masculino, sendo 

essa variante favorecida por falantes com baixa escolaridade. Para a ausência de 

concordância verbal, o perfil é de variação estável, com predominío da variante presença de 

concordância, diferentemente do que se verifica na área rural ocorrendo na mesma proporção 

nos três níveis de escolaridade, sendo que as mulheres utilizam um pouco mais esta variante 

do que os homens. Para a variante vogal oral, os resultados indicam mudança em progresso 

no sentido de ampliação da variante nasal (ditongo ou vogal), não havendo diferença de 

comportamento entre os dois sexos, sendo os falantes menos escolarizados os que a 

favorecem. A distribuição por faixa etária indica, para as duas variáveis sonoras estudadas, 

mudança em direção à variante mais característica de grandes centros urbanos. 

A comparação entre os resultados obtidos em Imperatriz e outros dois centros urbanos 

mapeados em relação às variáveis estudadas, Rio de Janeiro, sem origem rural, e Belo 

Horizonte, com origem rural, permitiu avaliar melhor as consequências linguísticas da rápida 

urbanização da cidade. Assim sendo, na cidade de Imperatriz, os resultados comparativos das 

três variáveis nos permitiram perceber que o fenômeno dos dialetos em contato é bem 

complexo. Parece não ser apenas resultado de uma koineização dos falares, mas a formação 

de uma variedade que preservou algumas marcas regionais e descartou outras em função do 

contexto socio-econômico. O rápido processo de urbanização, que trouxe consigo a ampliação 
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da escolarização, levou à diminuição das variantes possivelmente estigmatizadas ou mais 

típicas de fala rural. E, ainda, coexistem variantes mais estigmatizadas (variante semivogal) e 

variantes menos estigmatizadas (variante ausência de concordância verbal e variante vogal 

oral). Portanto, o processo de urbanização rápida afetou a dinâmica da variedade, 

direcionando-a para características linguísticas menos relacionadas com fala rural. Por outro 

lado, alguns indivíduos da faixa etária dos mais velhos e intermediários mantêm altos índices 

da variante semivogal e da variante vogal oral. Os mais novos, no entanto, indicam uma 

tendência de perda dessas características na comunidade de fala. A análise dos fatores 

estruturais e sociais da alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral, no 

próximo capítulo, possibilitará uma visão mais abrangente sobre quais fatores são mais 

relevantes na produtividade dessa variável em Imperatriz. 
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6 ALTERNÂNCIA ENTRE DITONGO E VOGAL NASAL ÁTONOS FINAIS E 

VOGAL ORAL 

 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as análises dos resultados referentes à alternância 

entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral (fizeram ~ fizeru, homenagem ~ 

homenagi) obtidos para os dados coletados na Amostra de Imperatriz. No capítulo anterior, 

apresentamos um perfil da comunidade de fala de Imperatriz em função das três variáveis 

sociolinguísticas estudadas e fizemos uma comparação de resultados entre Imperatriz e outros 

grandes centros metropolitanos brasileiros; agora, faremos um estudo da variável 

sociolinguística em questão, analisando os fatores linguísticos e retomando a análise das 

variáveis não-linguísticas já tratadas no Capítulo 5 em relação à realização da variante oral. 

O envelope de variação do nosso estudo, apresentado no Capítulo 4, foi definido 

conforme a seguir: 

 

a)      realização como ditongo nasal: falaram, foram, homem, jovem. 

b)         realização como vogal nasal: falarũ, forũ.  

c)         realização como vogal oral: falaru, foru, homi, jovi. 

 

A análise estatística foi realizada através do programa Goldvarb 2001 e a variável 

dependente foi definida como binária, opondo a realização da vogal oral às realizações nasais. 

Para a análise da variante oral, consideramos variáveis linguísticas e não-linguísticas. Os 

grupos de fatores linguísticos foram definidos em função dos já observados nos estudos de 

Votre (1978) e Guy (1981), ambos sobre a comunidade de fala do Rio de Janeiro, conforme 

apresentados no Capítulo 4, a saber: tamanho da palavra em função do número de sílabas, 

classe morfológica, vogal núcleo do ditongo, contexto precedente, contexto seguinte e 

próxima sílaba tônica. A rodada também incluiu as variáveis não-linguísticas tratadas no 

capítulo anterior. Os grupos de fatores sociais tomados para análise são: sexo, idade e 

escolaridade. Foram selecionados os seguintes grupos de fatores, apresentados na ordem em 

que foram selecionados: contexto precedente, tamanho da palavra, idade, classe morfológica, 

próxima sílaba tônica e escolaridade. 

O Gráfico 5 mostra a distribuição geral das variantes oral e nasais na amostra 

analisada: 
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Gráfico 5: Distribuição das variantes oral e nasais na amostra. 

 

Foi levantado um total de 911 dados, sendo 585 realizações como vogal oral e 326 

realizações como ditongo ou vogal nasal. Conforme mostra o Gráfico 5 acima, a variante oral 

é predominante, com frequência de 65%. 

 

 

6.1 Análise dos Fatores Linguísticos  

 

 

A análise dos grupos de fatores linguísticos neste trabalho inclui as variáveis 

independentes já mencionadas: tamanho da palavra, classe morfológica, vogal núcleo do 

ditongo, contexto precedente, contexto seguinte e próxima sílaba tônica. Como já dito 

anteriormente, os grupos vogal núcleo do ditongo e contexto seguinte não foram selecionados 

pelo Goldvarb 2001. Assim, apresentaremos a análise de todas as variáveis selecionadas e, no 

final do capítulo, comentaremos os pesos relativos dos grupos de fatores que não foram 

selecionados. 

Os resultados apresentados a seguir serão comparados aos trabalhos de Votre (1978) e 

Guy (1981). Ressalta-se, no entanto, que o envelope da variação entre ditongos e vogais 

nasais átonos finais e vogal oral definido nesta tese difere do definido para essa variável pelos 

dois autores. Embora já mencionado no Capítulo 4, item 4.4, relembramos que foram 

considerados somente os casos de alternância em posição átona final, como em Battisti (2002) 

e Schwindt e Bopp da Silva (2010), e também, diferindo de todos esses estudos, só 

65% 

35% 

Oral Nasal 
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consideramos, nos verbos, os casos de ditongo nasal e ausência de nasalidade que não 

constituem marca de concordância como em falaram: falaɾãʊ ~ falaɾũ ~ falaɾʊ; gostam: 

gɔstãʊ ~ gɔstũ ~ gɔstu; já com relação aos nomes, consideramos todos os casos que 

aparecerem na amostra como órfão: ɔhfãʊ ~ ɔhfʊ; homem: õmẽy ~ õmi, por exemplo, foram 

considerados.  

  

 

6.1.1 Tamanho da palavra 

 

 

No grupo de fatores tamanho da palavra, consideraram-se palavras dissílabas 

(homem), trissílabas (trabalham) e polissílabas (conseguiam). O levantamento não incluiu as 

ocorrências da preposição com, único monossílabo átono sujeito à variação em questão. A 

hipótese de Votre (1978, p. 188) para o grupo de fatores tamanho da palavra é que “os 

vocábulos polissílabos devem ter sido os primeiros atingidos pela tendência à simplificação 

da estrutura silábica, seguidos pelos dissílabos e monossílabos, que são os mais resistentes à 

mudança”; assim, para ele (1978, p. 131) “quanto menor o vocábulo, mais provável se torna a 

presença da nasal final”. A Tabela 7 abaixo mostra a distribuição da variante oral em função 

do número de sílabas com os dados da Amostra de Imperatriz.  

 

Palavras                                   Peso relativo                            %                             Apl./N 

Dissílabas                                         0.27                                   45                            173/379 

Trissílabas                                        0.67                                   78                            322/410 

Polissílabas                                      0.64                                   73                              90/122  

Tabela 7: Distribuição da variante oral em função do número de sílabas. 

 

Como se vê na Tabela 7 acima, as palavras trissílabas e polissílabas favorecem a 

variante oral, com 0.67 e 0.64 respectivamente de peso relativo, enquanto as dissílabas a 

desfavorecem, com 0.27 de peso relativo, favorecendo a variante nasal. Assim, os resultados 

obtidos com os dados de Imperatriz confirmam a hipótese de Votre (1978). Votre tratou a 

variação como preservação da nasal final, após amalgamar trissílabas e polissílabas pela sua 

proximidade relativa, apresentou 0.69 de peso relativo para as palavras monossílabas, 0.46 

para as dissílabas, 0.35 para trissílabas e polissílabas; portanto, estas últimas tendem à 
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realização com a vogal oral. Os resultados de Votre confirmam sua hipótese de que, quanto 

menor o vocábulo, mais provável se torna a presença da nasal final. A fim de refinarmos 

nossa análise, também fizemos uma nova rodada amalgamando trissílabos e polissílabos
21

. 

Essa variável foi novamente selecionada e os resultados obtidos foram 0.26 de peso relativo e 

45% de frequência para as dissílabas e 0.67 de peso relativo e 77% de frequência para as 

trissílabas e polissílabas.  

Esses resultados obtidos com os dados de Imperatriz também confirmam a hipótese de 

Votre: quanto maior o vocábulo, mais provável se torna a presença da variante oral. Logo, 

constata-se que a realização da vogal oral na alternância entre ditongo e vogal nasal átonos 

finais e vogal oral em Imperatriz é favorecida por vocábulos com maior número de sílabas. 

 

 

6.1.2 Classe morfológica 

 

 

No grupo de fatores classe morfológica, considerou-se o ditongo e vogal nasal finais 

átonos em verbos (ficaram) e substantivos (Milhomem) . A hipótese para o fator classificação 

morfológica, segundo Votre (1978, p.112), é que “a taxa de retenção do -m era mais alta nas 

formas pretéritas, por não termos nessas formas uma função redundante para a nasal”. Os 

resultados obtidos por Votre, no mesmo estudo já anteriormente mencionado, contrariando 

sua hipótese inicial, demonstraram que substantivo e verbo no pretérito tendem a equiparar-se 

em seus efeitos positivos sobre a preservação da nasal (0.68 e 0.64 respectivamente). Já o 

estudo de Battisti (2002, p.194) apresentou para a desnasalização nos estados do Sul, 

contrariando os de Votre, os seguintes resultados: a variante oral é favorecida pelos nomes 

(0.64) e desfavorecida por verbos (0.47). A autora, em função das formas verbais, que 

correspondiam a 90% dos dados da sua amostra, resolveu desmembrá-las, criando dois fatores 

pela oposição forma verbal no pretérito e forma verbal em não-pretérito, o que resultou em 

0.50 e 0.44 de peso relativo, respectivamente. Apesar da proximidade nos valores dos pesos 

relativos, a pequena diferença nos valores mostra que, nos tempos do pretérito, os verbos 

sofrem uma maior redução dos ditongos nasais átonos que em não-pretérito. Diferentemente 

                                                           
21

 Grupos de fatores desta rodada: (1) Tamanho da sílaba, (2) Classe morfológica, (3) Vogal núcleo do ditongo, 

(4) Contexto precedente, (5) Contexto seguinte, (6) Próxima sílaba tônica, (7) Sexo, (8) Idade e (9) Escolaridade. 

Foram selecionados nesta rodada: (4) Contexto precedente, (1) Tamanho da sílaba, (8) Idade, (2) Classe 

morfológica, (6) Próxima sílaba tônica e (9) Escolaridade. Esta seleção está igual à primeira rodada. 
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de Votre, conforme já mencionado, Battisti não incluiu em seus dados os ditongos finais 

tônicos. 

A Tabela 8 abaixo mostra os resultados, na primeira rodada, da distribuição da 

variante oral em função da classe morfológica na Amostra de Imperatriz.  

 

Classe Morfológica                            Peso                               %                               Apl./N 

Substantivo                                          0.77                               74                              154/207 

Verbo                                                   0.41                               60                              432/719 

Tabela 8: Distribuição da variante oral em função da classe morfológica. 

 

Como se verifica na Tabela 8 acima, substantivos favorecem a variante oral, com 0.77 

de peso relativo, enquanto verbos a desfavorecem, com 0.41. Esses resultados contrariam os 

resultados de Votre, que apontam não haver diferença entre substantivos e verbos no pretérito 

como favorecedores da preservação da nasal, e confirmam os resultados de Battisti, que 

apontam os substantivos como favorecedores e verbos como desfavorecedores da variante 

oral. 

Na Amostra de Imperatriz, devido à grande ocorrência de verbos no corpus (719), 

sendo 432 ocorrências da variante oral, o que equivale a 60% dos dados, resolvemos, em uma 

nova rodada, também desmembrar os verbos, conforme fizeram Votre (1978), Guy (1981) e 

Battisti (2002), criando dois fatores: forma verbal no pretérito e forma verbal em não-

pretérito. Este grupo foi novamente selecionado
22

 e os resultados obtidos com dados da 

Amostra de Imperatriz foram: 0.58 de peso relativo e 79% de frequência para os substantivos 

(153/192), 0.52 de peso relativo e 66% de frequência para os verbos no pretérito (390/589) e 

0.29 de peso relativo e 32% de frequência para as formas verbais em não-pretérito (42/130). O 

desmembramento não provocou grande alteração nos resultados; apenas diferiu, mais uma 

vez, dos resultados de Votre (1978) e confirmou os resultados de Battisti (2002). Desse modo, 

constata-se que a realização da vogal oral em Imperatriz é favorecida fortemente pelos nomes, 

e desfavorecida pelos verbos em tempo não-pretérito, embora as formas verbais no pretérito 

tenham um efeito favorecedor no condicionamento da variante oral. 

 

                                                           
22

 Grupos de fatores desta rodada: (1) Tamanho da sílaba, (2) Classe morfológica, (3) Vogal núcleo do ditongo, 

(4) Contexto precedente, (5) Contexto seguinte, (6) Próxima sílaba tônica, (7) Sexo, (8) Idade e (9) Escolaridade. 

Foram selecionados nesta rodada: (4) Contexto precedente, (1) Tamanho da sílaba, (8) Idade, (2) Classe 

morfológica, (6) Próxima sílaba tônica e (9) Escolaridade. Esta seleção está igual à primeira rodada. 
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6.1.3 Contexto fonológico precedente 

 

 

A variável contexto precedente considerou a presença de consoante (reportagem, 

gostaram) ou sua ausência (iam, queriam) no início da sílaba. Os resultados de Votre (1978, 

p. 121) para o grupo de fatores contexto precedente mostraram que vogais e consoantes com 

traço [+alto]
23

 precedentes como /i/ em queriam e /ʒ/ em viagem, favorecem a variante oral; 

preservam-na segmentos precedentes [-alto], como /o/ em magoam e /d/ em mudam. Em 

outras palavras, vogais e consoantes precedentes [+alto] favorecem a variante oral, e vogais e 

consoantes precedentes [-alto] desfavorecem-na. Votre (1978, p. 165) atribui efeito negativo 

especial desfavorecedor da presença da nasalidade às vogais altas, como também às 

consoantes altas [k, g, x, j] por razões articulatórias. 

Quanto ao traço [+/-nasal], a hipótese de Votre (1978, p. 112) era “haver algum tipo de 

condicionamento relacionado a razões de natureza articulatória; por exemplo, o fato de a 

nasalidade de uma sílaba poder disseminar-se pelos segmentos do contexto imediato, em 

vocábulos como homem, amam, adornam”. Segundo o autor, essa hipótese foi desautorizada 

logo nas primeiras rodadas, pois os resultados demonstraram que ocorria precisamente o 

contrário: “o traço fônico [+nasal] atua consistentemente como restritor à presença da nasal 

final” (1978, p. 146). Os resultados de Votre (1978) para esse traço foram: vogais e 

consoantes [+nasal] desfavorecem a preservação da nasal, enquanto as com traço [-nasal] a 

favorecem. Os resultados de Guy (1981) para esse traço mostraram que consoantes [+nasal] 

no contexto precedente à nasal em final de vocábulo (comem) inibem a variante oral; já as 

consoantes [-nasal] velares (brigam) e palatais (sujam) favorecem esta variante. Os resultados 

de Battisti (2002, p. 195) mostraram que “há uma pequena diferença entre os pesos relativos 

obtidos para as consoantes, maior, no conjunto, para as orais (0.51 e 0.53) que para a nasal 

(0.49)”. O que se revelou mais relevante em seus resultados foi o contraste entre presença e 

ausência de onset: “quando uma consoante está presente, a regra de redução tem tendência 

moderada de aplicação; quando não há consoante antes do ditongo, tal tendência é baixa 

(0.37). 

  Assim como Votre (1978), Guy (1981) e Battisti (2002), decidimos também 

estabelecer um contraste entre consoante [+nasal] e consoante [-nasal] e, ainda, onset vazio. A 

                                                           
23

 Altos são os sons produzidos com a elevação do corpo da língua acima da posição neutra; os sons não-altos 

são produzidos sem a elevação do corpo da língua. Têm o traço [+alto]: palato-alveolares, palatais, velares e 

vogais altas (MATZENAUER, 2005, p. 23). 
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Tabela 9 abaixo mostra os resultados da distribuição da variante oral em função do contexto 

precedente, obtidos na primeira rodada, na Amostra de Imperatriz:  

 

Contexto precedente                               Peso                            %                             Apl./N 

Consoante oral [-nasal]                             0.51                             66                           470/710 

Consoante nasal [+nasal]                          0.88                             85                           113/132 

Onset vazio                                               0.01                               2                               2/ 69 

Tabela 9: Distribuição da variante oral em função do contexto precedente. 

 

Como se verifica na Tabela 9 acima, as consoantes [+nasal] favorecem a variante oral 

com 85% de frequência e 0.88 de peso relativo. As consoantes [-nasal], com 66% de 

frequência e 0.51 de peso relativo, também favorecem a oral; e os casos de onset vazio, 2% de 

frequência e 0.01 de peso relativo, desfavorecem-na. Os resultados para Imperatriz confirmam 

os de Votre (1978), quanto ao desfavorecimento da nasal por consoantes [+nasal]; confirmam 

os de Guy (1981), quanto ao favorecimento da variante vogal oral por consoantes [-nasal]; e, 

também, confirmam os resultados de Battisti (2002), quanto ao desfavorecimento da oral em 

relação ao contexto precedente sendo onset vazio.  

Para mensurar o efeito de todos os segmentos, inclusive os associados a poucos dados, 

decidimos fazer nova rodada opondo, conforme Votre (1978), segmentos [+altos] (consoantes 

pós-alveolares, palatais e velares) e [–altos] (todas as outras consoantes). A nova rodada
24

 

com a oposição de segmentos [+alto] e [–alto] e onset vazio selecionou esse grupo e 

apresentou os seguintes resultados: consoantes [+alto] desfavorecem a variante oral com 0.28 

de peso relativo e 53% de frequência; enquanto as consoantes [-alto] a favorecem, com 0.62 

de peso relativo e 71% de frequência. Os casos de onset vazio não são significativos pela sua 

baixíssima quantidade de ocorrências, apenas dois casos, fato que impossibilitou a 

comparação desse segmento com Votre. Os resultados para Imperatriz contrariam os de Votre 

(1978) para o Rio de Janeiro com relação aos demais segmentos.  

Constata-se, portanto, que a vogal oral em Imperatriz é mais favorecida por consoantes 

[+nasal] e menos favorecida por consoantes [-nasal]. Favorecem-na também consoantes com 

traço [-alto] e desfavorecem-na consoantes com traço [+alto]. 

                                                           
24

 Grupos de fatores desta rodada: (1) Tamanho da sílaba, (2) Classe morfológica, (3) Vogal núcleo do ditongo, 

(4) Contexto precedente, (5) Contexto seguinte, (6) Próxima sílaba tônica, (7) Sexo, (8) Idade e (9) Escolaridade. 

Foram selecionados nesta rodada: (4) Contexto precedente, (8) Idade, (1) Tamanho da sílaba, (2) Classe 

morfológica e (6) Próxima sílaba tônica. Esta seleção é diferente da primeira rodada. 
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Apesar de o programa computacional mostrar favorecimento da variante oral pelas 

consoantes [+nasal] em contexto precedente, verificamos nos dados de Imperatriz que a 

consoante nasal [m] teve 121 ocorrências, sendo 110 ocorrências com vogal oral, sendo 93 na 

palavra homem como homi e 17 com o sobrenome Milhomem realizado categoricamente 

como Milhomi. Esse fato chamou nossa atenção e nos induziu a investigar o papel do item 

lexical para o condicionamento da variável em estudo. Esses resultados serão apresentados no 

final deste capítulo. 

 

 

6.1.4 Próxima sílaba tônica  

 

 

O grupo próxima sílaba tônica inclui os fatores: pausa (Vimos a nuvem.), distância de 

1 sílaba (Vimos a nuvem preta.), distância de 2 sílabas (Vimos a nuvem pretona.) e distância 

de 3 ou + sílabas (Vimos a nuvem que chegava.). A hipótese de Votre (1978, p. 113) é: 

“quanto mais próximas estivessem as duas sílabas – a átona final e a próxima sílaba tônica - 

mais alta deveria ser a probabilidade de a nasalidade manter-se por uma espécie de ‘saliência 

de enunciação’”. E acrescenta: “Se na sentença a nasal viesse próxima a uma sílaba tônica, a 

forma empregada para a produção dessa sílaba poderia redundar numa prolação mais nítida da 

sílaba travada por –m, o que presumivelmente contribuiria para aumentar a probabilidade de 

retenção de –m”. Segundo Votre (1978), os resultados obtidos não permitiram qualquer 

interpretação relevante para a preservação da nasal nesse grupo de fatores: pausa foi o fator 

mais alto com 0.63 de probabilidade de favorecimento da nasal; os outros fatores, distância de 

1 sílaba e distância de 2 sílabas apresentaram 0.44 e 0.41 respectivamente, sendo 

ligeiramente desfavorecedores da nasal; e a distância de 3 ou + sílabas, apresentou, segundo 

o autor, resultado indiferente, com probabilidade 0.52. Dito de outra maneira, os resultados de 

Votre para a pausa desfavorecem a oral; para distância de 1 sílaba e de 2  sílabas, favorecem 

a oral; e para distância 3 ou + sílabas, desfavorecem levemente a oral. É necessário lembrar 

que Votre contou também os ditongos tônicos, não apenas os de finais átonos. 

A Tabela 10 abaixo mostra os resultados da distribuição da variante oral em função da 

próxima sílaba tônica na Amostra de Imperatriz.  
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Próxima sílaba tônica                               Peso                            %                        Apl./ N 

Pausa                                                           0.40                             61                         98/160 

Distância de 1 sílaba                                   0.42                             60                       149/248 

Distância de 2 sílabas                                 0.57                             66                       202/304 

Distância de 3 ou + sílabas                         0.56                             68                       136/199 

Tabela 10: Distribuição da variante oral em função da próxima sílaba tônica. 

 

Como se verifica na Tabela 10 acima, a próxima sílaba tônica com distância de 3 ou + 

sílabas e com distância de 2 sílabas favorece a variante oral, com 0.56 e 0.57, 

respectivamente, de peso relativo; enquanto a pausa e distância de 1 sílaba desfavorecem a 

variante oral, com 0.40 e 0.42, respectivamente. Assim, os resultados para a próxima sílaba 

tônica com os dados de Imperatriz confirmam os de Votre (1978) quanto à pausa; contrariam 

quanto a distância de 1 sílaba; confirmam quanto a distância de 2 sílabas;  e contrariam 

quanto a distância de 3 ou + sílabas, já que a probabilidade de 0.56 indica favorecimento. Os 

resultados de Imperatriz também confirmaram a hipótese inicial de Votre (1978) segundo a 

qual, se a nasal na sentença vier próxima a uma sílaba tônica, pode contribuir para aumentar a 

probabilidade de retenção. Assim sendo, constata-se que a alternância entre ditongo e vogal 

nasal átonos finais e vogal oral em Imperatriz é favorecida quando a próxima sílaba tônica 

está à distância de 2 sílabas ou de 3 ou + sílabas da nasal final precedente, e desfavorecida 

quando a próxima sílaba tônica está à distância de 1 sílaba ou pausa. Verifica-se, neste grupo 

de fatores, um relevante condicionamento de ordem prosódica.  

 

 

6.2 Análise das Variáveis Sociais 

 

 

Dos três grupos de fatores sociais, apenas sexo não foi considerado estatisticamente 

relevante para o condicionamento da variação. Assim, apresentaremos somente a análise das 

variáveis sociais selecionadas. 

A alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral, além dos fatores 

linguísticos, também sofre influência dos fatores sociais idade e escolaridade, os quais 

passaremos agora a analisar.  
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6.2.1 Idade  

 

 

A Tabela 11 abaixo mostra os resultados da distribuição da variante oral em função da 

idade na Amostra de Imperatriz: 

 

Idade                                                        Peso                           %                            Apl./ N 

14 – 20 anos (adolescentes)                      0.25                           45                             69/152 

21 – 52 anos (intermediários)                   0.46                           62                           209/332 

53 ou + anos (mais velhos)                       0.62                           71                           307/427 

Tabela 11: Distribuição da variante oral em função da idade. 

 

Já fizemos, no item 5.1.1 deste trabalho, uma análise da alternância entre ditongo e 

vogal nasal átonos finais e vogal oral destacando os percentuais de frequência para a variável 

idade. Agora, faremos um comentário sobre os pesos relativos, que corroboram o que já se 

disse antes sobre essa variável. O resultado dos pesos relativos para os mais velhos é de 0.62; 

para os intermediários 0.46; e para os adolescentes é de 0.25. Observa-se que os falantes 

adolescentes utilizam cada vez menos a variante oral, desfavorecendo-a, enquanto essa 

variante está presente na fala dos falantes mais velhos, os quais favorecem seu uso. Isso 

sinaliza um processo de mudança na direção da implementação da variante nasal, o que, como 

já se disse anteriormente, caracteriza uma mudança em progresso na cidade de Imperatriz.  

 

 

6.2.2 Escolaridade 

  

 

A Tabela 12 abaixo mostra os resultados da distribuição da variante oral em função da 

escolaridade na Amostra de Imperatriz: 

 

Escolaridade                                              Peso                           %                          Apl./ N 

Ensino Superior                                          0.49                            59                          148/249 

Ensino Médio                                             0.44                            61                          241/389 

Ensino Fundamental                                   0.58                            71                          196/273 

Tabela 12: Distribuição da variante oral em função da escolaridade. 
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A variável escolaridade apresentou os seguintes valores para peso relativo: 0.49 para o 

ensino superior, 0.44 para o ensino médio, e 0.58 para o ensino fundamental, como se pode 

ver na Tabela 12. Verifica-se um favorecimento da variante oral pelos falantes que possuem 

ensino fundamental (0.58). Esses resultados estão próximos dos resultados de Votre (1978, p. 

152), que apresentam 0.55 para os alfabetizandos e 0.45 para os universitários, porém de 

modo inverso, já que os resultados de Votre são para a preservação da nasal. 

Na intenção de obter valores mais significativos para a variável escolaridade, fizemos 

uma interação entre idade e escolaridade objetivando verificar a interação nos dados de 

Imperatriz. Os resultados estão na Tabela 13 abaixo: 

 

Idade e Escolaridade                                  Peso                    %                                Apl./ N 

Adolescentes / Superior                                0.46                     61                                  27/44 

Adolescentes / Médio                                   0.17                     45                                  27/59 

Adolescentes / Fundamental                         0.09                     29                                 16/54 

 

Intermediários / Superior                              0.24                     39                                42/106 

Intermediários / Médio                                 0.42                     65                                 85/130 

Intermediários / Fundamental                       0.68                     82                                82/100 

 

Mais velhos / Superior                                  0.67                     76                                79/103 

Mais velhos / Médio                                     0.58                     63                              130/205 

Mais velhos / Fundamental                           0.78                     78                                98/125 

Tabela 13:  Interação entre idade e escolaridade.  

 

Após a interação entre idade e escolaridade
25

, o grupo foi selecionado pelo Goldvarb 

2001. Como se pode verificar na Tabela 13 acima, o grupo constituído pelos mais velhos é o 

que mais favorece a variante oral independentemente da escolaridade – superior 0.67, médio 

0.58, fundamental 0.78. Verifica-se também o efeito da escolaridade com os falantes mais 

velhos de ensino fundamental (0.78) favorecendo mais ainda. O mesmo pode ser observado 

para o grupo intermediário (0.68). Já os falantes intermediários de ensino médio e 

                                                           
25

 Grupos de fatores desta rodada: (1) Tamanho da sílaba, (2) Classe morfológica, (3) Vogal núcleo do ditongo, 

(4) Contexto precedente, (5) Contexto seguinte, (6) Próxima sílaba tônica, (7) Sexo, (8) Idade e Escolaridade. 

Foram selecionados nesta rodada: (4) Contexto precedente, (8) Idade e Escolaridade ,(1) Tamanho da sílaba, (3) 

Vogal núcleo do ditongo, (6) Próxima sílaba tônica e (2) Classe morfológica. Esta seleção é diferente da primeira 

rodada. 
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intermediários de ensino superior (0.42 e 0.24 respectivamente) favorecem a nasal. Somente 

nos adolescentes (superior 0.46, médio 0.17, fundamental 0.09), há uma tendência ao 

desfavorecimento da nasal independentemente da escolaridade. Assim, de um lado, o baixo 

grau de estigma atribuído à vogal oral, se comparado às outras duas variantes estudadas, pode 

interferir no sentido de sua maior ocorrência; por outro lado, ainda assim, o processo de 

urbanização levou a uma tendência a sua diminuição, o que se reflete no comportamento dos 

falantes tanto quando observados em função da idade quanto da escolaridade. Verifica-se, 

ainda, que não há diferença em função da escolaridade no comportamento dos mais velhos. 

Isso torna mais nítida a questão da transmissão linguística na variedade formada a partir da 

junção de diferentes grupos com origem rural, no período que corresponde ao período 

aquisitivo da geração dos mais velhos, com a urbanização afetando os falantes intermediários 

e adolescentes, que representam as duas gerações seguintes. 

Agora vamos comparar os resultados de Imperatriz aos resultados de Votre e Guy. No 

que se refere à idade e à escolaridade, Votre (1978, p. 172) trabalhou com alfabetizandos e 

universitários; entretanto, apresentou resultados apenas para os alfabetizandos. Considerou 

somente duas faixas etárias para os alfabetizandos: novos e velhos, sendo que os novos 

apresentaram peso relativo de 0.43, e os mais velhos 0.57 para a preservação da nasal. Guy 

(1981) trabalhou exclusivamente com alfabetizandos e também obteve 0.57 para os mais 

velhos, 0.45 para os intermediários, e 0.49 para os adolescentes para a variante oral. Os 

resultados de Votre (1978) mostram que alfabetizandos novos desfavorecem a nasal e 

alfabetizandos mais velhos a favorecem. Em Imperatriz, ocorre exatamente o contrário: 

falantes mais novos com nível fundamental desfavorecem muito a oral (0.09) e falantes mais 

velhos com nível fundamental favorecem a oral (0.78). Com relação a Guy, os resultados só 

seguem a mesma direção de Imperatriz apenas para os alfabetizandos mais velhos, sendo os 

resultados para os adolescentes e os intermediários 0.49 e 0.45, respectivamente. 

Portanto, nos dados de Imperatriz, os falantes mais velhos, independentemente do 

nível de escolaridade, e os intermediários-fundamental são os que favorecem a variante oral; e 

intermediários-médio e intermediários-superior, e adolescentes, independentemente do nível 

escolar, favorecem a nasal.  

Conforme dito anteriormente, Votre (1978) verificou, no Rio de Janeiro, um perfil de 

mudança em progresso na direção da perda da nasalidade. Em Imperatriz, o perfil também é 

de mudança em progresso, mas com uma direcionalidade oposta. No Rio de Janeiro, o fato de 

os mais jovens desfavorecerem a nasal aponta para uma possível extinção da variante nasal e 
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implementação da oral. Já em Imperatriz, o fato de os mais jovens desfavorecerem a oral não 

significa que o perfil de fala urbana em relação a essa variedade esteja caminhando para 100% 

de ocorrência de nasal, mas para a predominância da variante nasal no geral, já que em 

algumas palavras e para alguns falantes predomina a variante oral. Verifica-se que, nessa 

comunidade de fala, está ocorrendo o contrário do que se registra nas variedades em geral, 

isto é, a localidade perdeu a variante nasal e agora volta a inseri-la. 

 

 

6.4 O ITEM LEXICAL NA MUDANÇA SONORA 

 

 

Nesta seção, apresentaremos os resultados obtidos para os dados da Amostra de 

Imperatriz, os quais foram submetidos ao programa Rbrul, a fim de avaliar a significância 

estatística das distribuições observadas para as variáveis independentes tamanho da sílaba, 

classe morfológica, vogal núcleo do ditongo, contexto precedente, contexto seguinte, próxima 

sílaba tônica e para as variáveis aleatórias item lexical e indivíduo (random effect). As 

variáveis sociais consideradas foram as relativas à estratificação da amostra: sexo e 

idade/escolaridade
26

.  

O valor de aplicação foi a realização da variante vogal oral. Foram registradas 445 

ocorrências de vogal oral em um total de 707 dados, correspondendo a 63% dos dados. Com 

relação às variáveis testadas, o programa selecionou as variáveis aleatórias item lexical e 

indivíduo, e as variáveis independentes, na seguinte ordem, tamanho da sílaba (p.=1.53e-07), 

contexto precedente (p.=2.82e-05), idade/escolaridade (p.=0.0146), vogal núcleo do ditongo 

(p.=0.012) e próxima sílaba tônica (p.=0.0251)
27

. O Rbrul não selecionou os grupos de fatores 

contexto seguinte e sexo, sendo que tais grupos também não tinham sido selecionados pelo 

Goldvarb, e também não selecionou classe morfológica, selecionada pelo Goldvarb.  

Com relação às variáveis sociais idade/escolaridade, os resultados obtidos pelo Rbrul 

confirmam os mesmos resultados, já apresentados anteriormente, para as rodadas do 

Goldvarb. 

Quanto às variáveis linguísticas, os resultados do Rbrul também confirmam os do 

Goldvarb para o tamanho da sílaba, com palavras trissílabas e polissílabas favorecendo a 

                                                           
26

 A rodada foi feita com amálgama idade e escolaridade. 
27

 O valor de p ou p-valor indica a significância do grupo de fatores. Um valor de p igual ou abaixo de 0,50 

indica que a variável é relevante no condicionamento da variação. Quanto menor for o valor abaixo de 0,50, é 

indicação da importância daquela variável no condicionamento. 
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variante oral e as dissílabas desfavorecendo; contexto precedente, com consoantes tanto 

nasais quanto orais favorecendo a variante vogal oral e onset vazio desfavorecendo; e próxima 

sílaba tônica, com distância maior (duas ou mais sílabas) favorecendo a variante oral e 

distância menor (uma sílaba ou pausa) desfavorecendo-a. Para esta última variável, os 

resultados indicam um condicionamento que envolve uma posição de um constituinte silábico 

em posição prosódica fraca acentuada pela maior distância da sílaba tônica da palavra 

seguinte, sendo que os resultados para Imperatriz replicam os de Votre (1978) e Gomes et al. 

(2013). O grupo de fatores vogal núcleo do ditongo foi o único que foi selecionado pelo Rbrul 

e não foi selecionado pelo Goldvarb, apesar dos resultados terem sido os mesmos: ẽ 

favorecendo a variante oral e ã desfavorecendo-a. Como as rodadas do Rbrul e Goldvarb 

contêm alguns grupos de fatores diferentes (indivíduo e item lexical), podem ocorrer 

diferenças nos resultados dos dois programas computacionais.  

No estudo da alternância entre vogal e ditongo nasal átonos finais e vogal oral, 

analisaremos o comportamento dos itens lexicais a fim de verificar se há alguma relação com 

o que preconiza a teoria da difusão lexical proposta por Wang (1969). A partir de um estudo 

realizado sobre o chinês, Wang (1969) estabeleceu que certos processos de variação e 

mudança afetavam determinados itens e não outros, mesmo que esses itens possuíssem 

contextos fonéticos favorecedores de um possível processo de mudança. Assim, ele confirma, 

no seu estudo, a tese difusionista de que o processo de mudança é foneticamente abrupto e 

lexicalmente gradual.  

Oliveira (1995) propõe para a compreensão da mudança dos itens lexicais os traços 

[+/- frequente] e [+/- formal]. Para o autor (1995, p. 87), determinado item lexical será 

marcado como + ou - dependendo da frequência do contexto onde ele ocorre na interação 

entre falantes individuais (ou de grupos de falantes). Já o traço [+/- formal] será atribuído a 

partir da marca a ser atribuída à própria situação de fala (ou, dizendo de outra forma, à 

empatia entre o falante e a situação de fala). Embora seja possível tratar a formalidade 

também em amostra de fala espontânea, haja vista o referido autor falar de formalidade do 

item e não do contexto; neste estudo consideramos apenas o traço [+/- frequente]. 

Bybee (2001), considerando as representações mentais que cada palavra possui no 

léxico do falante, diz que a frequência de uso e de acesso que cada palavra possui pode afetar 

sua representação. Segundo a autora (2001, p. 1) “a frequência com que cada palavra ou 

sequência de palavras individuais são usadas e a frequência com que certos padrões ocorrem 

em uma língua afetam a natureza da representação mental e, em alguns casos, a verdadeira 
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forma fonética das palavras”
28

. Assim, segundo Bybee, quando se analisa a frequência de 

ocorrência de uma palavra em determinado corpus, verifica-se que diversos aspectos de uso, 

além da frequência, podem concorrer para que um item lexical esteja mais propício a ser 

afetado por uma mudança sonora. 

 A análise feita a partir das frequências e pesos relativos obtidos através do Goldvarb 

2001 deixou alguns pontos sobre a alternância entre vogal e ditongo nasal átonos finais e 

vogal oral em aberto, pois, durante a observação dos dados, percebeu-se que, mesmo que 

certos grupos de fatores linguísticos aparecessem como favorecedores da variante oral, ao se 

checarem os dados, constatava-se que os favorecimentos eram, em grande parte, relacionados 

a itens específicos. Assim, levantou-se a hipótese de que a alternância entre vogal e ditongo 

nasal átonos finais e vogal oral fosse sensível ao parâmetro item lexical. 

Conforme dito anteriormente, a frequência com que determinados itens ocorrem na 

fala pode favorecer ou desfavorecer a implementação de uma nova variante fonética. Assim, 

com base em Oliveira (1995) e Bybee (2001), a análise dos itens levará em consideração os 

traços [+/- frequente], objetivando verificar o comportamento do item que se mostrou mais 

propenso a ser realizado com a vogal oral. 

Importante destacar que foram registrados 68 itens diferentes com a variante oral para 

a Amostra de Imperatriz. Listamos, nas duas tabelas a seguir, todos os itens do corpus, que 

tiveram mais de três ocorrências. Esse procedimento foi adotado uma vez que, se há somente 

duas ocorrências ou uma do item, não é possível avaliar tendência das duas variantes em 

questão. A Tabela 18 (nomes) e a Tabela 19 (verbos) apresentam a lista dos itens que tiveram 

mais de três ocorrências no corpus com os respectivos percentuais e pesos relativos. 

Apresentamos primeiramente a Tabela 18 com os nomes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 The frequency with which individual words or sequences of words are used and the frequency with which 

certain patterns recur in a Language affects the nature of mental representation and in some cases the actual 

phonetic shape of words (BYBEE, 2001, p. 1). 
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Item lexical Frequência               % Peso Relativo 

Nomes    

Homem 85/93 91 0.84 

Reportagem 06/06 100 0.65 

Jovem 03/12 25 0.61 

Ordem 02/06 33 0.61 

Sondagem 03/03 100 0.57 

Origem 08/08 100 0.56 

Milhomem 17/17 100 0.54 

Coragem 03/04 75 0.49 

Viagem 07/09 77 0.49 

Personagem 02/03 66 0.41 

Mensagem 05/06 83 0.35 

Órgão 00/03 000 0.31 

Bagagem 02/03 66 0.20 

Homenagem 02/04 50 0.10 

Tabela 14: Distribuição das ocorrências de vogal oral por item lexical em nomes. 

 

 

 Na sequência, apresentamos a Tabela 19 com os verbos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

 

Tabela 15: Distribuição das ocorrências de vogal oral por item lexical em verbos. 

Item lexical Frequência % Peso Relativo 

Verbos    

Foram 49/67 74 0.93 

Deram 04/05 80 0.88 

Chegam 02/03 66 0.83 

Gostam 02/07 28 0.81 

Mudaram 04/04 100 0.77 

Deixaram 05/05 100 0.73 

Descobriram 04/04 100 0.72 

Saíram 06/07 85 0.71 

Disseram 12/12 100 0.71 

Fizeram 37/41 90 0.70 

Perguntaram 03/03 100 0.69 

Botaram 08/08 100 0.68 

Terem 01/03 33 0.68 

Puxaram 04/04 100 0.67 

Chamaram 05/05 100 0.64 

Mandavam 03/03 100 0.64 

Ficam 02/11 18 0.63 

Morreram 04/05 80 0.61 

Trouxeram 04/04 100 0.61 

Chamam 09/11 81 0.60 

Mataram 13/15 86 0.59 

Levaram 08/09 88 0.59 

Ficaram 13/16 81 0.57 

Colocaram 10/14 71 0.57 

Passaram 06/08 75 0.54 

Vieram 15/18 83 0.52 

Querem 06/17 35 0.52 

Chegaram 06/08 75 0.49 

Gravaram 03/04 75 0.49 

Iam 00/20 000 0.47 

Vinham 00/16 000 0.47 

Jogam 00/03 000 0.46 

Tiraram 07/08 87 0.45 

Estudaram 02/03 66 0.44 

Pegam 00/05 000 0.43 

Tinham 01/15 06 0.39 

Tiveram 06/08 75 0.39 

Queriam 00/04 000 0.39 

Ligaram 04/05 80 0.38 

Falam 00/05 000 0.37 

Faziam 00/04 000 0.36 

Serem 00/04 000 0.34 

Mandaram 07/08 87 0.34 

Começaram 03/05 60 0.33 

Formaram 02/03 66 0.33 

Colocam 01/04 25 0.32 

Pegaram 09/12 75 0.29 

Eram 01/17 05 0.26 

Chamavam 06/09 66 0.21 

Dizem 00/06 000 0.16 

Tomavam 01/03 33 0.15 

Chegavam 01/03 33 0.14 

Fazem 00/14 000 0.12 

Estavam 00/20 000 0.08 
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Por se tratar de dados obtidos em amostra de fala espontânea, o fato de alguns itens 

ocorrerem com mais frequência que outros é esperado. Observa-se, quanto à variação, que 

alguns itens são mais propensos a ocorrer com a vogal oral, enquanto outros tendem a ocorrer 

com a variante nasal. Observa-se na Tabela 18 que o item homem, o item mais frequente no 

corpus estudado, foi majoritariamente produzido com a vogal final oral e os itens órgão, 

jovem e ordem tenderam a ocorrer com ditongo nasal. Entre as formas verbais de terceira 

pessoa do plural, os itens fizeram e foram tenderam à realização com vogal oral; já os verbos 

vinham, eram e ficam tenderam a ocorrer com ditongo nasal ou vogal nasal. 

Investigaremos agora o comportamento dos itens com variante oral mais frequentes na 

Amostra de Imperatriz, os quais estão listados na Tabela 20 abaixo. Consideramos os 

percentuais dos itens que tiveram 15 ou mais ocorrências. 

 

Item N º de ocorrências Frequência (%) Peso Relativo 

Homem 85/93 91 0.84 

Milhomem 17/17 100 0.54 

Foram 49/67 74 0.93 

Fizeram 37/41 90 0.70 

Mataram 13/15 86 0.59 

Ficaram 13/16 81 0.57 

Vieram 15/18 83 0.52 

Tabela 16: Itens mais frequentes na Amostra de Imperatriz. 

 

  

Verifica-se que a palavra homem, com 91% de frequência e 0.84 de peso relativo, 

ocorre quase que categoricamente com a variante oral. Das 85 ocorrências da palavra homem 

(Ver Tabela 20), 17 ocorrências foram faladas pelos adolescentes, 24 ocorrências pelos 

intermédiários e 44 ocorrências pelos mais velhos. Já a palavra Milhomem tem um 

comportamento categórico, 100% de ocorrência da oral, tendo sido falada 11 vezes por Lam 

(sexo masculino, 69 anos, ensino médio) e 6 vezes por Ild (sexo feminino, 76 anos, ensino 

médio), ambos da faixa etária constituída pelos mais velhos, com nível médio de escolaridade. 

As formas verbais de terceira pessoa do plural, principalmente foram e fizeram possuem uma 

frequência altíssima. Assim sendo, a variante oral não está sendo completamente extinta nesta 

comunidade de fala. Pode ser que a implementação da nasal não atinja palavras muito 

frequentes como essas que foram mostradas. Em função disso, o papel da frequência aqui tem 

que ser entendido de forma diferente, pois se a mudança em Imperatriz estivesse ocorrendo no 

sentido da implementação da variante oral, o comportamento quase categórico dos itens 

relacionados na Tabela 20 se justificaria como sendo o resultado de uma mudança motivada 

foneticamente (enfraquecimento articulatório em sílaba fraca – átona final). Porém, a 
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mudança que está ocorrendo, como já mostrado nos resultados por idade, é no sentido da 

implementação da variante nasal. Assim sendo, no contexto de Imperatriz, o papel da 

frequência por esta razão deve ser visto, como já se disse, de forma inversa, isto é, os itens 

com maior frequência de realização da vogal oral  não são os mais atingidos pela mudança, 

mas sim, os que estão resistindo à implementação da nasal, uma mudança sem motivação 

fonética. A hipótese de Bybee (2002), já apresentada no capítulo sobre pressupostos teóricos, 

é a de que, em processo de mudança sonora, itens mais frequentes sejam mais atingidos que 

os itens menos frequentes; porém, o item homem realizado como homi, o nome mais 

frequente no corpus estudado, foi majoritariamente produzido com a vogal final oral, ou seja, 

um comportamento contrário à direção da mudança na localidade. 

A alta porcentagem de ocorrência desses itens mostra que todos eles se mostram como 

influenciadores da variante oral no corpus analisado. Assim, a análise do comportamento dos 

itens verificou que a variante oral, mesmo possuindo contextos fonéticos favorecedores, como 

se viu anteriormente, é favorecida por itens específicos. Ou, presumindo-se que a variante oral 

era a pronúncia predominante em Imperatriz ainda quando era uma localidade rural, diríamos 

que esses itens parecem ser mais resistentes ao processo de mudança em direção da variante 

nasal na comunidade de fala de Imperatriz. 

Com relação aos itens mais frequentes da amostra, homem e Milhomem, verifica-se 

que os adolescentes são os responsáveis por fazer menos uso da variante oral, isto é, são os 

mais jovens que lideram a mudança em direção à variante nasal. Dos seis falantes 

adolescentes analisados, Deb (ensino médio), Myl e Vin (ambos com ensino fundamental) são 

os que mais favorecem a nasal. Verificamos que os falantes mais jovens estão realizando a 

nasal principalmente nos verbos gostam, foram, ficam e fazem e no substantivo homem. 

Verificamos também se esses itens alternam ou não na fala dos adolescentes e constatamos 

que alguns itens não alternam com a vogal oral: gostam ~ gostũ, foram ~ forũ ~ foru, ficam 

(não alterna), fazem ~ fazĩ. Já homem alterna o ditongo nasal com as realizações homĩ ~ homi. 

Isso justifica o fato de ter mais nasal na fala dos adolescentes. Acreditamos que a razão de ter 

mais nasal na fala dos falantes mais jovens também esteja relacionada aos efeitos da 

escolarização. Portanto, a diminuição da frequência da variante oral pelos mais jovens se dá 

no contexto inverso da implementação da oral nos trabalhos de Votre (1978), Guy (1981) e 

Gomes et al. (2013), isto é, a partir dos itens menos frequentes. 

Verificamos, ainda, se os itens com realização categórica do ditongo no corpus só são 

falados pelos mais jovens. Os itens iam, vinham, fazem e estavam com o ditongo ou a vogal 
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nasal finais são catégoricos, 100% de realização nasal. Esses itens ocorrem com maior 

frequência na fala dos mais jovens, mas também ocorrem nas outras duas faixas etárias. 

Assim sendo, embora os mais jovens estejam liderando a mudança em direção à 

implementação da variante nasal, as palavras categóricas pronunciadas com a variante nasal 

não são exclusivas da fala dos adolescentes, estando também presentes na fala tanto dos 

falantes intermediários quanto dos falantes mais velhos.  

A variação dos itens nos indivíduos em que o item ocorreu é um outro aspecto 

importante a ser considerado. A Tabela 21 a seguir apresenta as ocorrências da palavra 

homem por indivíduo no corpus. 

 

Indivíduo Aplicação/Total 

Cle 5/5 

Ant 5/5 

Val 0/1 

Dul 4/4 

Deb 3/7 

Luc 4/4 

Edn 6/6 

Lam 8/8 

Ild 14/14 

Vin 2/2 

Myl 3/5 

Jos 2/3 

Cil 11/11 

Chi 18/18 

Total 85/93 

Tabela 17: Ocorrência da vogal oral no total de realizações da palavra homem por indivíduo. 

  

 Observa-se um comportamento diferenciado por indivíduo. Para a maioria dos 

indivíduos, a variante oral é a predominante ou a única realizada. Para outros indivíduos, a 

variante nasal é a que predomina (somente Deb tem predominância da nasal e Val não conta 

porque só tem uma ocorrência). Verifica-se que o comportamento categórico ou 

semicategórico observado em relação à palavra homem em todos os falantes estudados 

independentemente da idade e da escolaridade mostra que, para essa palavra, a variante oral é 

a representação predominante para os falantes dessa comunidade de fala e provavelmente não 

será atingido no processo de implementação da variante nasal. Essa reflexão só é possível 
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para essa palavra neste corpus, mas possibilita inferir que a implementação de um processo de 

fortalecimento (articulação nasal) em um ambiente fraco (sílaba átona final) só pode se 

implementar naqueles contextos em que a variante oral não era predominantemente produzida 

ou era menos favorecida.  

 

 

6.5 SÍNTESE 

 

 

Neste capítulo, foram apresentadas as análises dos dados obtidos na Amostra de 

Imperatriz, por meio do programa Goldvarb e Rbrul, para a alternância entre ditongo e vogal 

nasal átonos finais e vogal oral. Dos seis grupos de fatores linguísticos, foram selecionados 

pelo Goldvarb 2001: contexto precedente, tamanho da palavra, classe morfológica e próxima 

sílaba tônica. Os resultados obtidos para essa variável revelaram que a realização da vogal 

oral é favorecida: por vocábulos com maior número de sílabas; pelos nomes; pelas consoantes 

[-alto] e consoantes [+nasal] em contexto anterior e quando a próxima sílaba tônica está a 

distância de 2 sílabas ou de 3 ou + sílabas da nasal final precedente. Por outro lado, a vogal 

oral é desfavorecida pelos seguintes fatores: vocábulos com menor número de sílabas; pelos 

verbos, embora as formas verbais no pretérito tenham um efeito favorecedor no 

condicionamento da variante oral; por consoantes [+alto] e consoantes [-nasal] e quando a 

próxima sílaba tônica está a distância de 1 sílaba ou pausa. 

Dos três grupos de fatores não-linguísticos ou sociais tomados para análise - sexo 

(masculino e feminino), idade (14-20, 21-52, 53 ou mais) e escolaridade (Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior) – foram selecionados pelo Goldvarb 2001 

idade e escolaridade. Os resultados obtidos revelaram para a variável idade que a realização 

da vogal oral é favorecida por falantes mais velhos e desfavorecida por falantes adolescentes, 

o que caracteriza uma mudança em progresso na cidade de Imperatriz. Já para a variável 

escolaridade, os resultados obtidos revelaram que os falantes mais velhos, independente  do 

nível de escolaridade, e os intermediários de ensino fundamental são os que favorecem a 

variante oral; e intermediários de ensino médio e de ensino superior, e adolescentes, 

independentemente  do nível escolar, favorecem a nasal. 

A fim de melhor entender e embasar a hipótese do desenvolvimento de diferentes 

padrões linguísticos em uma mesma comunidade de fala, um estudo dos itens lexicais se fez 
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necessário. Esse estudo acerca dos itens lexicais apresentou os seguintes resultados: a 

realização variável da alternância entre vogal e ditongo nasal átonos finais e vogal oral no 

Rbrul se revelou sensível ao número de sílabas, vogal núcleo-nasal, contexto precedente, 

próxima sílaba tônica, idade/escolaridade e item lexical. A tendência à realização da variável 

como oral pode ser descrita da seguinte maneira: tende a ocorrer em vocábulos com maior 

número de sílabas; em ambos os núcleos-nasais, com leve vantagem do núcleo ẽ; em contexto 

precedente nasal; com próxima sílaba tônica com distância maior do núcleo nasal; pelos mais 

velhos, independentemente da escolaridade; e por alguns itens lexicais, que são mais 

propensos do que outros, sendo, possivelmente, os que estão resistindo à implementação da 

nasal. Verificou-se, portanto, que há uma maior motivação fonética para o efeito da próxima 

sílaba tônica, sendo este o contexto favorecedor da variante oral. Verificou-se, ainda, que os 

resultados do Rbrul confirmaram os resultados do Goldvarb. 

 Diante de todo o exposto, verificamos, na cidade de Imperatriz, a perda do perfil rural 

recente devido à rápida urbanização, que fez perder traços ruralizantes fortes e se estabelecer 

uma variedade urbana com nasalidade fortificada e não enfraquecida. Entretanto, quanto à 

perda do perfil rural recente devido à rápida urbanização, parece que, em relação à alternância 

entre ditongo e vogal nasal e vogal oral, os percentuais por idade mostram ainda uma forte 

presença da variante vogal oral, já que os mais novos fazem quase que a média para a 

comunidade de fala do Rio de Janeiro. O processo de perda de traços ruralizantes fortes está a 

caminho em relação a essa variável, sem dúvida, mas não é a mesma situação se comparado à 

da semivogal.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Esta tese teve como objetivo estudar a formação de uma variedade urbana capturada 

em meio à mistura dialetal que se verificou na formação populacional da cidade de 

Imperatriz-MA. Das análises feitas, obtivemos informações que nos permitiram compreender 

melhor as três variáveis estudadas (alternância entre a lateral palatal e a semivogal, 

alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral, e alternância entre presença 

e ausência de concordância verbal de terceira pessoa do plural) na variedade imperatrizense. 

O estudo das três variáveis sociolinguísticas a partir de dados da Amostra de 

Imperatriz considerou o comportamento dos falantes em função das variáveis idade, sexo e 

escolaridade. Os resultados demonstraram que:  

a) em relação à alternância entre lateral palatal e semivogal, a distribuição por faixa 

etária sinaliza mudança em progresso no sentido de perda da semivogal, visto que os 

percentuais obtidos foram muito baixos, principalmente para os falantes mais jovens. 

Quanto ao comportamento do indivíduo, os mais velhos apresentam percentual geral 

de 27%, que não representa de fato uma baixa ocorrência da semivogal na 

comunidade, mas uma média de valores percentuais com extremos bastante distantes 

que possivelmente tenha relação com o perfil social dos falantes; os intermediários e 

os adolescentes apresentam percentuais baixos em sua maioria. Quanto à escolaridade, 

há uma frequência baixa de uso da variante semivogal nos níveis de escolaridade 

superior e médio, com os falantes com formação em nível superior usando mais a 

semivogal (15%) que os de nível médio (8%) e estes usando menos a semivogal que 

os de nível fundamental (40%). Quanto ao sexo, há praticamente a mesma frequência 

de uso da variante semivogal para os dois sexos, com mulheres e homens 

comportando-se de forma quase idêntica, 21% e 23%, respectivamente. Após a 

interação entre sexo e idade, os resultados mostraram que homens e mulheres mais 

velhos tendem a usar mais a variante semivogal que os intermediários e estes mais que 

os mais jovens, mas os homens usam mais que as mulheres a variante estigmatizada. 

Os resultados para a interação entre sexo e escolaridade mostraram que não há 

diferença entre homens e mulheres de baixa escolaridade no uso da variante 

semivogal, mas nos demais níveis de escolaridade, excetuando as mulheres de nível 
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superior que favorecem a variante semivogal, a tendência é de maior uso da variante 

lateral palatal tanto por homens quanto por mulheres. 

b) em relação à alternância entre presença e ausência de concordância verbal, a 

distribuição por faixa etária indica um perfil de variação estável, já que a diferença 

entre mais velhos e mais novos é pequena e são os mais novos que apresentam o 

percentual mais alto da ausência de marca; não havendo, portanto, evidências de uma 

mudança em curso. Quanto ao comportamento do indivíduo, os mais velhos 

apresentam menos variabilidade; os intermediários apresentam percentuais baixos, 

mas com uma certa variabilidade; os adolescentes apresentam, na maioria, 

comportamento homogêneo. Quanto à escolaridade, os informantes com ensino 

superior, médio e fundamental comportam-se de forma quase semelhante, uma vez 

que os percentuais de frequência de uso da variante nos três níveis de escolaridade, 

36%, 34% e 40%, respectivamente, estão bastante próximos, ocorrendo na mesma 

proporção independentemente da escolaridade. Após a interação idade e escolaridade, 

os resultados apresentaram favorecimento para: falantes adolescentes de ensino 

superior (50% de frequência e 0.63 de peso relativo), falantes intermediários de ensino 

fundamental (43% de frequência e 0.55 de peso relativo), falantes mais velhos de 

ensino superior (41% de frequência e 0.55 de peso relativo) e de fundamental (40% de 

frequência e 0.55 de peso relativo). Quanto ao sexo, as mulheres (40%) usam um 

pouco mais a variante ausência de concordância que os homens (34%), uma diferença 

mínima, mas relevante, uma vez que a variável foi selecionada. Após a interação entre 

sexo e escolaridade, os resultados continuaram a apresentar as mulheres favorecendo a 

variante ausência de concordância verbal. Após a interação entre sexo e idade, os 

resultados demonstraram os homens adolescentes e as mulheres, principalmente as 

mais velhas, como o grupo que mais favorece a ausência de concordância verbal. 

c) em relação à alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal oral, a 

distribuição por faixa etária apresenta um perfil de mudança em progresso, no sentido 

de ampliação de uso da variante nasal (ditongo ou vogal), uma vez que os mais velhos 

usam mais a variante oral que os intermediários, e a faixa intermediária usa mais a 

variante oral que os adolescentes. Quanto ao comportamento do indivíduo, os mais 

velhos apresentam comportamento mais homogêneo; os intermediários apresentam 

percentuais com uma certa variabilidade, que vai de 23% a 94%, mas ainda assim essa 

diferença não reproduz a situação observada para os mais velhos em relação à 
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semivogal; os adolescentes apresentam em sua maioria percentuais altos e 

discrepantes. Quanto à escolaridade, os resultados indicam que os falantes menos 

escolarizados tendem a usar mais a variante oral em relação aos falantes mais 

escolarizados. Quanto ao sexo, os percentuais foram muito próximos, sendo 63% para 

o sexo feminino e 62% para o sexo masculino. 

 

Do exposto, verificamos que a distribuição por faixa etária indica, para as duas 

variáveis fonéticas estudadas, mudança em direção à variante mais frequente em grandes 

centros urbanos. Com relação ao comportamento do indíviduo, observamos diferenças apenas 

para a variante semivogal por seu caráter estigmatizado e que também pode estar relacionado 

a características sociais que não foram capturadas pela variável escolaridade, mas que estão 

agindo conjuntamente com ela, o que nos levou a questionar se a variável escolaridade está de 

fato conseguindo capturar a complexidade da estrutura social do Brasil. Com relação à 

variável escolaridade, os percentuais mais altos registrados nos dados da amostra são da 

variante vogal oral; os resultados indicam que os falantes menos escolarizados tendem a usar 

mais a variante oral em relação aos falantes mais escolarizados. Com relação à variável sexo, 

praticamente não há diferença de comportamento entre os sexos masculino e feminino em 

relação às variáveis fonológicas. Para a semivogal, a interação entre sexo e idade refinou o 

resultado demonstrando que são os homens e mulheres mais velhos que mais usam essa 

variante; e a interação das variáveis sexo e escolaridade também demonstrou que não há 

diferença somente entre homens e mulheres de baixa escolaridade. Quanto à ausência de 

concordância, por não haver interação entre sexo e escolaridade e sexo e idade, a variante 

continuou a ser favorecida pelas mulheres.  

A comparação entre os resultados obtidos em Imperatriz e outros dois centros urbanos 

mapeados em relação às variáveis estudadas, Rio de Janeiro, sem origem rural, e Belo 

Horizonte, com origem rural, permitiu avaliar melhor as consequências linguísticas da rápida 

urbanização da cidade. A comparação com Belo Horizonte revelou baixos percentuais de 

frequência de uso da variante semivogal em ambas as cidades, indicando a sobrevivência ou a 

permanência de uma característica típica de áreas rurais ainda para alguns falantes. Quanto à 

ausência de concordância verbal, os percentuais são baixos e praticamente iguais em 

Imperatriz e em Belo Horizonte, estando abaixo do observado para a cidade do Rio de 

Janeiro, demonstrando que não se verifica mais nas duas cidades um perfil de fala rural, 

porém, essa variante não foi eliminada por completo, apresentando um padrão de variação 
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estável nas duas comunidades de fala. Quanto à variante vogal oral, em Imperatriz, há 

predomínio de ocorrência da variante vogal oral; no entanto, essa variante está perdendo 

terreno para a variante nasal, se comparada com o Rio de Janeiro, em que a variante oral tem 

um percentual razoável de ocorrência, mas não predomina em relação à ocorrência do ditongo 

nasal. 

Assim sendo, a comparação dos resultados para as três variáveis permitiu perceber que 

o contato dos dialetos na cidade de Imperatriz resultou no estabelecimento de uma variedade 

urbana que, em função do contexto socioeconômico e do rápido processo de urbanização, que 

afetaram a dinâmica da variedade, preservou algumas marcas regionais e descartou outras, as 

mais típicas de fala rural. Assim, verifica-se, entre os mais velhos e intermediários altos 

índices da variante semivogal e da variante vogal oral; já entre os mais novos, a tendência é 

de perda dessas características na comunidade de fala. Esses resultados confirmam a hipótese 

deste estudo que trata da mistura dialetal, que, associada à transformação econômica da 

localidade, resultou em uma mudança no perfil linguístico da cidade em relação à variedade 

rural. 

O estudo sobre a variável alternância entre ditongo e vogal nasal átonos finais e vogal 

oral a partir de dados da Amostra de Imperatriz demonstrou: 

a) do ponto de vista estrutural, que a variante vogal oral é favorecida por: vocábulos com 

maior número de sílabas; nomes; consoantes antecedentes [+nasal] e consoantes 

antecedentes [-alto] e quando a próxima sílaba tônica está à distância de 2, 3 ou + 

sílabas da nasal final precedente. 

b)  do ponto de vista social, que a variante vogal oral é favorecida por falantes mais 

velhos e por falantes que possuem ensino fundamental. O cruzamento das variáveis 

idade e escolaridade, variáveis sociais selecionadas pelo programa computacional, 

indicou favorecimento da vogal oral por falantes mais velhos, independentemente do 

nível de escolaridade, e intermediários-fundamental. Esses resultados confirmam a 

hipótese deste estudo que aponta os falantes mais velhos como os detentores das 

características da fala rural que deve ter predominado até os anos 50, e os falantes 

intermediários e adolescentes, como os representantes das duas gerações seguintes, os 

quais representam características relacionadas à mudança do perfil linguístico desta 

comunidade de fala. 

Como visto, a direcionalidade da mudança em Imperatriz no sentido da 

implementação da variante nasal está ocorrendo em direção contrária do Rio de Janeiro que 
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também é, conforme Votre (1978), uma mudança em progresso, mas na direção da perda da 

nasalidade. Em Imperatriz, o fato de os mais jovens desfavorecerem a variante vogal oral não 

deve ser entendido como uma possibilidade de total desaparecimento desta variante, mas que 

há a predominância da variante nasal no geral, visto que a variante vogal oral tem frequência 

alta para alguns falantes e em alguns itens lexicais. Esse resultado vai de encontro à hipótese 

de Votre (1978) sobre a perda da nasalidade ser um processo irreversível no Português do 

Brasil, que inicialmente reiteramos como hipótese deste trabalho, por acreditarmos que a 

direcionalidade da mudança em Imperatriz seria a mesma observada  para outros centros 

urbanos.  

O estudo de dados da Amostra de Imperatriz, por meio do programa Rbrul, 

demonstrou que a realização variável da alternância entre vogal e ditongo nasal átonos finais 

e vogal oral se revelou sensível ao número de sílabas, vogal núcleo-nasal, contexto 

precedente, próxima sílaba tônica, idade/escolaridade e item lexical. Os resultados do Rbrul 

para as variáveis linguísticas confirmaram os do Goldvarb para o tamanho da sílaba, contexto 

precedente e próxima sílaba tônica. O grupo de fatores vogal-núcleo do ditongo foi o único 

que foi selecionado pelo Rbrul e não foi selecionado pelo Goldvarb, apesar dos resultados 

terem sido os mesmos: favorecimento da variante oral pela vogal-núcleo ẽ e desfavorecimento 

pela vogal-núcleo ã. 

Verificamos que a variante oral não está sendo completamente extinta em Imperatriz 

porque a implementação da nasal não atingiu palavras muito frequentes, sendo favorecida por 

estes itens, por isso interpretamos o papel da frequência de forma inversa: os itens com maior 

frequência de realização da vogal oral não são os mais atingidos pela mudança, mas parecem 

ser os mais resistentes ao processo de mudança em direção à variante nasal, uma mudança 

sem motivação fonética, como o item homem realizado como homi – nome mais frequente no 

corpus estudado – que foi majoritariamente produzido com a vogal final oral, ou seja, um 

comportamento contrário à direção da mudança na localidade. 

 Diante do exposto, alcançamos os objetivos pretendidos, ao constatar, na cidade de 

Imperatriz, que a rápida urbanização afetou a dinâmica linguística da variedade originalmente 

rural, levando à perda desse perfil rural recente e ao estabelecimento de uma variedade 

urbana. Constatamos, ainda, que a maior motivação para a inserção da variante nasal nessa 

comunidade de fala não é de ordem fonética, advém da situação conceituada por Labov 

(2001) como mudança from above ou mudança de cima, a mudança com consciência social, 
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externa à variedade em uso, resultante da urbanização e da escolarização que tornaram 

Imperatriz a segunda maior cidade do Estado do Maranhão.  

Esperamos que este trabalho represente uma contribuição acerca do comportamento 

das três variáveis analisadas e abra caminho para novos estudos que visem à análise do 

comportamento dos fatores linguísticos da alternância entre lateral palatal e semivogal, e 

alternância entre presença e ausência da marca de concordância verbal, já que, neste estudo, 

consideramos, para essas variáveis, apenas os fatores sociais; ampliem a discussão de tais 

variáveis à luz das mudanças ocorridas com a rápida urbanização de Imperatriz; e considerem 

a alternância entre ditongo e vogal nasais átonos finais e vogal oral a partir da ótica dos 

Modelos Baseados no Uso. Acreditamos que a ampliação do entendimento sobre as variáveis 

estudadas contribua para melhor conhecermos a variedade imperatrizense. 
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