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RESUMO

Apresenta-se	nesta	tese	uma	discussão	sobre	os	métodos	de	estudos	linguísticos,	observando	
como	esses	métodos	influenciaram	as	pesquisas	e	as	conclusões	dos	estudiosos	brasileiros,	tais	
como	Serafim	da	Silva	Neto,	Ismael	de	Lima	Coutinho,	Manoel	Said	Ali,	Câmara	Júnior,	Antenor	
Nascentes,	Amadeu	Amaral,	Mário	Marroquim,	dentre	outros.	O	objetivo	deste	trabalho	é	o	de	
verificar,	sob	os	moldes	da	Historiografia	Linguística,	se	os	métodos	de	pesquisas	do	século	XXI,	
os quais apresentam condições e tecnologias avançadas, fornecem subsídios que podem alterar 
significativamente,	ou	assegurar	a	autenticidade	e	a	validade	dos	resultados	já	encontrados,	no	
cenário	das	pesquisas	sobre	a	língua	brasileira.	Para	tal,	teceu-se	uma	revisão	bibliográfica	sobre	
os	estudos	linguísticos	e	metodologias	empreendidas	no	decorrer	dos	séculos	XIX	e	XX,	a	partir	
da	qual	se	discute	o	apogeu	e	o	declínio	do	método	histórico-comparativo.	Discute-se,	também,	
o percurso das pesquisas trilhadas pelas vertentes da Linguística Românica, da Linguística 
Germânica,	da	Gramática	Comparada,	da	Neogramática,	além	dos	estudos	de	cunho	filológicos	
e etnológicos, e os autores que se vinculam a essas vertentes. Traça-se o percurso empreendido 
por	 Saussure	 para	 inserir	 a	 linguística	 como	 ciência,	 sua	 influência	 nos	 estudos	 de	Câmara	
Júnior no Brasil, as correntes teóricas que surgiram após essa vertente, e suas contribuições para 
com os estudos linguísticos. Delineia-se, ainda, a relevância das pesquisas dialetológicas feitas 
no Brasil por Amadeu Amaral, Antenor Nascentes, Mário Marroquim, dentre outros, sob a 
influência	do	trabalho	de	Jules	Gillièron,	o	Atlas	Linguistique	de	La	France.	Como	comunidade	
linguística para este estudo, elegeu-se a cidade de Pirenópolis, no intuito de se delimitar a 
pesquisa	e	proporcionar	uma	melhor	visualização	dos	processos	de	métodos.	A	escolha	dessa	
cidade	se	deu	devido	a	fatores	geográficos	e	sociais	contidos	em	sua	formação,	proporcionados	
pela passagem das Bandeiras.	 Selecionou-se,	 nos	 dados	 coletados,	 o	 fenômeno	 da	 aférese,	
o qual atuou como suporte de pesquisa para o estudo dos procedimentos metodológicos que 
explicam	esse	fenômeno.	Com	a	finalidade	de	testar	os	procedimentos	metodológicos	modernos	
utilizados	nesta	tese,	buscou-se	estabilizar	a	fala,	através	de	gravações	digitais,	para	posterior	
análise,	no	intuito	de	pesquisar	o	processo	da	aférese	em	situação	de	fala	real.	Os	procedimentos	
metodológicos utilizados foram comparados com as metodologias apresentadas nas pesquisas 
relatadas no corpo deste estudo, para uma maior compreensão sobre as questões que envolvem 
os	métodos	de	pesquisa	e	da	relevância	desses	no	desenvolvimento	de	um	estudo	e	obtenção	de	
um resultado.



ABSTRACT

It’s presented, in this thesis, a discussion on 20th	Century	linguistic	methods	of	study,	observing	
how	such	methods	influenced	the	researches	and	the	conclusions	of	Brazilian	scholars	such	as	
Serafim	da	Silva	Neto,	Ismael	de	Lima	Coutinho,	Manoel	Said	Ali,	Câmara	Júnior,	Antenor	
Nascentes,	Amadeu	Amaral,	Mário	Marroquim,	among	others.	This	work	aims	at	verifying,	with	
the	aid	of	Linguistic-Historiography,	if	the	21st	Century	research	methods,	which	can	count	on	
modern	advanced	technology,	are	able	to	provide	reliable	information	to	significantly	change	or	
reassure	the	authenticity	of	currently-available	knowledge	on	the	Brazilian	language.	This	way,	
it has been created a bibliographical revision about linguistic studies and methodologies of the 
19th and 20th Centuries, from which it’s discussed the historical-comparative method’s apogee 
and decline. It is also discussed the approach of Romance Linguistics, German Linguistics, 
Comparative Grammar, Neogrammarian, and studies of philological and ethnical interest, besides 
the	authors	related	to	those	approaches.	It	shows	the	route	undertaken	by	Saussaure	to	consider	
Linguistics	as	a	science,	his	influence	on	Câmara	Júnior’s	studies	in	Brazil,	the	new	theories	
which	came	after	him,	and	his	contributions	to	linguistic	studies	are	also	analyzed.	It	outlines	the	
relevance	of	the	dialectological	research	undertaken	by	Amadeu	Amaral,	Antenor	Nascentes,	
Mário	Marroquim,	and	others,	under	 the	 influence	of	Jules	Gillièron’s	Atlas Linguistique de 
La France.	Pirenópolis	city	was	chosen	as	the	linguistic	community	for	this	study,	as	a	way	
to delimitate the research and provide a better visualization of the process of methods. The 
city	was	chosen	because	of	the	geographical	and	social	factors	emerged	under	the	influence	of	
Bandeiras. The apheresis phenomenon was chosen among all the collected data, which served 
as	research	support	for	the	study	of	methodological	procedures	that	explain	this	phenomenon.	
In order to test the modern methodological procedures used in this thesis, it was attempted to 
stabilize	the	speech	through	digital	recordings	for	further	analysis	in	order	to	investigate	the	
process of apheresis in a situation of actual speech. The methodological procedures used were 
compared	with	the	methodologies	presented	in	the	research	reported	in	the	body	of	this	study,	
to a greater understanding of the issues surrounding the research methods and of the relevance 
of	these	in	a	study	development	and	result	achievement.



INTRODUÇÃO 

Esta tese se ancora em uma pesquisa que teve por objeto de estudo os processos de 

métodos	desenvolvidos	nos	séculos	XIX	e	XX	e	suas	influências	sobre	os	teóricos	brasileiros.	Parte-

se da hipótese-tese, completamente previsível, mas muito difícil de comprovar descritivamente, 

de	que	as	condições	e	tecnologias	que	se	dispõe	atualmente	no	século	XXI,	fornecem	subsídios	

que	podem	alterar	significativamente	ou,	pelo	menos,	assegurar	a	autenticidade	e	a	validade	dos	

resultados já encontrados, no âmbito das pesquisas sobre a língua brasileira.

Teve-se o pressuposto que, com o avanço da tecnologia e a aplicação desses recursos 

em	pesquisas,	muitos	conhecimentos	têm	sido	ampliados,	validando	ou	até	invalidando	o	que	

já	foi	estudado.	Essa	questão	é	facilmente	percebida	em	trabalhos	que	envolvam	várias	áreas,	

dentre elas pode-se apontar a medicina, a informática, a física, a química e tantos outras. 

Dessa	 forma,	 como	 fica	 a	 ciência	 linguística	 tendo	 na	 atualidade	 disponível	 procedimentos	

metodológicos que seriam impensáveis em estudos feitos a trinta, cinquenta ou cem anos atrás? 

O conhecimento na área da linguística tem relação com esses fatores ou seu caráter empírico se 

sobressai a tudo isso?

Deve-se	considerar	que	o	 tema	proposto	é	 extremamente	amplo,	 e	no	 intuito	de	

se	vislumbrar	com	plenitude	o	objeto	de	estudo	em	questão,	isto	é,	os	processos	de	métodos,	

sentiu-se a necessidade de se fazer uma coleta de dados em uma comunidade de fala, utilizando 

procedimentos metodológicos que englobassem tecnologias modernas, com o objetivo de testar 

e	contrapor	esses	métodos	aos	utilizados	pelos	teóricos	do	séculos	XX.	

Como	suporte	de	pesquisa,	selecionou-se	o	fenômeno	da	aférese	encontrado	nos	

dados coletados, com o propósito de compreender se as metodologias ancoradas em aparatos 

inovadores, tais como programa de computação e gravador digital, utilizados nesta tese, 

possibilitariam a construção de novos conceitos sobre esse fenômeno. 

Considerou-se	nesta	pesquisa	que	a	 língua	é	composta	de	 fatos	que	são	 reflexos	

de seu passado e projeção de seu futuro. Elegeu-se como comunidade linguística para este 

estudo	a	cidade	de	Pirenópolis,	devido	à	antiguidade	da	região,	de	sua	localização	e	de	ter	sido	

formada	dentro	de	situações	de	conflitos	linguísticos	e	sociais,	proporcionados	pela	passagem	

das Bandeiras, em que se destaca o contato linguístico entre brasileiros, portugueses, indígenas 

e africanos escravizados. O propósito dessa escolha foi o de ampliar a possibilidade de se 

encontrar	um	fenômeno	da	língua	portuguesa	que	já	tivesse	sido	estudado	no	século	XX	e	que	

proporcionasse uma comparação metodológica com o mesmo fenômeno na atualidade. 
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Ressalta-se	que	não	se	tem	desconfianças	sobre	a	validade	dos	estudos	realizados	

no passado, simplesmente utiliza-se esse distanciamento no eixo diacrônico como um 

ponto	de	partida	para	averiguar	se	os	métodos	atuais	do	século	XXI,	que	são	mais	apurados	

tecnologicamente	do	que	os	de	outras	épocas,	possibilitam	encontrar	fatores	sobre	a	aférese	que	

não	seriam	passíveis	de	observação	em	períodos	pretéritos.

Destaca-se ainda que esta pesquisa não teve o propósito de estudar o fenômeno 

da	aférese	em	si,	tampouco	a	comunidade	de	fala	de	Pirenópolis,	mas	sim	os	procedimentos	

metodológicos que explicam esse fenômeno. Com isso, esta doutoranda se limitou a coleta de 

dados de onze falantes, dois quais foram selecionados cinco para a análise apresentada neste 

texto. Essa seleção se deve a questões de qualidade de gravação e recorrência do processo 

da	 aférese,	 bem	 como	 de	 se	 pode	 ter	 uma	melhor	 visualização	 gráfica	 no	 computador	 dos	

procedimentos metodológicos que descrevem e explicam esse processo. 

Esta tese tem como aporte metodológico, que fundamentou o desenvolvimento da 

pesquisa,	 a	Historiografia	 Linguística.	 Esse	método	 estabelece	 alguns	 passos	 para	 o	 estudo	

historiográfico-linguístico,	tal	como	se	propôs	nesta	pesquisa.	Com	o	objetivo	de	se	compreender	

os	métodos	de	pesquisas	propostos	pelos	teóricos	do	século	XX,	e	a	influência	desses	métodos	

sobre	os	estudiosos	brasileiros,	teceu-se	uma	revisão	bibliográfica	sobre	os	estudos	linguísticos	

desenvolvidos	 nesse	 período,	 e	 sobre	 o	 conceito	 de	 aférese	 construído	 por	 esses	 teóricos	

amparados nesses procedimentos metodológicos. 

De	 maneira	 ampla,	 conforme	 Marconi	 e	 Lakatos	 (2003),	 pode-se	 conceituar	 o	

método como o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que possibilita atingir o objetivo. 

A	palavra	método	é	originária	do	grego	methodos	e	significa	“via	caminho”.	O	método,	segundo	

Milani	 (2011),	 é	 sempre	 individual	 de	 cada	 sujeito	 em	cada	obra	 dentro	de	um	movimento	

ideológico. Permite ao pesquisador trilhar um caminho com o objetivo de se chegar a algo, 

de	se	construir	o	conceito,	que	sempre	tem	relação	com	a	época	em	que	a	pesquisa	está	sendo	

desenvolvida	e	reflete	o	discurso	desse	período.	Benedek	Vidos	(1996,	p.	29)	define	método	

como	experiência,	o	autor	afirma	que	“cada	investigador	pode	ter	a	respeito	do	método	uma	

experiência	diferente”.	

O	pensamento	presente	nos	séculos	XVII	e	XVIII	atua	sobre	a	linguagem,	a	qual	

apresenta uma proposta racionalista baseada nos pressupostos da lógica. Esse contexto promove 

uma relação entre signo linguístico e o signo lógico, em que o estudo da língua ocorre a partir 

da perspectiva de um signo da dimensão lógica, sob o enfoque empírico. A concepção de língua 

desse	período	 reflete	 toda	uma	organização	 social	pautada	no	 racionalismo,	com	discussões	

que	conduzem	a	sistematização	do	método	comparado,	a	partir	do	qual	os	estudos	sobre	o	texto	

ganham	grande	destaque.	No	século	XIX,	teve-se	a	disseminação	do	caráter	evolutivo	da	língua,	
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ancorado nas pesquisas sobre o sânscrito e a genealogia do proto-indo-europeu, momento em 

que surge a Gramática Comparada. 

Esse	período	é	seguido	pela	Filologia	ou	Linguística	Românica,	em	que	se	tem	o	

método	histórico-comparativo,	com	o	propósito	de	estudar	textos	escritos	através	da	comparação,	

sem	interesse	na	língua	em	si.	A	Linguística	Românica	foi	fundada	em	1836	por	Friedrich	Diez	

(1794-1876),	sob	influências	de	Jacob	Grimm	(1785-1863)	e	August	Wilhelm	Schlegel.	

Os	métodos	de	estudos	no	 século	XVIII,	 que	eram	ancorados	na	descrição	e	na	

sistematização, foram substituídos por perspectivas evolucionista e histórica. A concepção de 

língua	também	se	modifica,	essa	passa	a	ser	compreendida	como	um	organismo	vivo	dentro	

de	uma	perspectiva	evolucionista.	Assim,	o	historicismo	chegou	ao	século	XIX	como	cerne	

do pensamento desse período, na busca da compreensão do ser humano e de seu percurso 

histórico-linguístico, tem-se, então, o auge do racionalismo antropocentrista. 

Esse	 cenário	 de	 descobertas	 apoiado	 nos	 ideais	 românticos	 é	 palco	 dos	 estudos	

sobre o sânscrito, língua da Índia antiga. O sânscrito torna-se uma língua muito conhecida e 

estudada	ao	longo	do	século	XIX,	abrindo	espaço	para	novas	perspectivas,	em	que	se	tem	a	

discussão	da	existência	de	parentesco	entre	as	línguas.	As	pesquisas	efetuadas	a	partir	do	século	

XIX, principalmente na Europa, apresentam um enfoque metodológico predominantemente de 

cunho comparativo. 

O	surgimento	do	método	da	Gramática	Comparada	aponta	para	a	sistematização	do	

fazer ciência a partir da comparação sistemática entre as línguas, afastando-se da perspectiva 

filológica,	apesar	de	ainda	se	buscar	a	origem	das	línguas.	Com	o	avanço	das	pesquisas,	surgem	

preocupações	que	conduzem	à	necessidade	de	se	considerar	o	percurso	histórico	de	estágios	

anteriores das línguas para os posteriores, mas não só de parentesco, tem-se então o foco voltado 

para	as	transformações	das	línguas	no	tempo.	Esse	novo	interesse	marca	o	início	do	método	

histórico-comparativo, chamado Neogramática.

Essa	mudança	de	perspectiva	intelectual	é	norteada	pela	exigência	da	cientificidade	

nos	 estudos	 da	 língua	 no	 final	 do	 século	 XIX,	 nitidamente	 marcada	 pelo	 positivismo.	 A	

concepção	de	língua	naturalista	é	abandonada,	e	novos	princípios	linguístico	e	metodológicos	

são instaurados com o surgimento da Neogramática. A mudança linguística torna-se o cerne 

das pesquisas, e a língua passa a ser vislumbrada em relação ao falante, pois essa se torna um 

produto do espírito coletivo dos grupos linguísticos, e não mais um organismo que se desenvolve 

por si mesmo. 

Esse	 período	 do	 final	 do	 século	XIX	 demarca	 o	 rompimento	 com	 as	 propostas	

comparatistas	evolucionistas,	em	que	o	interesse	dos	estudiosos	volta-se	mais	especificamente	

para a apreensão da natureza da mudança, ou seja, seus mecanismos históricos gerais, abordados 
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pelo	 viés	metodológico	 do	 racionalismo.	 Com	 isso,	 os	 estudos	 seguem	 um	 novo	 rumo,	 no	

século	XX,	e	se	afastam	do	empirismo.	Nesse	momento,	já	não	há	mais	uma	preocupação	com	

reconstruir	a	protolíngua,	e	sim	refletir	sobre	os	fatos	da	língua.	

Todo esse percurso teórico e metodológico propicia o início da corrente estruturalista 

saussuriana,	 em	 que	 a	 linguística	 torna-se	 uma	 ciência.	 O	 método	 estruturalista	 surge	 da	

concepção	 proposta	 por	 Saussure	 de	 que	 a	 língua	 é	 um	 sistema,	 contexto	 em	 que	 ocorre	 a	

excelência	 dos	 estudos	 sincrônicos.	O	 estruturalismo	 é	 difundido	 também	nos	EUA	através	

dos	trabalhos	de	Leonard	Bloomfield	(1933),	desenvolvidos	dentro	da	teoria	behaviorista,	ou	

seja,	comportamental.	A	teoria	estrutural	behaviorista	apresenta	o	método	fônico,	influenciado	

pelo	behaviorismo	skinneriano,	em	que	a	prioridade	é	dada	ao	aspecto	formal	da	língua,	que	é	

tomada como um sistema idealizado no qual se consideram apenas os comportamentos passíveis 

de observação. 

Opondo-se	à	corrente	estruturalista	americana,	ou	seja,	ao	behaviorismo,	desponta	

Noam	Chomsky,	 com	a	 teoria	gerativista,	 a	qual	 também	considera	os	padrões	 sistemáticos	

da língua, entretanto, sob outro foco, na tentativa compreender como a língua se processa 

na	mente.	A	pesquisa	chomiskiana	demonstra	uma	preocupação	em	criar	um	modelo	teórico	

formal, ancorado em padrões matemáticos, com o objetivo de descrever e explicar a língua, que 

nessa	corrente	é	vista	como	homogênea,	tal	como	em	Saussure.

O	percurso	teórico	e	metodológico	empreendido	desde	o	século	XIX	até	o	século	XX	

influencia	de	maneira	considerável	os	teóricos	brasileiros.	As	obras	escritas	no	Brasil	no	período	

que	compreende	o	decorrer	do	 século	XX,	principalmente	até	a	década	de	60,	 refletem,	em	

princípio,	as	pesquisas	de	cunho	histórico-filológicas,	as	quais	cedem	espaço,	gradativamente,	

para os estudos dialetais. Nesse contexto, o papel do falante passa a ter destaque dentro do 

método	dialetológico,	porém	as	pesquisas	ainda	são	em	gabinete.

No	decorrer	entre	as	décadas	de	50	e	60,	nota-se	uma	reorientação	metodológica	

dos estudos linguísticos no Brasil, promovidos por vários fatores. Dentre eles, pode-se apontar 

os trabalhos de Mattoso Câmara Jr., o qual buscou descrever os fatos linguísticos a partir do 

entrecruzar dos eixos sincrônicos e diacrônicos que se completam. Câmara Jr. diferenciava-se 

de seus contemporâneos devido ao fato de trabalhar dentro de uma concepção metodológica 

estruturalista, em um período em que a Filologia Românica e a perspectiva histórica e 

normativa da Língua Portuguesa e brasileira dominavam o cenário dos estudos linguísticos no 

Brasil.	Essa	visão	conduziu	a	um	forte	impacto	no	quadro	científico	da	linguística	brasileira	

e	agiu	como	pilar	das	pesquisas	até	o	final	da	década	de	70,	época	em	que	o	estruturalismo	

cedeu lugar a outras vertentes, dentre elas, a Sociolinguística, com metodologias que focaram 

o trabalho de campo.
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As	pesquisas	de	campo	foram	inicialmente	pronunciadas	pela	Geografia	Linguística	

ou	Geolinguística,	um	método	de	 trabalhado	utilizado	nas	pesquisas	dialetais,	 que	 têm	em	

sua base a elaboração de atlas linguísticos. Essa vertente estuda a língua como fato social, 

divulgou	o	método	sincrônico,	posteriormente	sistematizado	por	Saussure,	e	atuou	como	uma	

reação	às	pesquisas	Neogramáticas,	as	quais	explicavam	os	fatos	 linguísticos	por	meio	das	

leis naturais. 

	O	grande	destaque	da	Geografia	Linguística	encontra-se	no	fato	de	ela	ter	fornecido	

as	bases	para	a	pesquisa	de	campo.	Ela	é	considerada	a	propulsora	da	Sociolinguística,	pois	foi	

o	primeiro	trabalho	que	traçou	um	método	de	estudo	 in loco e buscou o sujeito falante real. 

Antes	de	se	utilizar	o	método	da	Geografia	Linguística,	não	havia	contato	do	pesquisador	com	

o falante, os estudos eram baseados somente em textos escritos. 

Esse	método	de	pesquisa	 foi	 propagado	por	 Jules	Gillièron,	 através	de	 sua	obra	

Atlas Linguistique de la France (ALF),	publicado	inicialmente	em	1902	e	finalizado	em	1910.	

Nesse trabalho, o autor abordou os estudos dos dialetos franceses considerados sob ameaça, 

devido	à	influência	da	língua	literária	e	dos	grandes	centros.	O	ALF	propiciou	a	Geolinguística	

se	instaurar	como	método	cartográfico	da	Dialetologia,	que	é	utilizado	como	instrumento	de	

coleta de dados de campo em estudos de caráter dialetológico.

A	Geolingüística	é	uma	metodologia	que	apresenta	questões	semelhantes	ao	que	

propõe a Sociolinguística. Ambas estudam a língua em uso e situam as relações existentes 

entre	traços	linguísticos	e	a	comunidade	de	fala,	com	a	finalidade	de	conhecer	a	diversidade	da	

língua	a	partir	do	âmbito	sincrônico,	porém,	cada	uma	tem	sua	especificidade.	A	Geolingüística	

se refere aos textos que compõem o atlas linguístico, retrata o falante, mas não o relaciona aos 

fatores	sociais,	enquanto	que	a	Sociolinguística	diz	respeito	ao	método	de	pesquisa	e	tratamento	

dos	dados.	O	método	sociolinguístico	põe	em	foco	os	estudos	da	fala	e	relaciona	as	questões	

linguísticas	às	sociais,	de	maneira	que	depreende	as	regras	e	o	controle	da	variação,	logo,	as	

duas vertentes são complementares. 

Quanto	à	aférese,	nota-se	que	praticamente	durante	o	último	século	poucos	estudos	

foram feitos, e as conclusões advindas desses trabalhos não apresentaram verticalizações. 

Somente	 os	 estudos	 mais	 recentes,	 do	 final	 do	 século	 XX,	 mostraram-se	 um	 pouco	 mais	

aprofundados,	fato	que	chama	a	atenção	e	faz	refletir	sobre	os	procedimentos	metodológicos	

utilizados naqueles e neste trabalho.

Os	conceitos	apresentados	pelos	teóricos	sobre	o	fenômeno	da	aférese	são,	de	forma	

geral, semelhantes. Autores como Ismael de Lima Coutinho (2005), Edwin B. Williams	(1975),	

Serafim	da	Silva	Neto	(1979),	Francisco	da	Silveira	Bueno	(1967)	e	Joaquim	José	Nunes	(1989),	

afirmam	que	a	aférese	é	um	fenômeno	comuníssimo,	que	consiste	na	queda	de	fonema	inicial,	
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dentro de determinados contextos fonológicos, e se manifesta na língua desde o latim. Eles 

entendem	a	aférese	como	um	fenômeno	intralíngua,	resultado	de	uma	deriva	indo-europeia.

Outro	grupo	de	autores	percebe	a	aférese	como	um	fenômeno	resultado	do	contato	

da língua portuguesa com as línguas africanas. Dentre eles, pode-se apontar Artur Ramos (1946), 

Renato	Mendonça	(1935)	e	Nina	Rodrigues	(1982).	As	discussões	por	eles	propostas	relatam	a	

aférese	como	um	processo	que	surge	do	entrecruzar	de	fatores	linguísticos	e	extralinguísticos,	

apontando	que	nesse	contexto	as	línguas	africanas	influenciam	nas	simplificações	dos	vocábulos	

no português brasileiro. 

Com	a	finalidade	de	testar	os	procedimentos	metodológicos	utilizados	nesta	tese,	

apresenta-se	a	análise	do	fenômeno	da	aférese	realizada	sob	aparatos	tecnológicos	modernos,	

tais	como	o	programa	computacional	PRAAT.	Buscou-se	estabilizar	a	fala,	através	de	gravações	

digitais,	para	posterior	análise,	no	intuito	de	pesquisar	o	processo	da	aférese	em	situação	de	fala	

real.	O	propósito	maior	desta	análise	é	o	de	verificar	se	os	procedimentos	metodológicos	aplicados	

neste	trabalho	conduzem	a	resultados	diferentes	dos	encontrados	na	revisão	bibliográfica.	

Nota-se	que	os	 estudos	 sobre	o	 fenômeno	da	 aférese	no	decorrer	 do	 século	XX	

apresentam	 metodologias	 distintas,	 porém,	 por	 questões	 óbvias,	 nenhum	 utilizou	 aparato	

tecnológico	moderno,	exceto	o	gravador,	mas	já	nos	trabalhos	por	volta	da	década	de	70,	e	esses	

aparelhos não apresentavam boa qualidade de áudio. Esse fato reforçou a hipótese-tese desta 

estudante	sobre	até	que	ponto	os	procedimentos	metodológicos	podem	influenciar	no	resultado	

das	pesquisas	linguísticas,	visto	que	os	conceitos	apresentados	sobre	a	aférese	no	decorrer	de	

um	século	foram	bastante	semelhantes.

Nesse	sentido,	busca-se	refletir	sobre	os	procedimentos	metodológicos	utilizados	na	

análise desta tese, os quais foram comparados com as metodologias apresentadas nas pesquisas 

relatadas	 no	 corpo	 deste	 estudo,	 com	 a	 finalidade	 de	 compreender	 o	 fato	 de	 que,	 sendo	 os	

estudos linguísticos por natureza de caráter empírico, pode ou não uma metodologia ancorada 

em equipamentos tecnológicos avançados, alterar resultados já encontrados, ou assegurar mais 

cientificidade.

Dessa	maneira,	 parte-se	 também	do	pressuposto	 de	que	 ter-se	 acesso	 aos	vários	

estudos	realizados	sobre	a	aférese	durante	um	século,	bem	como	das	metodologias	aplicadas,	

possibilita traçar um percurso de resultados que permite compará-los e compreender a relevância 

de uma escolha metodológica para a realização de uma pesquisa. 



CAPÍTULO 1

OS ESTUDOS LINGUÍSTICOS: PRINCÍPIOS E MÉTODOS

As propostas teóricas e metodológicas empreendidas nos estudos linguísticos nos 

séculos	XIX	e	XX,	principalmente	na	Europa	e	nos	Estados	Unidos,	sem	dúvida	influenciaram	

as	pesquisas	e	os	pensamentos	dos	estudiosos	brasileiros.	O	século	XIX	reflete	o	apogeu	das	

pesquisas	sob	a	vertente	da	Linguística	Histórica	e	do	método	histórico-comparativo.	

Esse	 método,	 segundo	 Benedek	 Vidos	 (1996,	 p.	 42),	 consiste	 na	 comparação	

sistemática entre as línguas, baseando-se na regularidade e nas correspondências constantes, com 

o intuito de “postular a existência de estados linguísticos precedentes, dos quais devem derivar 

necessariamente	os	que	são	objetos	de	comparação,	isso	é,	quando	da	comparação	se	passa	à	

reconstrução	e	à	genealogia”.	O	foco	desses	estudos	está	voltado	para	o	aspecto	diacrônico	das	

línguas, para o fato de que elas se transformam com o tempo. Nesse período, o estudo do texto 

se	sobrepõe	ao	da	língua	falada,	a	qual	é	compreendida	como	um	objeto	histórico	e	mutável.

A	esse	respeito	Vidos	(1996,	p.	37)	afirma	que	“o	estado	de	espírito	romântico	do	

século	XVIII	e	da	primeira	metade	do	XIX	só	podia	ser	filológico,	isto	é,	publicar	manuscritos	

e	 textos,	 confrontá-los	 entre	 si,	 enriquecê-los	 com	 comentários	 filológicos	 e	 linguísticos	 e	

com	glossários”.	O	autor	ainda	acrescenta	que	“o	passado	se	abre	à	Linguística	de	orientação	

românica	 e	filológica,	 não	 na	 língua	 falada,	mas	 na	 escrita,	 nos	 textos	 e	 na	 literatura”.	É	 a	

supremacia do texto escrito dentro de uma visão histórica. Nessa perspectiva, de acordo com o 

autor,	a	língua	escrita	é	vislumbrada	como	algo	que	projeta	o	passado	e	se	separa	dos	falantes,	

pois	“vive	independentemente”,	é	“um	organismo”.	

Esse	clima	inspirado	pelo	romantismo,	de	acordo	com	Silva	Neto	(1963),	é	palco	

da	solidificação	das	bases	da	Filologia	Românica	e	também	da	Linguística	Românica,	fundadas	

por	Friedrich	Diez	(1794-1876),	influenciado	por	Jacob	Grimm	e	August	Wilhelm	Schlegel.

Diez,	conforme	explica	Vidos	(1996),	fez	várias	publicações	utilizando	esse	método	

da comparação de textos escritos, dentre elas destacam-se Die Poesie der Troubadours e Leben 

und Werke der Troubadours, entre 1826 e 1829, sua Grammatik der romanischen Sprachen, 

datada	entre	1836	e	1843,	e	a	obra	Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen, 

de	1853,	a	qual	 é	até	hoje	 reconhecida	como	um	 trabalho	de	muita	 relevância.	Diez	dá	um	

novo	rumo	às	pesquisas	de	sua	época,	que	passam	a	ter	um	caráter	mais	metodológico,	com	a	

aplicação	do	método	histórico-comparativo.
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A	 concepção	 de	 língua	 até	 meados	 do	 século	 XIX	 apresenta	 influências	 do	

romantismo,	definindo-a	como	um	produto	que	se	origina	do	espírito	criador	do	homem.	O	

estudo	do	indo-europeu	ocorre	no	período	mais	acentuado	do	romantismo,	que	é	notadamente	

filosófico	e,	de	acordo	com	Paveau	e	Sarfati	(2006,	p.	11-12),	acontece	no	intervalo	de	duas	

gerações,	sendo	a	de	“Herder	(1744-1803)	e	a	de	Goethe	(1749-1832),	por	um	lado”,	e	a	de	

“Hegel	(1770-1831)	por	outro”.	

O romantismo, segundo Paveau e Sarfati (2006, p. 12), exalta a “sensibilidade 

(Empfirdlichkeit) contra o racionalismo das Luzes (Aufklärung). Essa visão romântica nos 

estudos	da	 língua,	conforme	os	autores,	 somente	é	 reformulada	após	o	período	de	1831,	no	

qual	a	língua	passa	a	ser	vista	não	mais	sobre	embasamento	espiritual	e	sim	materialista,	porém	

ainda dentro de uma perspectiva evolucionista, que não dependia da vontade do homem. 

Essa dedicação excessiva aos estudos da língua escrita, segundo Vidos 

(1996,	 p.	37),	é	combatida	 inicialmente	pelo	 indo-europeísta	e	 romanista	 italiano	Graziadio	

Isaia Ascoli, por volta de 1870. Essse fato ocorre com apresentação dos “seus Saggi Ladini, 

um	 tratado	 histórico-geográfico	 dos	 dialetos	 reto-românicos”,	 o	 qual	 inicia	 “a	 Dialetologia	

Românica e desta maneira sublinhou a importância da língua falada, viva, e da observação direta 

dela”.	Entretanto,	conforme	ressalta	Silva	Neto	(1963,	p.	221),	é	mérito	de	“Jules	Gilliéron	o	

extraordinário	desenvolvimento	e	aperfeiçoamento	das	pesquisas	dialetais”,	através	do	método	

da	Geografia	Linguística	aplicado	no	Atlas	Linguístico	da	França	(ALF).

1.1	 A	influência	dos	estudos	europeus	nos	pesquisadores	brasileiros

Todo	esse	cenário,	apesar	de	ter	chegado	bem	posteriormente	ao	Brasil,	influencia	

de	 maneira	 considerável	 os	 trabalhos	 aqui	 desenvolvidos	 durante	 décadas.	 Esses	 crescem	

primeiramente	instituindo	as	pesquisas	histórico-filológicas,	baseadas	em	estudos	dos	fatos	da	

língua por meio de textos escritos antigos, dentro de uma perspectiva histórica, as quais reinam 

até	a	década	de	 sessenta	do	 século	XX.	Após	esse	período,	 surgem	os	 trabalhos	de	 registro	

dos	 dialetos	 regionais	 do	 país,	 assim	 a	Dialetologia	 apareceu	 também	 ao	 lado	 dos	 estudos	

filológicos. 

O grande percursor dos estudos que interliga a Filologia e a Dialetologia em Portugal 

é	Leite	de	Vasconcelos,	filólogo	e	estudioso	da	Língua	Portuguesa.	Seguem	o	mesmo	caminho	

os	trabalhos	de	Serafim	da	Silva	Neto,	considerado	como	um	dos	representantes	do	pensamento	

filológico	no	Brasil,	aluno	e	admirador	do	mestre	português	Leite	de	Vasconcelos.
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Todo	investigador,	por	mais	original	que	seja	sua	obra,	está	preso	ao	seu	tempo	às	
ideias	em	voga	na	época	da	sua	formação	universitária.	Os	eruditos,	mais	ainda	que	
os	 artistas,	 estão	 indissoluvelmente	 ligados	 aos	mestres,	 cujos	métodos	 por	 vezes	
renovam, mas cujas ideias absorvem, desenvolvem ou submetem a uma crítica rigorosa 
e	fecunda.	Enfim,	é	certo	que	todo	estudioso	está	muito	dependente	das	doutrinas	que	
aprendeu na sua mocidade (…) (SILVA NETO, 1960, p. 19).

Serafim	da	Silva	Neto	(1963)	apresenta	uma	proposta	diferente	dos	estudiosos	da	

sua	época,	pois,	enquanto	se	argumenta	a	existência	de	uma	Língua Portuguesa Brasileira1 ou 

Língua Nacional, Silva Neto postula a ideia de uma Língua Portuguesa única, seja no Brasil 

ou	em	Portugal,	visão	explicita	em	sua	afirmativa	de	que	existe	“a	unidade	na	diversidade	e	a	

diversidade	na	unidade	do	português”,	fato	que	lhe	rende	algumas	críticas.	

Para desenvolver seus estudos, o autor apoia-se nas ideias de nomes consagrados 

da	filologia	românica	e	clássica,	dentre	eles	William	Dwihgt	Whitney,	Eugênio	Coseriu,	Georg	

Wilhelm	Friedrich	Hegel	e	Antoine	Meillet,	e	também	demonstra	ser	simpatizante	do	idealismo	

de	Wilhelm	von	Humboldt,	assumindo	sua	concepção	de	 língua	como	atividade	do	espírito,	

além	de	se	apoiar	na	concepção	do	estruturalismo	europeu,	tal	como	se	pode	observar	em	sua	

obra Introdução ao Estudo da Língua Portuguêsa no Brasil	(1963).

Nessa	obra,	Silva	Neto	(1963)	basea-se	em	um	esquema	demonstrado	por	Saussure	

(1995), para discutir sobre os fatores que atuam no contato ou isolamento linguístico. Nesse 

esquema,	Saussure	(1995,	p.	230)	aborda	a	ação	do	tempo	sobre	a	língua,	em	um	determinado	

território. Esse fato revela o pensamento saussureano sobre os eixos diacrônicos e sincrônicos, 

ou	seja,	sobre	o	recorte	temporal,	no	qual	o	mestre	genebrino	prioriza	o	viés	sincrônico.	Saussure	

(1995,	p.	230)	argumenta	que	“não	existe	mobilidade	absoluta	em	matéria	de	linguagem	[...]	ao	

fim	de	um	lapso	temporal	a	língua	não	será	mais	idêntica	a	si	mesma”	e,	além	disso,	conforme	

o	autor,	“jamais	se	comprovou	que	uma	língua	se	modificasse	da	mesma	maneira	na	totalidade	

de	seu	domínio”.	

Silva	 Neto	 (1963,	 p.	 213)	 demonstra	 pensamento	 semelhante	 ao	 de	 Saussure	

(1995), ao argumentar sobre a relação do recorte do tempo com a diversidade linguística em um 

mesmo	território.	O	próprio	autor	afirma	que	para	demonstrar	esse	fato	utiliza	um	“esquema	

imitado	de	Saussure”.	Nessa	discussão,	Silva	Neto	(1963,	p.	212-213)	aponta	que	“o	isolamento	

condiciona	 [...]	 uma	 linguagem	mais	 conservadora”,	 e	 o	 “conservantivismo	 [...]	 acaba	 por	
1 Nesta tese entende-se por Língua Portuguesa, aquela herdada da Europa, utilizada no Brasil no período 
correspondente	à	escravidão.	Já	a	Língua Portuguesa Brasileira,	refere-se	ao	português	inserido	no	país	no	século	
XIX, o qual entrou em contato, principalmente, com as línguas indígenas e africanas e, diferenciou-se, em parte, 
do	português	 europeu.	Quanto	 à	Língua	Brasileira,	 entende-se	 que	 essa	 é	 formada	pelos	 falares	 que	 surgiram	
dos contatos linguísticos que ocorreram no Brasil, somados a outros fatores, tais como os extralinguísticos, que 
conduziram	essa	língua	a	apresentar	especificidades	próprias,	que	a	caracterizam	com	peculiaridades	fonéticas,	
fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas distintas da língua portuguesa europeia. A Língua Brasileira já 
é	percebida	no	século	XX.	
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afastar	e	distinguir”	os	grupos	sociais,	visto	que	“o	que	era	estabilidade	passa	a	desprender-se	

da	massa	uniforme	e	homogênea”.	

Percebe-se	 claramente	que	Silva	Neto	 (1963)	 é	 leitor	da	obra	de	Saussure	 e,	 de	

certa	 forma,	 deixa-se	 influenciar	 por	 ela	 e	 por	 sua	 metodologia	 estruturalista,	 tal	 como	 se	

pode	observar	nas	 ilustrações	a	seguir.	As	discussões	sobre	a	 língua	que	afloram	no	cenário	

europeu dentro do enfoque estrutural são, sem dúvida, disseminadas nos estudos no Brasil, 

principalmente	na	década	60,	conforme	discute	Dosse	(1992).	

 

Esquema 1: Apresentado por Silva Neto 

(1963,	p.	213)

Esquema 2: Apresentado por Saussure 

(1995,	p.	231)

Silva Neto contesta teorias que apresentam a noção de língua como organismo vivo, 

tal como postula August Schleicher e Max Muller, e emite severas críticas a essa corrente 

naturalista, pois considera relevante entender o caráter social da linguagem. Dessa maneira, 

Silva	Neto	faz	referências	a	autores	como	Jacob	Grimm	e	Jules	Gilliéron.	

O que se percebe da proposta metodológica que envolve as pesquisas de Silva 

Neto	é	que	ela	se	baseia,	principalmente,	no	método	histórico-comparativo,	pois	ele	apresenta	

comparações entre textos de várias línguas, principalmente do latim, com o intuito de explicar 

as mudanças linguísticas ocorridas na língua portuguesa no decorrer dos tempos. O próprio 

Silva	Neto	 (1979,	 p.	 13)	 afirma	 que	 “a	 qualquer	momento	 em	 que	 se	 observe	 uma	 língua,	

cumpre	 ter	 em	mente	 as	 suas	 fases	 anteriores”.	 Porém,	 é	 notório	 que	 o	 autor	 afasta-se	 das	

discussões vernaculistas, pois ele posiciona-se contra perspectivas que não excedem ao simples 

campo linguístico. 
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Grande admirador da Dialetologia, Silva Neto tenta sistematizar os estudos 

dialetológicos no Brasil e, para tal, argumenta a favor da relevância dos aspectos sociais nos 

estudos da língua. Entretanto, seus trabalhos revelam que ele fazia pesquisas de gabinete2 de 

cunho	filológico,	pois	nesses	não	há	dados	de	falas	coletadas	in loco, nem	análise	do	perfil	do	

informante, ou outras questões de natureza social. Esse fato pode ser observado em suas obras, 

tal como no trecho a seguir.

A vogal da penúltima sílaba, posto que acentuada, permanece com timbre aberto: 
tenebras > teevras > trevas. Em inteiro e cadeira o e, primitivamente aberto, fechou-
se em contacto com o i.	O	caso	de	cobra	é	mais	interessante	ainda.	Do	testemunho	de	
várias	línguas	românicas	infere-se	que	a	base	é	colbra e não colobra	(de	colubra)	[...]	
Crê, portanto, que outro deve ter sido o caminho da evolução. Como o -dr- se muda, 
em latim, em -tr-	[cp.	*taidros > *taitros > taeter],	cathedra passaria, normalmente, a 
cathetra, forma que de fato, se documenta no fragmentum muratorianum	(2º.	Séc.	d.	
C.). Essa mudança foi facilitada por ser a terminação -tra	sentida	como	um	sufixo,	e	
por isso, assimilada ao de fenestra, etc (SILVA NETO, 1979, p. 168-169)

Nesse	 período	 da	 primeira	metade	 do	 século	 XX,	muitos	 estudiosos	 brasileiros	

se	opõem	às	gramáticas	portuguesas,	adotando	uma	postura	nacionalista,	influenciados	pelas	

correntes linguísticas da Europa e dos Estados Unidos, as quais, em sua maioria, focalizam 

os	 estudos	 pelo	 âmbito	 histórico	 e	 algumas	 ainda	 pelo	 viés	 biológico.	 Percebe-se	 que	 esse	

movimento	nacionalista	é	geral,	pois	ocorre	em	vários	campos	do	saber.	Na	literatura	moderna,	

por	 exemplo,	 a	qual	 é	nacionalista	desde	22,	 a	descrição	da	 língua	brasileira	para	a	música	

erudita propõe uma pronúncia nacional.

Outros	autores	também	se	destacam	por	seus	trabalhos	de	cunho	filológico,	dentre	

eles	está	Ismael	Lima	Coutinho	(1900	–	1965)	e	Manoel	Said	Ali	(1861	–	1953).	Coutinho	é	

um	filólogo	dedicadíssimo	ao	estudo	da	língua	portuguesa,	a	qual	ele	denomina	como	Língua	

Portuguesa do Brasil, em sua obra Gramática Histórica (1938).	Esse	trabalho	é	reconhecidamente,	

por vários autores, dentre eles Câmara Júnior, como o melhor compêndio sobre o assunto 

publicado	no	Brasil.	Os	trabalhos	de	Coutinho	também	espelham	uma	mentalidade	histórica	

fortemente	nutrida	pelo	método	histórico-comparativo.	Ele	escreveu	vários	artigos	incluindo	

um estudo sobre a desinência do acusativo do singular no indo-europeu, publicado pela Revista 

Romanitas em 1964. 

2 Nesta tese entende-se por pesquisas de gabine a realização de um trabalho em que se apresenta, como proposta, 
estudar	a	língua	pelo	viés	da	fala	e	dos	aspectos	sociais	nela	envolvidos.	Entretanto,	o	que	se	percebe	é	a	utilização	
de dados da fala para comparar termos linguísticos com outras línguas, principalmente o latim, e demonstrar os 
processos	que	ocorrem	nessas	línguas	de	forma	semelhante	ou	até	distinta.	Não	se	observa,	nesses	trabalhos,	uma	
preocupação em explicar os fatos linguísticos decorrentes desse processo de fala, e tampouco os fatores sociais que 
podem	influenciar	nesses	processos.	Certamente,	a	questão	metodológica	e	as	influências	dos	teóricos	europeus	
são	fatorores	que	influenciaram	esse	tipo	de	trabalho	a	apresentar	essas	características.	
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De acordo com Evanildo Bechara (1954), Manoel Said Ali trilhou rumos não muito 

diferentes	 de	Coutinho	 e	 outros	 autores	 de	 sua	 época.	Ele	 afirma	que	o	 autor	 foi	 adepto	 às	

investigações	 filológicas,	 utilizando-se	 também	 do	método	 histórico-comparativo,	 por	meio	

da	comparação	de	escritos	antigos	do	período	arcaico	até	o	presente.	Além	disso,	conforme	

Bechara (1954), Said Ali foi um respeitadíssimo sintaticista, com um olhar apurado e crítico, 

tendo suas obras um caráter histórico e psicológico, com a nítida presença das leituras feitas 

sobre	Hermann	Paul,	Wilhelm	Maximilian	Wundt	e	Michel	Bréal.	Said	Ali	estudou	o	português	

denominando-o de Língua Portuguesa moderna, apesar de não se referir ao termo Língua 

Portuguesa brasileira, o autor argumenta que o português do Brasil apresenta características 

que lhe são próprias. 

De	fato,	o	final	do	século	XIX	e	o	século	XX	no	Brasil	são	tomados	de	estudos	

que	valorizam	o	método	histórico-comparativo	e	de	autores	que	se	espelham	nessa	proposta	

para	fazerem	vários	trabalhos	de	cunho	histórico	e	filológico,	bem	como	dialetológico.	Nota-

se ainda, conforme Mattos e Silva (2006), que nesse período são escritas várias Gramáticas 

Históricas que apresentam uma perspectiva baseada em estudos neogramáticos, tais como os 

trabalhos	de	José	Joaquim	Nunes	de	1919,	de	Said	Ali	de	1931,	do	próprio	Ismael	Coutinho	de	

1938	e	de	Edwin	Williams	de	1961.	

Dentro da perspectiva Dialetológica, podem-se destacar os nomes de Antenor 

Nascentes, com a obra O linguajar carioca (1922), Amadeu Amaral (1875 – 1929), com O 

dialeto caipira (1920), e Mário Marroquim, com A língua do Nordeste	(1934). Esses trabalhos, 

segundo Suzana Cardoso (1999), apresentam uma nova proposta de pesquisas, com destaque 

para	os	aspectos	fonéticos,	morfológicos	e	sintáticos,	sendo	considerados	como	um	marco	nos	

estudos	dialetais,	pois	até	1920	essas	pesquisas	no	Brasil	são	basicamente	no	campo	lexical,	

resultando na elaboração de dicionários com destaque para os regionalismos.

Essa	proposta	de	estudos	históricos	é	reorientada	para	o	campo	da	linguística	moderna3 

com as pesquisas de Câmara Júnior, o qual introduz o estruturalismo no Brasil, focalizando 

o eixo sincrônico e entendendo a língua como um sistema abstrato. De acordo com Altman 

(2004),	a	partir	da	década	de	50,	as	pesquisas	linguísticas	no	Brasil	crescem	significativamente	

adotando uma perspectiva sincrônica. A partir desse momento, houve uma renovação teórica 

e metodológica no fazer linguístico, que foi seguida pela introdução do Gerativismo nesse 

mesmo período. 
3	 Na	presente	tese,	entende-se	por	Linguística	moderna	os	estudos	sincrônicos	praticados	durante	o	século	XX	
em	 contraste	 como	 os	 estudos	 históricos,	 os	 quais	 foram	 predominantes	 no	 século	 anterior,	 conforme	 aponta	
Faraco (2005). Os estudos linguísticos efetuados por Ferdinand Saussure (1995) demarcam esse período em que 
a	Linguística	passou	a	ser	considerada	como	ciência.	Por	isso,	Saussure	é	conhecido	como	o	pai	da	linguística	
moderna. De acordo com Mattos e Silva (1999), a Linguística chamada moderna tem seu marco em 1916, mas só 
se	difundiu	no	Brasil	na	década	de	sessenta.
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As propostas de trabalhos abordando a língua considerando os fatores sociais 

surgem timidamente em alguns momentos da história dos estudos linguísticos, entretanto, em 

grande	conflito	com	as	vertentes	que	compreendem	a	concepção	de	língua	pelo	viés	histórico	

ou	da	abstração,	tal	como	o	estruturalismo	e	o	gerativismo.	Durante	séculos,	predominam	as	

pesquisas que valorizam a estrutura abstrata da língua e a histórica linguística em detrimento de 

qualquer perspectiva de cunho social da língua. A exclusão da relação entre língua e sociedade 

é	amparada	por	várias	vertentes,	porém	questionada	por	alguns	estudiosos.	

Dentre	 eles	 está	Whitney	 (2010),	 o	 qual	 destaca	 em	 seus	 estudos	 a	 importância	

dos	fatores	sociais	na	mudança	linguística,	e	também	Antoine	Meillet	(1866	–	1936),	linguista	

inicialmente visto como discípulo de Saussure, que escreve vários textos argumentando 

sobre o caráter social da língua, nos quais demonstra ser adepto ao pensamento do sociólogo 

Émile	Durkheim.	Sua	visão	social	da	linguagem,	de	acordo	com	Calvet	(2004),	o	afasta	dos	

paradigmas formalistas saussurianos, pois enquanto Saussure aborda a teoria da linguagem sob 

o	viés	dicotômico,	separando	o	externo	do	interno,	Meillet	associa	a	estrutura	ao	social,	e	afirma	

que	a	linguagem	é	um	fato	social.	

Ocorrem, então, dois discursos nos estudos da linguagem, um em pró do caráter 

formal da língua e outro de suas funções sociais, ambos com seguidores e críticos. As duas 

linhas de pesquisas, segundo Calvet (2004), ganham novos adeptos que aprofundam os estudos 

na tentativa de explicar os fatos da língua. Na abordagem social tem-se o surgimento da proposta 

marxista da linguagem, em que se destacam os nomes de Paul Lafargue (1842 – 1911), Nicolai 

Marr	 (1865	–	1934),	Valentin	Volochinov	(1895	–	1936)	e	Mikhail	Bakhtin,	com	a	 ideia	de	

relacionar a língua aos fatos políticos, ou seja, ao poder. Essa visão segue uma nova linha de 

pesquisas com os trabalhos de Marcel Cohen, o qual propõe uma nova abordagem para os 

estudos	da	linguagem	pelo	viés	marxista,	que	passa	a	ter	um	olhar	mais	sociológico.	

Os	 estudos	 de	 caráter	 sociolinguístico,	 segundo	 Santos	 (2003),	 manifestam-se	

dentro	desse	cenário,	com	destaque	para	as	pesquisas	de	Basil	Bernstein	(1924	–	2000),	no	final	

da	década	de	50,	envolvendo	a	sociologia	da	educação.	O	pesquisador	foi	um	dos	primeiros	

a utilizar simultaneamente produções linguísticas reais e a situação sociológica dos falantes, 

sendo	altamente	influenciado	pelo	pensamento	de	Émile	Durkheim.	

Inicialmente,	conforme	Santos	(2003),	os	estudos	de	Bernstein	são	reconhecidos	

devido ao fato de ele ter descrito as diferenças linguísticas, a partir das diferenças sociais. 

Entretanto, com o avanço das pesquisas nessa área, surgem críticas a seu trabalho, principalmente 

por	parte	de	William	Labov.	Esse	autor,	ao	estudar	o	falar	dos	negros	americanos,	argumenta	

que Bernstein não se preocupa em buscar uma teoria descritiva das diferenças de códigos. 

Procura	sim	apresentar	estilos	de	falas	associados	a	teorias	do	déficit	cultural.	Mesmo	com	esse	
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peso	sobre	seu	trabalho,	Bernstein	significou	uma	virada	nos	estudos	frente	a	uma	perspectiva	

social da língua. 

As pesquisas reconhecendo a necessidade de interação entre língua e sociedade 

abrem espaço para uma nova concepção teórica e metodológica para os estudos sobre a 

linguagem. Houve o destaque para a heterogeneidade existente na relação entre estrutura e 

funcionamento da língua e da sociedade, ou seja, considera-se a natureza social da língua 

em	oposição	 às	propostas	das	vertentes	 estruturalista	 e	gerativista	baseadas	no	 formalismo	

abstrato. 

Com	os	ânimos	abertos	às	novas	ideias	sobre	as	pesquisas	linguísticas,	de	acordo	

com Calvet (2004), surge efetivamente a corrente Sociolinguística, em um encontro realizado 

em maio de 1964 em Los Angeles, promovido por William	Bright,	no	qual	se	reúnem,	para	uma	

conferência,	25	pesquisadores	ligados	às	questões	que	envolvem	sociedade	e	linguagem.	Dentre	

eles	estão	os	palestrantes	William	Labov,	Dell	Hymes,	Charles	Ferguson	e	John	Gumperz,	cujos	

trabalhos	apresentados	são	reunidos	por	William	Bright,	juntamente	com	os	demais	estudos, na 

obra Sociolinguistics, Proceedings of the UCLA Sociolinguistics Conference.

Bright, segundo Calvet (2004), constrói vários pensamentos que abordam a relação 

entre a língua e a sociedade, encontrando na diversidade linguística o objeto de estudo da 

sociolinguística. Apesar de seu empenho e, posteriormente, o de Joshua Fishman, eles não 

conseguem	tornar	essa	corrente	independente,	esse	mérito,	conforme	Calvet	(2004),	é	dado	à	

William	Labov,	considerado	o	pioneiro	da	Sociolinguística Variacionista. Essa vertente tem 

como objeto de estudo a variação e mudança linguística inserida no seio da comunidade de fala, 

a qual apresenta uma heterogeneidade estruturada e sistematizada, e não um caos linguístico. 

Nessa	 perspectiva,	 a	 análise	 sociolinguística	 passa	 a	 ser	 orientada,	 visando	 às	 variações	

sistemáticas que são inerentes a seu objeto de estudo, ou seja, a comunidade de fala. 

A visão teórica e metodológica de Labov (2008) sobre os estudos da linguagem 

opõe-se	às	abordagens	das	vertentes	estruturalista	e	gerativista,	devido	a	esses	 insistirem	na	

homogeneidade	 da	 língua	 como	 objeto	 de	 estudo,	 enquanto	 Labov	 defende	 que	 a	 língua	 é	

dotada	de	heterogeneidade	sistemática,	e	seu	objeto	é	a	descrição	linguística	da	gramática	da	

comunidade de fala. 

Com	as	pesquisas	sociolinguísticas	na	década	de	60,	o	estruturalismo	e	o	gerativismo	

cedem espaço a essa nova vertente, que sai da abstração da língua para reconhecer a relação entre 

língua e sociedade. Essa visão proporciona o ressurgimento dos estudos diacrônicos a partir da 

década	de	oitenta.	Todas	essas	propostas	teóricas	e	metodológicas	influenciam	os	estudiosos	

brasileiros no modo de se pesquisar e entender a língua, pois eles passam a considerar os fatores 

sociais como um ponto relevante na análise e compreensão dos fatos da língua. 
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1.2	 Representação	do	pensamento	linguístico	no	século	XIX

A	história	da	humanidade	imprime	em	seu	percurso	reflexões	sobre	o	homem	e	sua	

relação com a linguagem. Nesse cenário, surge a escrita, de que se tem o registro nos primeiros 

documentos, os quais são a base para o início dos estudos sobre a origem da língua, anunciando 

uma nova era para a ciência. 

Durante	 séculos,	 pesquisadores	 se	 dedicam	 a	 compreender	 os	 processos	 que	

envolvem	a	língua	e	os	fatores	que	interferem	ou	favorecem	em	sua	continuidade.	O	final	do	

século	XVIII	e	o	decorrer	do	século	XIX	são	decisivos	nesses	estudos.	Entretanto,	é	fato	que	

a	história	da	linguagem	não	é	linear,	pelo	contrário,	ela	é	descontínua	e	cheia	de	vácuos,	a	tal	

ponto que, reiteradamente, os mesmos fatos voltam a ser (re)descobertos. 

1.2.1 Herança dos gregos

O	pensamento	 lógico	 instaurado	nos	séculos	XVII	e	XVIII,	herdado	dos	gregos,	

insere a linguagem em uma proposta racionalista baseada nos pressupostos da lógica, em que 

há uma relação entre signo linguístico e o signo lógico. Essa visão propõe o estudo da língua 

sob	a	perspectiva	de	um	signo	da	dimensão	lógica,	isto	é,	o	sistema	semiológico	da	linguagem	

humana	é	entendido	por	uma	relação	de	regras	lógicas.	Os	estudos	dessa	época	são	movidos	

pelo	empirismo,	sem	preocupação	em	apresentar	um	caráter	científico,	e	baseado	em	normas	

dicotômicas do certo ou errado.

Como procederam os que estudaram a língua antes da fundação dos estudos 
linguísticos,	vale	dizer	os	“gramáticos”	 inspirados	pelos	métodos	 tradicionais?	 [...]	
Seus trabalhos nos mostram claramente que querem descrever estados; seu programa 
é	estritamente	sincrônico.	Assim,	a	Gramática de Port-Royal tenta descrever o estado 
da língua francesa no tempo de Luís XIV e determinar-lhe os valores. Não tem ela, por 
isso,	necessidade	da	língua	medieval:	segue	fielmente	o	eixo	horizontal	sem	jamais	
se	afastar	dele;	esse	método	é,	pois,	justo,	o	que	não	quer	dizer	que	sua	aplicação	seja	
perfeita. A gramática tradicional ignora partes inteiras da língua como, por exemplo, a 
formação	das	palavras;	é	normativa	e	crê	dever	promulgar	regras	em	vez	de	comprovar	
fatos; falta-lhe visão do conjunto; amiúde, ela chega a não distinguir a palavra escrita 
da palavra falada etc (SAUSSURE, 1995, p. 98).

Em	um	 segundo	momento	 do	 século	XVIII,	 retoma-se	 a	filologia	 ou	 linguística	

românica, denominação dada ao estudo histórico-comparativo das línguas originárias do latim, 

iniciado	pelo	alemão	Friedrich	Diez,	conforme	explicita	Vidos	(1996).	A	filologia	tem	como	

foco o estudo de textos escritos, buscando interpretar os costumes, conhecer as instituições, sem 
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interesse	na	língua	em	si.	Nesse	período,	o	método	em	destaque	foi	a	crítica.	O	final	do	século	

XVIII	demarca	uma	mudança	no	campo	da	ideologia,	da	filosofia	e	em	várias	outras	ciências	

que	 florescem	 no	 século	XIX.	Os	métodos	 vigentes	 no	 século	XVIII,	 que	 são	 baseados	 na	

descrição e sistematização são sumariamente trocados pelas propostas evolucionista e histórica, 

as quais entendem a língua como um organismo vivo dentro de uma perspectiva histórica. Esse 

fato	ocorre	por	influência	de	uma	nova	visão	–	a	darwinista,	destacando-se	o	historicismo	como	

o	pensamento	central	do	século	XIX.	

Com	a	finalidade	de	substituir	a	lógica	dos	gramáticos	de	Port-Royal e dos estudiosos 

Enciclopedistas	do	século	XVIII,	as	pesquisas	da	 linguística	do	século	XIX,	de	acordo	com	

Kristeva (2007), propõem o agrupamento das línguas em famílias, a partir de uma concepção 

genealógica, surgindo dessa perspectiva a linguística comparada e a linguística histórica.

O	 século	XVIII	 reflete	 um	 caráter	 subjetivo	 que	 se	 contrapõe	 a	 objetividade	 do	

início	do	século	XIX,	com	a	busca	da	compreensão	do	ser	humano	e	de	seu	percurso	histórico-

linguístico,	marcando	o	antropocentrismo.	Nesse	momento,	o	homem	é	considerado	o	cerne	do	

conhecimento, fato que contribui para diminuir o poder que a Igreja exercia sobre a humanidade 

e, em consequência, provoca questionamentos sobre diversos assuntos, dentre eles, a origem 

das	línguas,	que	até	então	era	entendida	como	algo	possivelmente	divino.	

Milani	(2000)	aponta	que	o	século	XIX	reflete	um	período	em	que	afloram	o	incentivo	

às	investigações	científicas	e,	consequentemente,	o	crescimento	industrial,	conduzindo	a	uma	

gradativa	separação	entre	o	âmbito	da	fé	e	o	da	razão,	fato	que	determina	profundas	modificações	

na maneira de pensar e agir do homem, o qual busca a liberdade política e religiosa. Nesse 

período, a razão torna-se o cerne da sabedoria, permitindo ao homem um maior entendimento 

dos fatos que o cercam, o qual passou a questionar a autoridade da Igreja.

O	 século	 XIX	 foi	 o	 período	 em	 que	 o	 homem	 fez	 uma	 grande	 revolução	 no	
conhecimento e alcançou o status de centro das atenções dos homens. Deus 
continuava sendo a maior e a melhor fonte de poder dos seres humanos, mas eles 
então	 sabiam	 que	 Deus	 só	 existe	 para	 o	 homem	 e	 por	 força	 de	 sua	 fé.	 É	 desse	
ponto de vista que a Igreja deixou de ser o próprio Deus e passou para o rol das 
coisas humanas. Ela foi tornada apenas um símbolo de Deus – passando a ser, desse 
modo, facilmente questionável. Os homens que faziam a Igreja não eram mais como 
deuses. Assim, a Igreja perdeu uma grande parte do seu poder, deixando um enorme 
vazio	 na	mente	 das	 pessoas,	 que	 buscavam	 novas	 respostas	 em	 outras	 filosofias	
(MILANI, 2000, p. 57). 

Dessa maneira, tem-se a primazia do racionalismo antropocentrista sobre o 

teocentrismo.	O	século	XIX	é	marcado	por	discussões	 teóricas	cujo	 interesse	não	 se	esgota	

depois da fundação da linguística moderna. Nesse período surgem debates que antecipam 

problemas fundamentais que colaboram para com as discussões da disciplina na atualidade. 
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São tempos de muitos acontecimentos no âmbito social, político e econômico. Esses fatores 

influenciam	fortemente	as	 ideias	dos	filósofos	e	pensadores	da	época,	consequentemente,	as	

pesquisas sobre linguagem. 

Esse período foi extremamente assinalado pelo idealismo romântico, em que se 

busca, conforme Milani (2000, p.10), “uma valorização para os sentimentos e as perspectivas 

individuais”.	Essa	época	em	que	vigora	o	idealismo	do	Romantismo,	segundo	o	autor,	é	marcada	

por	 “intensas	 variações	 políticas,	 derivadas,	 principalmente,	 dessa	 redefinição	 dos	 valores	

morais	e	estéticos	para	o	indivíduo”.	Isso	tudo	converte	para	a	valorização	da	individualidade,	

busca de um Estado mais democrático e, sobretudo, por uma nova maneira de pensar, agir e 

refletir	a	realidade,	atingindo	todos	os	domínios	do	pensamento	humano.	Logo,	o	homem	do	

início	do	século	XIX	é	reformador,	crítico	e	inserido	em	um	grande	sentimento	de	nacionalidade	

e	liberdade.	Essa	visão	é	refletida	nas	obras	da	época	e	no	estudo	da	linguagem.

1.2.2 Os estudos sobre o Sânscrito

Dentro	desse	cenário	afloram	os	estudos	sobre	o	sânscrito,	língua	da	Índia	antiga,	

que traz em sua literatura concepções culturais e religiosas que casam perfeitamente com as 

indagações	e	crenças	da	época,	que	se	apoiam	nos	ideais	românticos.	Segundo	Milani	(2000,	p.	

16),	ocorre	“uma	perfeita	simbiose	de	necessidade	e	pontualidade”	entre	“a	cultura	e	a	língua	

da	 Índia	 antiga	 e	 a	 espiritualidade	 e	 a	 intelectualidade	 do	Romantismo”.	De	 acordo	 com	o	

autor, “essa colaboração cultural abriu uma passagem imensa para os europeus na direção do 

autoconhecimento	histórico-linguístico”.	Esse	fato,	conforme	Milani	(2000,	p.	16)	“reformulou	

e revolucionou a metodologia do estudo linguístico: dessa nova metodologia surgiu a Gramática 

Comparada”.	

O sânscrito torna-se uma língua amplamente conhecida e muito estudada ao longo 

do	século	XIX,	assim,	abre	novos	horizontes	apontando	para	a	existência	de	parentesco	entre	

as línguas, ponto que revoluciona os estudos linguísticos. Esse parentesco entre o sânscrito e as 

línguas	europeias	já	havia	sido	notado	anteriormente	ao	século	XVIII,	mas	esses	estudos	ficam	

isolados e não apresentam respostas para a semelhança entre essas línguas.

Portanto, essa descoberta só ocorre realmente a partir dos estudos comparatistas, 

mais	precisamente,	com	William	Jones	(1746-1794),	no	final	do	século	XVIII.	Ele	apresenta	

uma	comunicação	à	Sociedade	Asiática	de	Bengala,	em	1786,	e	demonstra	as	várias	semelhanças	

entre o sânscrito, o latim e o grego. Jones, posteriormente, acrescenta que essas semelhanças 

se	estendem	ao	céltico,	o	gótico	e	o	persa	antigo,	levantando	a	hipótese	de	uma	origem	comum	
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dessas	línguas.	Segundo	Lyons	(1981),	a	afinidade	existente	entre	a	estrutura	do	sânscrito,	do	

latim	e	do	grego	é	tão	notável,	que	não	pode	ser	considerada	acidental.	

O	estudo	do	sânscrito	mudou	o	cenário	das	pesquisas	no	século	XIX,	coloca	em	

contestação	a	crença	sobre	a	origem	das	línguas,	sendo,	até	então,	o	hebraico	tido	como	a	única	

língua	originária.	Vários	estudiosos	do	século	XIX	se	dedicam	ao	estudo	do	sânscrito,	dentre	

eles	Wilhelm	Von	Humboldt	(1767	–	1835),	um	pesquisador	engajado	política	e	socialmente,	

influenciado	por	valores	de	sua	época.	Esse	autor	pesquisa	essa	 língua,	por	considerá-la,	da	

mesma	forma	que	William	Jones,	detentora	de	uma	estrutura	mais	perfeita,	devido	a	seu	rico	

sistema	flexional.	

1.2.3	 Os	estudos	de	Wilhelm	Von	Humboldt	

Para	Humboldt	(1990)	é	o	indivíduo	quem	muda	a	língua	e	não	a	sociedade,	como	

propõe,	posteriormente,	Saussure.	O	autor	afirma	que a partir da língua pode-se conhecer o 

indivíduo, sua condição social, crenças, ideologias, bem como o seu intelecto, pois a língua 

é	a	 refração	do	mundo	que	o	 indivíduo	possui. O ponto que mais inquietava Humboldt era 

compreender como o pensamento se materializa em forma de sons articulados. Esse pesquisador 

já prenuncia questões teóricas que atuam como alicerce em pesquisas futuras sobre a relação 

entre a linguagem e a mente. 

Pois a linguagem nasce do mais profundo da humanidade, e isso mesmo proíbe 
a	 todo	 tempo	 e	 lugar	 tê-la	 realmente	 por	 obra	 e	 criação	 dos	 povos.	 Lhes	 é	 uma	
atividade própria que nasce de si mesmo, que se oferece a nossos olhos com toda 
evidencia, mas cuja essência não admite explicação, de modo que vista desde esse 
ponto,	a	linguagem	não	é	produto	da	atividade	do	homem,	mas	sim,	uma	emanação	
espontânea	do	espirito;	não	é	obra	das	nações,	mas	um	dom	que	lhes	foi	outorgado	
por seu próprio destino interior. Elas se servem dela sem chegar a dar-lhe forma. 
(HUMBOLDT, 1990, p. 27-28)4. 

Nessa	 proposta,	 conforme	 discute	 Humboldt	 (1990),	 a	 língua	 é	 nacionalmente	

individual	e	reflete	o	espírito	nacional,	através	da	relação	entre	língua	e	nação.	A	língua	vem	

de	dentro	para	fora,	molda	o	pensamento	e,	ao	mesmo	tempo,	é	o	pensamento	que	atualiza	a	

língua.	Por	esse	viés,	língua	e	pensamento	atuam	entre	si	como	modificadores	e	internalizadores,	

4	 Pues	el	lenguaje	nace	de	lo	más	profundo	de	la	humanidad,	y	esto	mismo	prohíbe	em	todo	tiempo	y	lugar	tenerlo	
realmente	por	obra	y	creación	de	los	pueblos.	Le	es	propia	uma	actividad	que	nace	de	el	mismo,	que	se	ofrece	a	
nuestros	ojos	com	toda	evidencia,	pero	cuya	esencia	no	admite	explicación,	de	modo	que,	visto	desde	este	lado,	el	
lenguaje no es producto de la actividad del hombre sino uma emanación espontânea del espíritu; no es obra de lãs 
naciones sino um don que lês há sido otorgado por su próprio destino interior.Ellas se sirven de el sin cómo han 
llegado a darle forma (HUMBOLDT, 1990, p. 27-28).
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logo,	a	 língua	é	um	misto	daquilo	que	é	interior	e	o	que	é	exterior.	Portanto,	na	perspectiva	

humboldtiana,	sem	a	ação	do	pensamento	a	língua	é	só	uma	“coisa”.

Humboldt	 (1990)	 afirma,	 segundo	Milani	 (2000),	 que	 a	 língua	 é	 nacionalmente	

individual	e	a	identidade	nacional	preexiste	na	língua,	que	é	o	meio	de	expressão	de	uma	nação.	

Nessa proposta, Humboldt insere a língua como o veículo de um espírito nacional. 

O estudo comparado das línguas explora com rigor as múltiplas maneiras de como 
os inúmeros povos cumprem a tarefa que, como homens, lhes foi encomendada, de 
formar a linguagem, mas esse estudo perderia todo interesse superior se se prendesse 
ao ponto em que a linguagem mostra-se imbricada com a conformação da força 
espiritual da nação.(HUMBOLDT, 1990, p. 24)5 

Nesse sentido, Humboldt (1990) utiliza o estudo comparado para ressaltar o caráter 

histórico	 das	 línguas,	 a	 sua	 origem	e,	mais	 especificamente,	 a	 relação	 entre	 língua	 e	 nação,	

surgindo o conceito de espírito-nacional. Dentro dessa perspectiva, as características de uma 

língua	 nascem	 da	 força	 espiritual	 do	 povo	 que	 a	 fala,	 então,	 o	 que	 é	 externo	 ao	 indivíduo,	

interfere	no	seu	interior.	Assim,	a	história	mostra,	através	de	alguns	acontecimentos,	que	a	língua	

está sempre afetada pela própria história e por fatores socioeconômicos do contexto geral.

Enquanto os comparatistas estão totalmente envolvidos em fazer comparações 

entre as línguas e comprovar a sua origem, Humboldt, conforme Milani (2000), preocupa-se 

em desenvolver, a partir das comparações das línguas, uma fórmula que demonstre o processo 

de	organização	linguística.	Humboldt	(1990)	vai	além	da	preocupação	dos	estudos	comparados,	

pois mostra a importância de se compreender a língua de uma forma mais ampla, destacando seus 

aspectos históricos, o processo de organização e demonstrando que a língua está profundamente 

enraizada	na	evolução	espiritual	da	humanidade,	pois	a	língua	é	regida	pelo	espírito,	e	esse	está	

intimamente relacionado com a nação. 

Milani	 (2000)	 afirma	 que	 Humboldt	 destaca-se	 dos	 demais	 estudiosos	 da	 sua	

época	 por	 apresentar	 uma	 concepção	 que	 é	 visivelmente	 metodológica,	 objetivando	 mais	

a	 cientificidade	do	que	 a	preocupação	com	o	 ato	de	descobrir.	A	busca	da	 cientificidade	da	

Linguística	leva	à	construção	de	propostas	de	métodos	cada	vez	mais	refinados.	A	linguística	se	

distancia	um	pouco	da	“preocupação	com	o	ato	de	descobrir”	e	aprofunda	significativamente	na	

busca	do	método	e	definição	do	objeto.	

De acordo com Faraco (2005), devido ao grande interesse pelos estudos do sânscrito 

são	 escritas	 várias	 obras	 sobre	 essa	 língua,	 como	 gramáticas	 e	 um	 dicionário.	Além	 disso,	

5 El estúdio comparado de las lenguas explora con rigor las múltiples maneras como los inumerables pueblos 
dan cumplimiento a la tarea que, como hombres, lês há sido encomendada, la de formar el lenguaje, mas esse 
estúdio perderia todo interes superior si prendiese em el punto em el que el lenguaje muestra su imbricacíon com 
la conformacion de la fuerza espiritual de la nación (HUMBOLDT, 1990, p. 24). 
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conforme	o	autor,	é	fundada	em	Paris,	no	ano	de	1795,	a	Escola	de	Estudos	Orientais,	onde	

estudam vários intelectuais, dentre eles Friedrich Schlegel (1772-1829) e Franz Bopp (1791-

1867), importantes nomes no desenvolvimento da gramática comparada.

1.2.4	 O	registro	de	nascimento	da	gramática	comparada

Franz Bopp publica em 1816, segundo Mounin (1976), a obra Über das 

Conjugationssystem der Sankritsprache in Vergleichung mit genem der griechischen, 

lateinichen, persischen und germanischen Sprachen,	 que	 é	 um	estudo	de	grande	 relevância	

para	a	proposta	da	Gramática	Comparada.	Outra	pesquisa	que	envolve	os	estudos	comparados	é	

o	de	Rasmus	Rask	(1787	–	1832),	intitulada	Undersogelse om det gamle nordiske elle Islandske 

Sprogs Aprindelse, sobre a genealogia das línguas europeias. 

Mounin	(1976)	aponta	que	apesar	da	pesquisa	de	Rask	ter	ocorrido	anteriormente	

aos	estudos	de	Bopp	e	ambas	terem	tido	a	mesma	finalidade,	a	comparação	das	línguas	indo-

europeias,	é	Bopp,	no	século	XIX,	quem	ficou	com	o	reconhecimento	de	ter	sido	o	responsável	

pela	fundação	da	Gramática	Comparada,	como	um	método	de	pesquisa	utilizado	para	estudar	as	

línguas,	através	da	comparação	de	escritos	antigos,	ou	seja,	“esclarecer	uma	língua	por	meio	de	

outra,	explicar	as	formas	duma	pelas	formas	de	outra”,	conforme	explica	Saussure	(1995,	p.	8).

Nas palavras de Saussure:

Desde que a Linguística moderna existe, pode-se dizer que se absorve inteiramente 
na diacronia. A gramática comparada do indo-europeu utiliza os dados que tem em 
mãos para reconstruir hipoteticamente um tipo de língua antecedente; a comparação 
é,	para	ela,	apenas	um	meio	de	reconstruir	o	passado.	O	método	é	o	mesmo	no	estudo	
particular dos subgrupos (línguas românicas, línguas germânicas etc); os estados 
não	intervêm	senão	por	fragmentos,	e	de	modo	muito	imperfeito.	Tal	é	a	tendência	
inaugurada	 por	 Bopp;	 também	 sua	 concepção	 da	 língua	 é	 híbrida	 e	 vacilante	
(SAUSSURE, 1995, p. 97).

A	Gramática	Comparada	como	método	surge,	de	acordo	com	Milani	(2000),	a	partir	

dos estudos sobre o sânscrito, o qual fundamenta a construção da hipótese do indo-europeu. 

Entretanto,	 o	 autor	 salienta	 que	 esse	método	 já	 existia	muito	 antes	 do	 século	XIX,	 porém,	

como	processo.	A	esse	respeito,	afirma	que	a	perspectiva	comparatista	já	desperta	o	interesse	de	

estudiosos	desde	os	séculos	XVII	e	XVIII,	dentre	eles,	o	autor	cita	os	gramáticos	H.	W.	Ludolf	

(1624-1704), o qual comprova a existência da proximidade entre o etíope e o amharique, e G. 

W.	Leibnitz	(1646-1716),	responsável	por	motivar	pesquisas	com	o	intuito	de	constituir	uma	

grande	enciclopédia	de	línguas	faladas	nas	fronteiras	do	então	Império	Russo.	
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Paveau e Sarfati (2006) argumentam que a iniciativa da comparação das línguas 

comprovando	 ligações	 históricas	 entre	 elas,	 é	 inicialmente	 fundamentada	 mais	 na	 intuição	

do	que	na	certeza	científica,	propriamente	dita.	Entretanto,	de	acordo	com	os	autores,	 essas	

pesquisas foram fundamentais para formular a base que insere o processo da comparação 

nos	estudos	das	 línguas,	o	qual	posteriormente	é	 transformado	em	método	de	pesquisa	pela	

Gramática Comparada. 

Em 1756, a. Turgot redige para a Encyclopédie um	artigo	fundamental	(“Etimologia”)	
que	será	objeto	de	reflexão	para	os	primeiros	comparatistas	(em	particular	o	dinamarquês	
R.	Rask).	O	linguista	J.	C.	Adelung	(1732-1806)	–	cujo	Dictionnaire assim como os 
trabalhos de gramática contribuem para a normatização da língua alemã – pretende 
redigir, de um outro ponto de vista, um tratado completo das línguas então conhecidas. 
A obra intitulada Mithridates	 [...]	 é	 lançada	postumamente,	mas	 inacabada	 [...]	Na	
falta	de	um	aparelho	filológico	suficientemente	estável	–	em	função	da	insuficiência	
do	saber	filológico	de	seu	tempo	–	o	autor	fundamenta-se	engenhosamente	no	critério	
empírico	da	proximidade	geográfica	das	línguas	descritas	para	sustentar	a	hipótese	de	
seu provável parentesco (PAVEAU E SARFATI, 2006, p. 10).

De acordo com Vidos (1996), Friedrich Schlegel publicou em 1808 a obra Uber die 

sprache und weisheit der Indier, considerada o ponto de partida dos estudos comparativistas na 

Alemanha.	Schlegel	argumenta	que	é	preciso	comparar	as	línguas,	demonstrar	seu	parentesco	e	

sua ascendência comum. Franz Bopp aprofunda os estudos comparados com a publicação de seu 

livro em 1816, no qual estabelece que as semelhanças existentes entre as línguas só poderiam ser 

explicadas pela origem comum, a partir da comparação detalhada da morfologia verbal de cada 

uma dessas línguas, e as correspondências sistemáticas que existiam entre elas. Para Saussure 

(1995), Bopp descobre a sistematização de fazer ciência pela comparação entre gramáticas. 

Segundo Paveau e Sarfati (2006, p.15), Bopp demonstra várias regularidades 

históricas	“por	meio	das	quais	os	mecanismos	das	línguas	atestadas	são	definidos	e	formados	a	

partir	de	formações	arcaicas”.	Entretanto,	de	acordo	com	os	autores,	Bopp	não	atenta	em	observar	

o percurso histórico apresentado de um estágio anterior da língua para outros posteriores. Ele se 

afastou	da	proposta	de	interpretação	da	filosofia	da	linguagem,	apesar	de	ainda	ser	vinculado	à	

hipótese	de	uma	“língua	mãe”.	

Todos estes fatos contribuem para o surgimento da Gramática Comparada, bem 

como	para	a	criação	do	método	comparativo,	procedimento	central	nos	estudos	de	linguística	

histórica, que conforme Paveau & Sarfati (2006, p. 15), “orientará a gramática para o exame 

da	organização	morfológica	das	palavras”,	ou	seja,	encontrar	os	princípios	gerais	de	evolução	

histórica das unidades gramaticais, lexicais e sonoras da língua, a partir da comparação do 

relacionamento	 entre	 línguas	 e	 regularidade	 das	mudanças	 linguísticas	 com	 a	 finalidade	 de	

estabelecer a protolíngua, conhecida como língua-mãe. 



33

Apesar	 de	 ter	 representado	 um	 avanço	 nas	 pesquisas	 sobre	 a	 língua,	 o	 método	

comparativo	é	alvo	de	algumas	críticas,	dentre	elas	a	de	Saussure	(1995).	O	autor	afirma	que	

a	Gramática	Comparada	não	“constitui	a	verdadeira	ciência	da	Linguística”,	pois	“jamais	se	

preocupa em determinar a natureza do seu objeto de estudo. Ora, sem essa operação elementar, 

uma	ciência	é	incapaz	de	estabelecer	um	método	para	si	mesma”	(SAUSSURE,	1995,	p.	10).	

Saussure	 (1995,	 p.	 10)	 critica	 também	 o	 fato	 de	 a	 Gramática	 Comparada	 ter	

desconsiderado a historicidade das línguas, limitando-se a comparar as línguas indo-europeias sem 

outro	fim	além	da	comparação.	O	autor	afirma	ainda	que	sequer	houve	a	preocupação	de	explicar	

os	processos	analógicos	por	ela	descobertos,	e	aponta	que,	a	seu	ver,	“o	método	exclusivamente	

comparativo	acarreta	todo	um	conjunto	de	conceitos	errôneos”	os	quais	“não	correspondem	a	

nada	na	realidade	e	que	são	estranhos	às	verdadeiras	condições	de	toda	linguagem”.	

Lyons	(1981,	p.	188)	também	critica	o	método	comparativo,	ao	afirmar	que	esse	

levanta alguns pressupostos irreais, pois propõe que cada membro de famílias linguísticas 

relacionadas possui descendência direta da protolíngua e permanece intocado. O autor explica 

que,	a	seu	ver,	o	método	comparativo	“tende	a	exagerar	o	grau	de	regularidade	num	sistema	

linguístico	reconstruído”,	visto	que	 trabalha	com	formas	hipotéticas,	além	de	ser	 incapaz	de	

reconstruir	“as	irregularidades	que	tendem	a	desaparecer	da	língua	no	decorrer	do	tempo”.	

Para	Lyons	(1981,	p.	188),	“sempre	que	possível,	o	método	comparativo	reconstrói	

uma	protoforma	única	para	 todas	as	formas	comprovadas”.	Segundo	o	autor,	a	reconstrução	

histórica	tem	a	tendência	de	idealizar	e	simplificar	os	fatos	linguísticos,	pois	as	línguas	ao	serem	

reconstruídas	não	passam	de	construtos	hipotéticos,	em	que	a	relação	com	as	línguas	naturais	

de	fato	faladas	em	outras	épocas	é	um	tanto	indireta.	

Todas as línguas apresentam, segundo o autor, suas particularidades e variações 

dialetais,	 sendo	 assim,	 a	 protolíngua	 reconstruída	 pelo	método	 comparativo	 apresenta	 uma	

estrutura	 mais	 homogênea	 e	 regular	 somente	 devido	 ao	 seu	 caráter	 hipotético.	 Logo,	 de	

acordo	com	Lyons	(1981,	p.	188),	“o	sistema	linguístico	reconstruído	tende	a	ser,	não	apenas	

morfologicamente	mais	 regular,	mas	 também	dialetalmente	mais	 uniforme	do	 que	 qualquer	

sistema	linguístico	real”.

Saussure (1995) explica que somente por volta de 1870, com interesse dos 

pesquisadores	voltado	para	a	compreensão	dos	fatos	linguísticos,	é	que	o	método	comparativo	

passa	a	ser	utilizado	não	mais	com	um	fim	em	si	mesmo,	mas	para	reconstruir	esses	fatos,	dentro	

de	um	âmbito	histórico.	Ocorre,	então,	o	início	do	método	histórico-comparativo,	utilizado	pela	

neogramática. 

Com isso, as pesquisas envolvendo as línguas afastam-se da perspectiva empírica e 

caminham para o racionalismo. Houve o entendimento de que sem a vida humana não existiria 
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a	língua,	portanto,	nessa	visão	a	língua	é	humana	e	não	divina.	Esse	é	o	primeiro	impulso	para	

o surgimento da linguística como ciência, e para o entendimento de que a língua possui um 

caráter social. 

1.2.5	 Os	estudos	histórico-comparatistas	

De acordo com Faraco (2005), com a concentração das pesquisas na descrição 

histórica	das	línguas,	a	partir	do	método	comparativo,	surge	com	a	obra	Deutsche Grammatik, 

publicada	em	1819	por	Jacob	Grimm	(1785-1863),	uma	preocupação	que	vai	além	do	interesse	

em	detectar	as	correspondências	fonéticas	sistemáticas	entre	as	línguas	e	estabelecer	o	parentesco	

entre	 elas.	 Percebe-se	 que	 a	 existência	 dessas	 correspondências	 fonéticas	 sistemáticas	 eram	

resultados de mutações no tempo, portanto, passa-se a considerar o estudo do percurso histórico 

de estágios anteriores das línguas para posteriores.

Grimm, segundo Faraco (2005), amplia o modelo de Gramática Comparada criado 

por Franz Bopp, acrescentando uma perspectiva histórica. Com isso, tem-se então a gramática 

histórico-comparativa e o olhar voltado para a regularidade dos processos de mudança 

linguística, ou seja, das transformações da língua no tempo. As mudanças linguísticas podem 

ocorrer,	segundo	Mattos	e	Silva	(2006),	no	nível	fônico,	mórfico,	sintático	e	léxico-semântico.	

As mais estudadas na história das línguas são as fônicas, principalmente pelo grupo dos neo-

gramáticos	criados	no	século	XIX,	com	o	intuito	de	fazer	ciência	a	partir	de	construtos-teóricos	

baseados	nas	leis	fonéticas	e	na	analogia.

Faraco (2005, p. 142) ainda relata que, em 1822, Grimm mostra o fato de as 

“consoantes do indo-europeu original /p/, /t/, /k/”	mudarem, “no ramo germânico dessa família, 

para /f/, //, /h/ respectivamente”,	apesar	da	“	existência	de	várias	exceções,	para	as	quais	não	

havia	um	tratamento	uniforme”.	O	resultado	desse	estudo	é	conhecido	como	“lei	de	Grimm”,	a	

qual	demonstra	que	houve	uma	correspondência	fonética	bastante	simplificada	sobre	o	gótico,	a	

variedade germânica de documentação mais antiga, para o latim, o grego e o sânscrito, portanto, 

Grimm	alega	uma	mutação	oriunda	do	período	pré-histórico	do	germânico.	De	acordo	com	

Lyons	(1981),	Grimm	nota	que	a	mudança	fonética	acontece	na	maioria	dos	casos,	porém	nunca	

se	opera	completamente	em	cada	caso	específico,	pois	alguns	sons	nas	palavras	mantiveram	a	

mesma	forma	da	época	anterior	e,	às	vezes,	a	inovação	passa	sem	afetá-las.	

Lyons	(1981,	p.	186)	ainda	afirma	que	a	lei	de	Grimm	“dá	conta	de	uma	mudança	

sonora condicionada foneticamente. Assim formulada, a preservação de uma oclusiva surda em 

palavras como spit/spew, stand, eight,	pode	ser	encarada	como	um	desenvolvimento	regular”.	



35

Essa	lei,	conforme	Lyons	(1981),	passa	a	ter	uma	explicação	mais	precisa	após	os	estudos	de	

outro pesquisador, Verner, o qual elabora uma demonstração mais aceitável sobre as palavras 

que	não	haviam	evoluído	e	cujas	condições	fonéticas	parecem	preencher.	Essa	lei	é	conhecida	

como	 lei	 de	Verner.	Mesmo	 com	essas	 leis,	 segundo	Lyons	 (1981),	 não	há	 explicação	para	

certas	exceções	que	ocorriam	na	cadeia	sonora,	as	quais	aparentemente	estão	 ligadas	às	 leis	

fonéticas,	porém	só	foram	explicadas	quando	tratadas	como	empréstimos.

Outro estudioso que muito contribui para com os estudos comparados, segundo 

Mounin	(1976),	é	August	Schleicher	(1821-1868),	o	qual	escreve	as	obras	Die darwinische 

Theorie und die Sprachwissenschaft	 (1863)	 e	Über die Bedeutung der Sprache für die 

Natürgeschichte des Menschen (1865). Formado em Botânica, Schleicher apresenta a 

língua como um organismo vivo e com existência exterior ao indivíduo. Ele propõe uma 

tipologia	das	línguas	e	também	uma	classificação	genealógica	das	línguas	indo-européias,	

na	 tentativa	 de	 reconstruir	 o	 que	 ele	 chama	 de	 “língua	 remota”,	 conhecido	 atualmente,	

como proto-indo-europeu. 

Os estudos sobre a origem da linguagem se instauram no contexto do surgimento 

das	primeiras	gramáticas,	com	um	caráter	historicista,	e	se	mantem	até	meados	do	século	XIX,	

encontrando	 na	Gramática	Comparada	 um	método	 científico.	Essa	 historicidade	 se	mantem	

também	na	Neogramática	e,	de	acordo	com	Milani	(2011,	p.	12),	esse	caráter	está	“intimamente	

ligado	à	herança	metodológica	da	Filologia	românica	e	germânica”,	entretanto,	“por	perspectivas	

muito	diferentes”,	pois	essas	vertentes,	segundo	o	autor,	“apresentam	um	modelo	de	recuperação	

do	papel	do	indivíduo	nas	línguas”,	em	que	as	“metodologias	científicas	formavam-se	de	um	

espírito	antropocêntrico	”.	

Segundo	Câmara	Júnior	(1977,	p.	12)	um	estudo	científico	deve	obedecer	a	certas	

premissas.	O	autor	afirma	que	“o	estudo	histórico	[...]	 tem	que	ser	conduzido,	naturalmente,	

num	empenho	crítico,	porque	do	contrário	é	mera	enumeração	bibliográfica	e	informação	um	

tanto	vadia,	sem	maior	aplicação	ou	utilidade”.	Para	ele,	qualquer	estudo	que	tenha	a	língua	

como objeto deve centrar-se em descrever e analisar a estrutura linguística, sem perder de vista 

que	a	língua	é	heterogênea	e	está	em	constante	mudança.

1.2.6	 A	neogramática:	o	estudo	histórico-comparativo	como	processo	

 

Segundo	Paveau	e	Sarfati	(2006,	p.	25),	a	exigência	da	cientificidade	nos	estudos	

da	língua	no	final	do	século	XIX	é	motivada	pelo	“contato	com	o	positivismo	filosófico	de	A.	

Comte	(1798-1857)	e	do	método	experimental	preconizado	por	C.	Bernard	(1813	–	1878).	Essa	
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visão pede uma nova perspectiva teórica em que se deve abandonar a concepção de língua 

pelo	viés	naturalista,	isto	é,	a	construção	de	“hipóteses	de	laboratório”,	no	qual	“se	forjam	as	

formas-mãe	do	indo-germânico,	para	emergir	à	luz	da	realidade	tangível	e	do	presente”,	com	o	

intuito	de	“retirar	dela	a	informação	que	a	teoria	ignora	ou	não	pode	jamais	fornecer”,	conforme	

relataram Osthoff (1847-1909) e Brugmann (1849-1919), (apud ROBINS, 1976, p. 196). É a 

crítica	do	historicismo	em	si	e	por	si,	e	o	desejo	da	criação	de	um	espírito	científico	renovado,	

que	foge	às	concepções	românticas	do	início	do	século	XIX.	

Nesse cenário surge a Neogramática, vertente composta por um grupo de 

jovens pesquisadores denominados neogramáticos (Jungrammatiker, em alemão), ligados 

à	Universidade	de	Leipzig,	 formado	a	partir	de	parte	das	 ideias	de	August	Schleicher.	Esse	

grupo	é	responsável	pela	formulação	dos	princípios	e	das	metodologias	da	linguística	histórica,	

conforme	Lyons	 (1981).	Dentre	os	Junggrammatiker, podem-se destacar, segundo Paveau e 

Sarfati (2006, p. 25), os nomes de “G.	I.	Ascoli	(1829	–	1907),	A.	Leskien	(1840-1916),	H.	Paul	

(1846-1921),	K.	Brugmann	(1849-1919),	F.	de	Saussure	(1857-1913)”.	

De	acordo	com	Faraco	(2005	p.	33),	Schileicher	influencia	os	estudos	neogramáticos,	

devido	sua	concepção	de	que	a	língua	apresenta	um	“fluxo	que	se	realiza	por	força	de	princípios	

invariáveis”,	 isto	é,	“por	força	dinâmica	que	ocorre	por	necessidade”.	A	visão	naturalista	de	

Schleicher,	segundo	o	autor,	é	rejeitada	pelos	neogramáticos,	pois	eles	entendem	que	a	língua	

apresenta	estreita	relação	com	falante,	o	qual	é	visto	como	a	fonte	de	toda	a	mudança	linguística.	

Entretanto, os neogramáticos inspiram-se em Schleicher para aplicarem aos estudos das línguas 

a	noção	de	princípios	invariáveis,	que	é	conhecida	como	leis	fonéticas,	nas	quais	se	discutem	

o	princípio	da	mudança	fonética,	em	que	a	palavra	pode	ter	história	semântica	diferente,	mas	a	

história	fonética	de	uma	palavra	é	comum	a	de	outras	palavras.	Portanto,	nessa	proposta	o	que	

muda	é	o	som	e	não	a	palavra.

Faraco	 (2005,	 p.	 35)	 aponta	 que	 os	 neogramáticos	 criam	 uma	 teoria	 em	 que	 as	

mudanças	linguísticas	sonoras	ocorrem	em	um	“processo	de	regularidade	absoluta,	isto	é,	as	

mudanças afetavam a mesma unidade fônica em todas as suas ocorrências, no mesmo ambiente, 

em	todas	as	palavras,	não	admitindo	exceções”.	Para	os	neogramáticos,	os	casos	que	fogem	as	

regularidades estão ligados ao processo de analogia, no qual havia um tipo de interferência do 

plano	gramatical	no	fônico,	ou	mesmo	por	empréstimos	vocabulares	de	outras	línguas.	

Logo,	 para	 os	 neogramáticos,	 segundo	 Faraco	 (2005,	 p.	 35),	 esses	 processos	

ferem o caráter considerado absoluto da mudança sonora e cria as irregularidades. Portanto, 

“ao regularizar gramaticalmente as formas, a analogia romperia a regularidade da mudança 

fonética.	É	por	essa	razão	que	os	neogramáticos	entendiam	que	as	exceções	às	leis	fonéticas	

eram	 apenas	 aparentes”.	 Vidos	 (1996)	 argumenta	 que	 a	 neogramática	 foi	 um	 movimento	
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fundamentado na perspectiva teórica de que uma mudança sonora atua a partir de princípios 

fixos,	 isto	 é,	 atinge	 todas	 as	 palavras	 importantes	 de	 uma	 língua,	 dentro	 de	 um	 âmbito	 de	

regularidade absoluta. 

Os neogramáticos, conforme Paveau e Sarfati (2006), opõem-se a certos princípios 

da prática histórico-comparativa que eram baseados nos ideais românticos. Para tal, segundo 

Faraco	 (2005),	 buscam	 a	 regularidade	 das	 leis	 fonéticas	 fundamentando	 seus	 estudos	 nos	

princípios positivistas, a partir de uma orientação metodológica diferenciada, em que o 

método	comparativo	não	mais	apresenta	um	fim	em	si	mesmo.	Com	isso,	os	neogramáticos	

apresentam novos postulados teóricos para a interpretação da mudança linguística, assumindo 

uma orientação psicológica subjetivista, ou seja, eles propõem que a língua existe no indivíduo, 

portanto as mudanças se originam nele. 

No movimento neogramático, conforme Faraco (2005), a língua toma uma nova 

dimensão e passa a ser entendida como um produto do espírito coletivo dos grupos linguísticos, 

e não como um organismo que se desenvolve por si mesmo. Esses estudiosos rompem com a 

concepção naturalista de língua cultivada por grande parte de seus predecessores e reinauguram 

uma era da linguística cujo escopo de investigação baseava-se na língua ligada ao indivíduo 

falante. Entretanto, muitos dos problemas que envolvem a língua continuam sem solução.

Os	neogramáticos	[...]	criticam	a	concepção	naturalista	da	língua,	que	a	via	como	
possuindo uma existência independente. Para eles, a língua tinha de ser vista 
ligada	ao	indivíduo	falante	[...]	Com	isso,	introduzia-se	uma	orientação	psicológica	
subjetivista na interpretação dos fenômenos de mudança (a língua existe no 
indivíduo	e	as	mudanças	se	originam	nele).	[...]	o	objetivo	principal	do	pesquisador	
não	era	chegar	à	língua	original	indo-européia,	que	é	uma	criação	hipotética,	mas,	
estudando as línguas vivas atuais, apreender a natureza da mudança (FARACO, 
2005, p. 140).

A obra, Prinzipen der Sprachgeschichte de Hermann Paul, publicada em 1880, 

é	considerada	o	ápice	dos	estudos	neogramáticos	desse	período,	pois	desenvolve	uma	vasta	

discussão	 das	 concepções	 neogramáticas.	 Logo,	 nessa	 época,	 a	 linguística	 já	 possuía	 bases	

que fundamentariam seus estudos como uma ciência. Entretanto, as teorias propriamente ditas, 

ainda necessitavam ser claramente sistematizadas, fato que ocorre somente com as pesquisas 

de	Saussure	(1995),	pois	ele	sistematiza	o	método	e	lexicaliza	a	linguística,	isto	é,	ele	nomeia	

processos que em grande parte já haviam sido pensados, mas não estavam esquematizados e 

colocados	como	método	de	pesquisa	da	linguística.	

Segundo Milani (2000, p. 91), outro estudioso que compõe o grupo dos neogramáticos 

e	que	merece	destaque,	é	William	D.	Whitney	 (2010),	o	qual	dá	o	primeiro	 impulso	para	o	

surgimento	da	linguística,	conforme	explica	Saussure	(1995).	Whitney	(2010)	demostra	todas	
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as	mudanças	linguísticas	pela	lei	do	menor	esforço,	relacionando	essa	às	questões	da	adaptação	

linguística	pelos	imigrantes.	A	lei	do	menor	esforço,	uma	das	leis	fonéticas,	consiste	em	deixar	

a língua mais fácil de ser pronunciada pelo aparelho fonador, como ocorre na tendência de 

se	evitar	palavras	proparoxítonas	na	 língua	portuguesa.	Tal	como	Saussure,	Whitney	não	se	

preocupa em encontrar um conceito “idealista do modelo perfeito da linguagem, mas uma 

procura pela explicação do processo básico de existência da linguagem e da língua enquanto 

veículo	de	comunicação	social”.	

O indivíduo exercita sua língua no sentido de a aperfeiçoar. A perfeição linguística 
encontra	razão	de	ser	nas	formas	abstratas	e	simples	e	que	se	caracterizam	por	ficarem	
cada	 vez	 menores.	 Essa	 tendência	 linguística	 certamente	 sempre	 existiu,	 mas	 é	
evidente	que,	em	sociedades	isoladas,	a	evolução	linguística	é	muito	mais	lenta.	Logo,	
a	 lei	 do	menor	 esforço,	Whitney	 a	 inferiu	 do	 comportamento	 linguístico	 humano	
nesse contexto com tantos imigrantes, ainda inspirado no contexto socioeconômico 
da	industrialização	(MILANI,	2000,	p.	103).	

Toda	a	pesquisa	de	Whitney	é	a	partir	de	estudos	e	observações	empíricas	sobre	o	

desenvolvimento	da	língua.	Para	Whitney	(2010,	p.	44	e	149),	o	conceito	de	língua	baseia-se	em	

algo	dinâmico,	em	que	“toda	língua	viva	está	em	formação	e	mudança	constante”	e,	portanto,	

“é	o	indivíduo	que	continua	a	tradição	da	linguagem,	e	somente	ele	a	altera.	Cada	parcela	de	

acréscimo	 ou	 de	mudança	 tem	 sua	 origem	na	 iniciativa	 individual	 e	 se	 estende	mediante	 a	

aceitação	da	sociedade”.	O	autor	demonstra	seu	interesse	em	um	estudo	de	caráter	prático	e	

metodologias extraídas de suas necessidades diárias.

Com os estudos dos neogramáticos, a concepção de língua começou a ser repensada, 

eles foram os percussores na defesa do estudo de línguas vivas em detrimento das propostas 

comparatistas evolucionistas. Com isso, o cerne das pesquisas afasta-se das concepções 

tradicionais	dos	comparatistas,	e	o	interesse	volta-se	mais	especificamente	para	a	apreensão	da	

natureza da mudança, ou seja, os seus mecanismos históricos gerais.

A língua torna-se um produto social, nessa perspectiva passa-se da observação 

empírica para o racionalismo. Percebe-se que já não há mais uma preocupação com reconstruir 

a	protolíngua,	e	sim	refletir	sobre	os	fatos	da	língua.	Na	concepção	proposta	no	século	XIX,	sem	

a	vida	humana	não	há	língua,	logo	essa	é	humana	e	não	divina.	

Os estudos histórico-comparativistas e as pesquisas desenvolvidas pelos 

neogramáticos,	conforme	destaca	Mounin	(1972),	dominam	o	escopo	da	linguagem	por	décadas.	

Entretanto, com o desenvolvimento da psicologia no âmbito da linguagem, vislumbram-se novos 

horizontes	para	os	estudos	linguísticos,	fato	que	coloca	em	foco	o	campo	da	significação.	Dentre	

os	pesquisadores	que	se	interessam	por	esse	viés	de	conhecimento	estão Wilhelm	Maximilian	

Wundt	(1832	–	1920),	Hugo	Schuchardt	e	Michel	Bréal	(1832	–	1915).	
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Mounin (1972) demonstra que dentro desse contexto, destaca-se Saussure 

(1995),	 um	 estudioso	 que	 apresenta	 um	 desenvolvimento	 muito	 precoce,	 pois	 é	 educado	

em um ambiente rodeado pela ciência. Ele nasceu em Genebra em 1857, viveu em Leipzig 

e Berlim (1876 – 1878), onde esteve em contato com os mestres do campo da linguística 

histórica	da	época.	É	discípulo	de	Michel	Bréal,	interage	com	vários	membros	do	grupo	dos	

neogramáticos, dentre eles Karl Brugmann e Hermann Osthof e demonstra ser exímio leitor 

de	autores	que	antecedem	a	sua	época.	Saussure	(2001),	apesar	de	ter	composto	o	grupo	dos	

neogramáticos,	 vai	 além	da	 proposta	 dessa	 vertente,	 e	 torna	 a	 linguística	 uma	 ciência,	 ao	

definir	seu	objeto	de	estudo.

De acordo com Mounin (1972), em 1879 Saussure escreve a obra Mémoire sur 

le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, a qual já aponta para um 

distanciamento da visão neogramática, ao passo em que propõe a sistematização da língua 

através	do	posicionamento	de	que	os	fenômenos	linguísticos	são	partes	integrantes	do	sistema.	

É	 também	 influenciado	pelo	 cientificismo	que	 surge	no	final	do	 século	XIX,	 sendo	um	dos	

mentores	da	Linguística	Geral,	unificando	a	gramática	descritiva	e	a	histórica.	

Lyons	 (1981)	afirma	que	é	 relevante	compreender	que	apesar	de	Saussure	 ter	 se	

oposto	à	proposta	dos	neogramáticos,	ele	não	nega,	em	momento	algum,	a	validade	da	explicação	

histórica. O fato de ele ter feito a reconstrução do sistema vocálico do proto-indo-europeu, 

comprova que ele faz um percurso pela linguística histórica.



CAPÍTULO 2

OS ESTUDOS DA LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL: 
PROPOSTAS METODOLÓGICAS

A história da língua portuguesa no Brasil pode ser dividida, segundo Silva Neto 

(1963),	em	três	 fases:	desde	a	colonização	até	a	chegada	da	 família	 real	neste	 território.	

Nesse período, o português europeu trazido pelos colonos entra em contato linguístico 

com	as	línguas	indígenas	locais	e	posteriormente	com	as	africanas,	além	de	outras	línguas	

que estão presentes na colonização, tais como o holandês, o francês e o italiano. Essa 

periodização apresenta certa variação de datas de acordo com a visão de outros autores, 

entretanto,	 esse	 fato	 não	 altera	 significativamente	 o	 entendimento	 da	 história	 da	 língua	

portuguesa no Brasil.

Esses fatores de contato linguístico conduzem a uma situação de bilinguismo, mais 

especificamente,	 em	 relação	 à	 língua	 indígena,	 que	passa	 a	 ser	 falada,	 por	 um	determinado	

período,	como	“Língua	Geral”,	a	qual	com	o	passar	dos	séculos	vai	perdendo	espaço	para	o	

português	brasileiro.	Esse	 contexto	de	 conflitos	 linguísticos	 esteve	presente	na	 formação	de	

vários estados brasileiros, dentre eles, Goiás. 

A situação linguística aqui mencionada diz respeito, principalmente, embora não 

exclusivamente,	ao	contato	entre	a	língua	portuguesa	e	o	“Tupi	antigo”	(Tupinambá),	chamado	

de	Língua	Geral.	Esta	língua	é	suplantada	pela	língua	portuguesa,	por	força	legal,	dentro	das	

reformas	pombalinas,	no	século	XVIII.	O	português	brasileiro,	nesse	período,	não	tinha	estatuto	

de	língua	ainda,	é	considerado	um	dialeto	da	língua	portuguesa	europeia.	

De acordo com Guimarães (1994), os estudos sobre a língua portuguesa brasileira 

iniciam	de	 fato	 somente	a	partir	de	meados	do	 século	XIX,	 até	 então	o	que	há	 são	debates	

entre	estudiosos	sobre	a	dicotomia	do	certo	ou	errado	na	língua,	sob	influência	da	filologia,	da	

metodologia	da	gramática	comparada,	e	de	pensamentos	de	autores	reconhecidos	na	época,	tais	

como	Whitney,	Max	Müller,	Sapir,	Bréal	e	Meillet.	Essa	influência	perdurou	durante	o	século	

XIX	e	parte	do	século	XX,	em	que	autores	brasileiros	utilizam	em	suas	pesquisas	o	método	

histórico-comparado. 

Nesta tese, considera-se como marco dos estudos sobre a formação do português 

brasileiro,	o	início	do	século	XX,	quando	surgiram	as	primeiras	gramáticas	editadas	no	Brasil,	

as quais datam em torno de 1901. 
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As gramáticas brasileiras deixaram de seguir os mesmos paradigmas metodológicos 
das	gramáticas	lusitanas,	a	partir	da	primeira	década	do	século	XX,	como	era	esperado,	
porque o país passava por um período em que o nacionalismo era a bandeira hasteada 
por todos os revolucionários. O aparecimento dos gramáticos deveu-se ao incentivo 
dado	 pelos	 colégios	 de	 ensino	médio,	 principalmente	 do	Rio	 de	 Janeiro	 e	 de	 São	
Paulo, que previam que cada qual teria seu próprio gramático, daí divergirem tanto na 
nomenclatura gramatical (ROSA, 2011, p. 12).

Torna-se necessário reconhecer que não há, inicialmente, um rompimento 

brusco com as perspectivas de estudos da língua portuguesa sob o enfoque europeu. Os 

estudiosos	brasileiros	afastam-se	de	maneira	gradativa,	a	partir	do	início	do	século	XX,	da	

concepção	lusitana	de	língua	portuguesa.	Esse	fato	perdura	até	meados	do	mesmo	século,	

período em que o sentimento de nacionalismo se expande pelo Brasil e reflete nos estudos 

da língua. 

2.1	 Periodizações	dos	estudos	sobre	a	língua	portuguesa	e	a	língua	brasileira:	a	situação	

linguística	do	país

De	acordo	com	Silva	Neto	 (1963),	 a	 língua	portuguesa	no	Brasil	 apresenta	uma	

história	externa	que	pode	ser	vista	a	partir	de	uma	tripla	divisão.	(i)	A	primeira	fase	é	referente	ao	

período	de	1532	com	o	início	da	colonização	até	1654	quando	houve	a	expulsão	dos	holandeses.	

(ii) A segunda tem início a partir de 1654 e demarca o português brasileiro e, (iii) a terceira fase 

que se inicia em 1808 com a chegada do Príncipe Regente e da Côrte, proporciona ao Rio de 

Janeiro um período de destaque como capital. 

Ilari (2002, p. 240) propôs que a essa divisão, apresentada por Silva Neto 

(1963),	pode-se	acrescentar	que	há,	na	primeira	fase,	uma	“situação	de	bilinguismo”,	na	

qual “a maior parte da população europeia, ameríndia e africana concentra-se na Bahia e 

em	Pernambuco,	 onde	há	grande	 concentração	 também	de	 africanos.	Esses	povos	 falam	

predominantemente a língua geral ou língua brasílica, denominações que remetem ao 

tupinambá	ou	tupi	antigo”.	

Além	disso,	o	autor	aponta	que,	na	segunda	fase,	a	língua	geral	perde	espaço	para	

o	português,	o	qual	passa	a	ser	utilizado	por	uma	maior	parte	de	falantes,	ficando	a	língua	geral	

restrita a alguns locais ligados ao interior do país e aos trabalhos jesuítas. Esse fato ocorre 

devido	a	uma	política	de	imposição	linguística,	na	qual	o	uso	das	línguas	gerais	ficou	proibido	

na	colônia.	Percebe-se	que	o	deslocamento	da	língua	indígena	é	político	e	oficial,	mas	não	real,	

concreto	ou	pragmático,	a	prova	disso	é	a	existência	do	dialeto	caipira.
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Por último, Ilari (2002) cita que, na terceira fase, houve a “vinda de cerca de 18 

mil	portugueses	que	fugiam	à	invasão	francesa	e	que	dobraram	a	população	da	nova	capital’,	e	

nesse cenário a língua portuguesa se espalhou pelo interior brasileiro, no qual surgiram “novas 

cidades	distinguindo-se	os	falares	rurais	dos	falares	urbanos”.	

A saída dos povos holandeses do território brasileiro transforma o aspecto das 

relações existentes entre as línguas do Brasil, visto que o português passa a não necessitar mais 

concorrer com outra língua considerada língua de Estado, ou seja, o holandês. Essa situação 

de contato linguístico permanece mais enfaticamente entre o português, as línguas indígenas, 

principalmente as línguas gerais, e as línguas africanas. 

Segundo Vieira (2005, p. 16), as línguas gerais sofrem com as sanções de Portugal 

que não tem interesse na predominância dessas línguas, e busca o monolinguismo do português 

através	do	ato	de	“assimilar	e	alienar	os	povos	indígenas,	eliminando	suas	línguas	e	culturas,	

consideradas obstáculos para os objetivos de dominação das políticas governamentais da 

sociedade	não-indígena	majoritária”.	Para	tal,	segundo	a	autora,	Portugal	promove	a	existência	

de	um	sistema	de	aldeamento,	com	a	finalidade	“civilizar”	os	índios.	

Palacín	et	al.	(1994,	p.	38)	explica	que	“aldear	os	índios	consistia	em	reuni-los	

em povoações fixas, chamadas aldeias, onde, sob supervisão de uma autoridade leiga ou 

religiosa, deviam cultivar o solo e aprender a religião cristã. Em 1754, deu Dom Marcos 

de Noronha regimento a estas aldeias, submetendo os índios a um rigoroso regime militar, 

que	gerou	os	piores	resultados”.	Esses	fatores	contribuem	para	com	o	fortalecimento	da	

língua	 portuguesa	 e	 abandono	 das	 línguas	 indígenas,	 isto	 é,	 para	 o	 fim	do	 bilinguismo	

indígena. 

Parece	evidente	que	“as	boas	intenções	de	Portugal”	são	extremamente	negativas	

para o índio, o qual se vê obrigado a abandonar a sua cultura e as suas crenças para formarem 

os aldeamentos, que visam apenas a facilitar a manipulação desses nativos, com propósito 

de servir aos interesses da coroa portuguesa. Esse fato pode ser visualizado em um balanço 

feito	 por	 José	Francisco	Barata6, em 1806, relatando os resultados práticos da política de 

aldeamento.

6	 “A	experiência	tem	mostrado	ser	prejudicialíssima	ao	Estado,	e	contrária	à	humanidade	a	remoção	dos	índios	
dos lugares aonde estão acostumados a viver, para outros remotos, o que se prova não só com a experiência de 
diferentes fatos acontecidos no Estado do Pará, mas ainda mesmo com o infeliz resultado da mudança do gentio 
Xavante, que habitando entre os rios Tocantins e Araguaia, e devendo formar-se lhes povoações nas suas margens 
foram	removidos	para	uma	aldeia	distante	pouco	mais	de	20	léguas	de	Vila	Boas	de	Goiás,	aonde	quase	todos	
morreram,	e	outros	desertaram	[...]”	Memória	de	Francisco	José	Barata,	1806.	Memórias	Goianas.	Goiânia:	Ed.	da	
UCG,	1982.	N.	1,	p.	73.	Apud,	PALACÍN,	Luís;	GARCIA,	Ledonias	Franco;	AMADO,	Janaína.	História de Goiás 
em Documentos: I Colônia. Goiânia: UFG, 1995, p. 74.
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2.1.1	 O	percurso	de	estudo	da	língua	portuguesa	no	Brasil

Outro autor que apresenta uma periodização para os estudos da língua portuguesa 

no	Brasil	é	Guimarães	(1994),	o	qual	aponta	que	em	uma	perspectiva	historiográfica	podem-se	

estabelecer os estudos linguísticos do português em quatro etapas, considerando questões de 

natureza política e educacional. 

De	acordo	com	o	autor,	o	primeiro	período	vai	de	1500	até	a	primeira	metade	do	

século	XIX,	e	tem	como	principal	característica	o	fato	de	não	terem	ocorrido	pesquisas	sobre	

a	língua	portuguesa	feitas	no	Brasil,	nessa	época.	O	que	há,	conforme	Guimarães	(1994),	são	

debates entre estudiosos brasileiros e portugueses acerca de construções linguísticas entendidas 

como inapropriadas, tal como a de Carlos de Laet e Camilo Castelo Branco.

Dentre	 esses	 debates,	 Paul	 Tyssier	 (2007)	 cita	 a	 polêmica	 discussão	 instaurada	

entre	José	de	Alencar	e	Pinheiro	Chagas,	na	qual	há	uma	crítica	sobre	a	 língua	utilizada	na	

obra Iracema, escrita por Alencar, considerada por Chagas como exemplo do uso de “língua 

incorreta”.	Em	resposta	a	essa	crítica,	Alencar	afirma	ter	retratado	a	verdadeira	língua	em	uso	

no Brasil, sem a menor pretensão de desvinculá-la do português europeu. 

O	 romancista	 José	 de	Alencar	 (1829-1877),	 quando	da	 publicação	 de	 Iracema em 
1865, foi alvo de críticas do escritor português Pinheiro Chagas e de outros censores 
dos dois países, que o acusaram de escrever numa língua incorreta. O famoso problema 
da colocação dos pronomes átonos irritava sobremaneira esses rigoristas acerbos. A 
defesa	de	Alencar	ficou	célebre.	Sem	jamais	pretender	escrever	numa	língua	diferente	
do português europeu, ele reivindica o direito a uma certa originalidade. O que recusa 
é	o	purismo	mesquinho	e	estéril;	o	que	procura	é	uma	expressão	nova,	autêntica	e	viva	
(TEYSSIER, 2007, p. 111). 

Ao	discutir	sobre	as	peculiaridades	da	língua	brasileira,	Mendonça	(1936)	critica	

o	 apego	 de	 alguns	 estudiosos	 à	 tradição	 da	 língua	 portuguesa	 europeia	 em	 detrimento	 do	

reconhecimento de que o português do Brasil apresenta características singulares que lhe são 

próprias,	devido	a	vários	fatores	de	sua	formação,	dentre	eles,	as	imigrações,	os	empréstimos	e	

os contatos linguísticos, em especial com as línguas indígenas e africanas. 

Mendonça	(1936,	p.	127)	argumenta	que	“é	certo	que	a	Sra.	Gramática	se	recusou	

sempre a reconhecer a verdade dos fatos linguísticos no Brasil. A Sra. Gramática pregava em 

geral	certas	ideias	de	Whitney	e	de	Max	Müller	que	eram	da	melhor	teoria”.	Com	essa	afirmação,	

Mendonça	(1936)	evidencia	que	muitos	estudiosos	brasileiros,	principalmente	os	gramaticistas,	

foram	influenciados	por	autores	neogramáticos,	e	pelo	estudo	comparado,	o	qual	evidentemente	

reflete	nas	pesquisas	linguísticas	no	Brasil.	Então,	subjaz	aos	estudos	linguísticos	no	Brasil,	no	

que	concerne	aos	gramaticistas,	os	métodos	dos	comparatistas	e	dos	neogramáticos.	
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A	preocupação	dos	 estudiosos	nesse	período	 regido	pelos	métodos	de	pesquisas	

histórico-comparatistas está centrada em descrever a língua sob um enfoque lexical. Buscam 

demonstrar palavras comparando-as com outras línguas, principalmente o latim, com o intuito 

de apontar semelhanças ou diferenças dos processos estruturais. 

O	segundo	período,	 de	 acordo	 com	Guimarães	 (1994),	 é	 da	 segunda	metade	do	

século	XIX	até	o	final	da	década	de	30	do	século	XX.	Durante	essa	época,	ocorre	a	publicação	

de trabalhos voltados para a constituição do vocabulário brasileiro, tal como o de Brás da Costa 

Rubim	de	1857,	além	de	gramáticas	históricas,	dentre	elas	Guimarães	(1994)	cita	a	de	Júlio	

Ribeiro	 de	 1881,	 a	 de	Eduardo	Carlos	 Pereira	 de	 1907,	 baseada	 nas	 gramáticas	 filosóficas,	

e	a	de	Souza	da	Silveira	de	1923.	Destaca-se	também	nessa	época	os	estudos	dialetológicos	

de Amadeu Amaral em o Dialeto Caipira de 1920, o de Antenor Nascentes com o Linguajar 

Carioca de 1922, o de Mário Marroquim com A língua do Nordeste	de	1934,	bem	como	a	obra	

de M. Said Ali de 1908, denominada Dificuldades da Língua Portuguesa, a qual Guimarães 

(1994) relata ser um estudo descritivo sobre questões relevantes da língua portuguesa. 

O	final	 do	 século	XIX	 até	meados	 do	 século	XX	marcam	 o	 início	 dos	 estudos	

gramaticais	e	das	discussões	em	torno	da	língua	portuguesa	brasileira	e	sua	especificidade,	no	

intuito de encontrar características próprias, rompendo com as tradições de escrita de Portugal. 

Entretanto,	Guimarães	(1994)	chama	a	atenção	para	o	fato	de	que	nessa	mesma	época	há	ainda	

movimentos que resistem ao rompimento dessas tradições, e tentam normatizar para a língua 

portuguesa no Brasil, a gramática dos textos clássicos portugueses. O autor denomina essa fase 

como	onda	purista	no	Brasil,	afirma	que	naquele	momento	as	discussões	são	embasadas	mais	

por	questões	de	ordem	política	e	militante	do	que	linguísticas,	e	exemplifica	com	a	polêmica	que	

houve	entre	Rui	Barbosa	e	Ernesto	Carneiro	Ribeiro	em	relação	às	correções	de	Rui	Barbosa	

ao Código Civil. 

Essa	onda	de	purismo	é	também	mencionada	por	Paul	Teyssier	(2007),	o	qual	afirma	

que	muitos	 autores	mantém	 o	 cultivo	 da	 tradição	 da	 escrita	 portuguesa	 europeia,	 enquanto	

outros seguem pelas veredas regionalistas, rebelando-se contra essa visão. Dentre eles, estão 

alguns escritores modernistas, tal como Mário de Andrade, o qual invocou uma escrita que 

pudesse	refletir	o	falar	brasileiro.

Os	contistas	regionalistas	de	fins	do	século	XIX	e	começos	do	século	XX	imitam,	com	
frequência, a língua rude do povo, e as suas obras estão repletas de brasileirismos. 
Mas os grandes escritores do tempo, tanto em poesia como em prosa, são puristas 
em	matéria	de	língua.	É	o	caso	de	Machado	de	Assis	(1839-1908),	que	domina	nessa	
época.	É	o	caso	do	estadista	Rui	Barbosa	(1849	–	1923),	que,	em	polêmica	célebre	
sobre	 a	 redação	 do	Código	Civil	Brasileiro	 (A	Réplica,	 1903),	 vai	 buscar	 os	 seus	
modelos aos grandes escritores portugueses do passado, numa atitude de exigente 
tradicionalismo	[...]	todos	os	modernistas	da	primeira	vaga,	a	que	aflui	de	1922	a	1930	
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aproximadamente, rebelam-se contra a gramática tradicional e o purismo lusitano. 
Querem escrever numa língua que se aproxime da fala brasileira. Mario de Andrade 
(1893	–	1945)	projetara	escrever	uma	Gramatiquinha da Fala Brasileira. Se acabou 
por renunciar ao projeto, permanece o fato de que a língua em que ele se expressava 
caracteriza	 perfeitamente	 o	 que	 se	 pode	 chamar	 o	 “brasileiro	 liberado”.	 O	 autor	
segue	o	uso	brasileiro	sem	complexos	nem	reticências.	É	o	fim	dos	tabus	em	matéria	
linguística (TEYSSIER, 2007, p. 111-112).

Pode-se	observar	que	os	métodos	de	pesquisas	até	meados	do	século	XX	são	baseados	

em estudos histórico-comparativos, pois buscam compreender a estrutura da língua a partir da 

comparação e estudo de textos. Não há pesquisas de campo, apesar de tentarem entender as 

características da língua falada no Brasil. O que há, de fato, são pesquisas em gabinete. 

O	terceiro	período	é	demarcado,	conforme	Guimarães	(1994),	a	partir	da	década	de	

quarenta	até	meados	da	década	de	sessenta,	com	o	aprofundamento	dos	estudos	no	âmbito	da	

linguagem. O autor aponta como destaque desse período a obra História da Língua Portuguesa, 

de	Serafim	da	Silva	Neto,	publicada	em	1952,	na	qual	se	tem	uma	visão	de	língua	relacionada	a	

questões política e cultural do país, explicação do processo de implantação da língua portuguesa 

no	Brasil	 e	 a	 influência	do	 tupi	nesse	percurso.	Silva	Neto	 (1960),	 apesar	de	 reconhecer	 as	

particularidades do português falado no Brasil, considera que não há rupturas entre o português 

europeu e o português do Brasil.

A	história	de	uma	 língua	não	é	um	esquema	 rigorosamente	preestabelecido,	não	 é	
um	problema	algébrico.	Não	se	pode	partir	do	 latim	e	chegar	diretamente	aos	dias	
de	hoje,	saltando	por	sobre	vários	séculos	de	palpitante	vida.	A	evolução,	repetimos,	
é	complexa	e	melindrosa,	relacionada	com	mil	e	um	acidentes,	cruzada,	recruzada	e	
entrecruzada – porque não representa a evolução de uma coisa feita e acabada, mas as 
vicissitudes	de	uma	atividade	em	perpétuo	movimento	(SILVA	NETO,	1960,	p.	19)

O	próprio	Serafim	da	Silva	Neto	(1979,	p.	54)	define	que	essa	obra	tem	por	objetivo	

“esboçar, tão clara e documentalmente quanto possível, a formação da língua portuguesa e a 

sua	história	como	instrumento	de	uma	coletividade	humana	[...]	história	da	língua	como	história	

dos	homens	que	a	falam”.	

Apesar da intenção de propor um estudo que relacione língua e sociedade, percebe-

se que o autor desenvolve, na realidade, um estudo baseado na metodologia da gramática 

comparada,	pois	ele,	como	outros	autores	fizeram	anteriormente,	busca	explicar	os	fenômenos	

da	língua	portuguesa	no	Brasil	através	da	comparação	com	as	línguas	românicas,	principalmente	

o	latim.	O	que	se	tem	novamente	são	descrições	de	línguas,	a	partir	de	uma	pesquisa	que	reflete	

a comparação de dados linguísticos que servem de base para deduções lógicas, como se pode 

observar no detalhamento do e pretônico descrito por Silva Neto (1979, p 610), no qual ele 

afirma	que	“um	pouco	mais	complexo	é	o	caso	de	e pretônico, que na pronúncia portuguesa 
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hodierna	se	elide,	mas	que	no	século	XVI	provavelmente	se	mantinha,	como	ainda	hoje	se	vê	

no	Brasil,	e	em	certos	falares	ultramarinos”.

Essa	obra	reflete,	de	certa	maneira,	uma	nova	tendência	metodológica	nos	estudos	

sobre a língua em que se percebe uma crítica ao positivismo e uma busca do entendimento da 

estrutura	da	língua	a	partir	da	sucessão	dos	fatos	históricos,	os	quais	demonstram	que	essa	é	

construída por processos de transformações ininterruptos, ligados a fatores de cunho social e 

histórico, conforme argumenta Silvio Elia. 

Serafim	 da	 Silva	 Neto	 situou-se,	 sem	 dúvida,	 na	 fase	 da	 Linguística	 Histórica,	
e	 a	 própria	 natureza	 do	 presente	 trabalho	 é	 disso	 conformação.	 Não,	 porém,	 do	
historicismo naturalista, seja ele schleicheriano ou neogramatical. A sua colocação 
é	 no	 âmbito	 do	 historicismo	 culturalista,	 com	 uns	 toques	 de	 Idealismo,	 como	 o	
apelo a Vossler no Prefácio, deixa perceber. Quando escreveu a presente história, já 
ia de vento a crítica ao positivismo dominante. Vossler, Spitzer, Schuchardt, Pidal, 
autores	que	o	empolgavam,	tinham	erguido	as	suas	vozes	autorizadas.	Gilliéron	já	
fizera	in loco, por assim dizer, o processo da propalada inexceptuabilidade das leis 
fonéticas.	A	escola	das	palavras	e	das	coisas	mostrara	a	necessidade	de	se	imanarem	
linguística	 e	Etnografia.	Adstratos,	 substratos,	 superestratos	 vinham	 trazer	 novos	
dados e sugestões ao emaranhado das evoluções linguísticas. Ao imanentismo 
linguístico da centuária precedente sucedia a transitividade das línguas em contato. 
Já	ia	de	longe	também	a	concepção	de	um	latim	vulgar	homogêneo	a	desabrochar	
uniformemente no ramalhete das línguas românicas (SILVIO ELIA, apud SILVA 
NETO,	1979,	p.	3).	

Apesar	da	preocupação	dos	estudiosos	dessa	época	em	relacionar	língua,	história	

e sociedade, de expressar o caráter heterogêneo da língua, de enfatizar a relevância do contato 

entre a língua portuguesa com as línguas indígenas e as africanas, e de muitos buscarem o 

rompimento com o classicismo de Portugal, nota-se que nesse período ainda não há uma 

busca pela pesquisa in loco, pelo contato com o falante, por descrever e analisar a linguagem 

em	 uso	 de	 fato.	 Os	 estudos	 nessa	 época	 continuam	 a	 refletir	 um	 caráter	 historicista	 com	

métodos	baseados	em	estudos	filológicos	comparativos,	como	se	pode	observar	em	outras	

obras tal como A Formação Histórica da Língua Portuguesa, de Silveira Bueno, publicada 

em 1955. 

Pode-se	 afirmar	 que	 as	 propostas	 metodológicas	 dos	 estudos	 sobre	 a	 língua	

portuguesa	 brasileira	 até	 a	 década	 de	 1940	 são	 reflexos	 das	 pesquisas	 que	 ocorrem	com	os	

estudos comparados no mundo europeu. Os autores brasileiros são leitores desses estudiosos 

e,	consequentemente,	essas	leituras	influenciam	nos	métodos	utilizados	em	suas	obras.	O	fazer	

linguístico	no	Brasil	até	meados	do	século	XX	foi	claramente	baseado	em	estudos	comparados,	

como se pode observar nos estudos de Silveira Bueno, dentre outros. Nota-se que a proposta 

metodológica	na	época	era	outra,	totalmente	afastada	de	qualquer	perspectiva	de	pesquisa	de	

campo e descrição de língua em uso. 
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Silveira Bueno (1965) em um estudo sobre a semântica brasileira, deixa claro nas 

discussões	de	sua	obra,	ser	conhecedor	dos	estudos	de	autores	como	Whitney,	Léfèvre,	Sapir,	

Wundt,	Bréal,	Meillet,	dentre	outros,	travando	um	diálogo	com	eles,	concordando	ou	confrontando	

ideias.	Mesmo	 que	 de	 forma	 indireta,	 pode-se	 afirmar	 que	 esses	 estudiosos	 influenciam	 na	

metodologia de pesquisa de Silveira Bueno, pois esse trabalha toda a sua obra descrevendo a 

semântica, tecendo exemplos e comparando-os com outras línguas, tal como o latim.

O indivíduo, sozinho, não procura todo este jogo vocabular pra a expressão de 
suas	idéias	[...]	a	sociedade	não	conseguiria	todos	estes	efeitos	se	o	indivíduo	não	
fosse	capaz	de	tais	atos	psicológicos	[...]	Nisto	damos	inteira	razão	a	Meillet	contra	
Wundt,	Herzog,	Darmesteter	e	Carnoy	[...]	Esta	descontinuidade	do	vocábulo	pode	
apresentar	ainda	outro	aspecto	 [...]	a	 separação	do	 termo	do	grupo	etimológico	a	
que	pertencia	[...]	O	latim	florem dera-nos flor; mas o grupo pl, palatizando-se, por 
via de regra, em ch, tal como se vê em pluviam = chuva	[...]	(SILVEIRA	BUENO,	
1965,	p.	61-63).

Somente a partir dos estudos de J. Mattoso Câmara Júnior, dentre eles Princípios de 

Linguística Geral de 1941, Introdução às Línguas Indígenas Brasileiras de 1965 e Estrutura da 

Língua Portuguesa	de	1970,	é	que	se	pode	observar	uma	proposta	metodológica	que	se	afasta	

do	âmbito	histórico	e	filológico	e	apresenta	um	caráter	descritivista	da	estrutura	da	língua.	

O	quarto	e	último	período	apresentado	por	Guimarães	(1994)	é	a	partir	do	final	da	

década	de	sessenta.	O	autor	imprime	a	essa	época	o	desenvolvimento	de	pesquisas	sobre	a	língua	

portuguesa	brasileira,	principalmente	sobre	as	especificidades	dessa	língua	no	Brasil,	dentro	de	

abordagens teóricas diversas, tais como na linha estruturalista, gerativista e funcionalista. Relata 

também	que	diversos	trabalhos	foram	feitos	no	âmbito	da	Semântica,	da	Sociolinguística,	da	

Linguística Histórica, da Análise do Discurso e da Pragmática. 

Logo,	pode-se	afirmar	que	a	partir	desse	período,	os	estudiosos	brasileiros	iniciam	

as pesquisas sobre o português do Brasil de forma autônoma e emancipada. Começa-se a 

assumir o português brasileiro, o qual se considera brasileiro, nesta tese, e a reconhecer as 

suas peculiaridades, as quais diferem da língua portuguesa europeia, devido ao contexto sócio-

histórico da formação da língua portuguesa no Brasil. 

2.2	 A	colonização	do	Brasil	pelos	portugueses:	uma	situação	de	contato	linguístico	

A	língua	portuguesa	que	chegou	ao	Brasil	é	oriunda	do	latim,	o	qual	passou	por	

vários processos de transformações em virtude dos contatos entre povos e línguas de diversas 

nações,	transformando-se	no	galego-português	(predominante	nos	séculos	VIII	ao	XIII),	depois	
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no	português	arcaico	(séculos	XIV	ao	XVI)	e	em	seguida	no	português	clássico,	refletindo	a	

língua de Camões. 

Com	o	início	do	processo	de	colonização	em	1532	até	por	volta	de	1654,	essa	língua	

românica	é	transportada	de	várias	partes	de	Portugal,	principalmente	da	meridional	e	do	norte,	

entra	em	contato	com	as	indígenas,	conforme	discute	Silva	Neto	(1979)	e	Nascentes	(1953),	

mais	especificamente	o	tupi,	além	do	holandês	e	das	africanas.	

Desde	 meados,	 pois,	 do	 século	 XVI,	 colonos	 portugueses,	 índios,	 africanos,	 seus	
descendentes	 puros	 ou	mestiçados,	 começaram,	 cada	 qual	 a	 seu	 jeito,	 a	modificar	
a	 língua	 portuguesa	 e	 mais	 tarde	 as	 modificações	 por	 eles	 introduzidas	 vieram	 a	
constituir	o	falar	brasileiro	(NASCENTES,	1953,	p.	10).

A colonização portuguesa do Brasil fortalece, segundo Rodrigues (1996), com a 

fundação	de	São	Vicente	em	1532,	pelo	Governador	Geral	Martim	Afonso	de	Souza,	época	em	

que a língua tupi foi predominante. Os lusitanos encontram um território ocupado por um vasto 

número de povos indígenas e línguas. Nesse período, vários grupos de colonos portugueses 

chegam	ao	Novo	Mundo,	compostos	inicialmente	por	homens,	e	somente	a	partir	de	1537	é	que	

se registra a chegada do primeiro casal português a esse território.

A quantidade de colonos homens que desembarcaram no Brasil continua a ser 

predominante, favorecendo ao contexto de união entre os portugueses e as indígenas, resultando 

na constituição de uma população mestiça que tinha o tupi, falado pelas índias, como língua 

materna. A presença dos portugueses, que tem inicialmente por objetivo garantir o domínio 

lusitano,	 é	 ampliada	 cada	 vez	 mais,	 enquanto	 que	 os	 povos	 indígenas	 diminuíram,	 sendo	

expulsos	de	suas	terras	principalmente	devido	à	expansão	das	plantações	de	cana-de-açúcar	e	

dos	maus	tratos,	fato	que	os	leva	à	beira	da	extinção.	

Nos	séculos	iniciais	do	período	da	colonização	há	uma	situação	de	bilinguismo,	em	

que o português dos colonizadores convive com o tupi, conforme discute Rodrigues (1996). 

Esse contato linguístico forma a língua geral paulista, a qual, com o desbravamento dos sertões 

pelos bandeirantes, expande-se por várias regiões do interior do Brasil, inclusive pelo Estado 

de Goiás, abrangendo principalmente as cidades que atualmente são conhecidas como Goiás 

e Pirenópolis. Essas cidades são relevantes nesse processo linguístico da colonização, devido 

suas localizações, pois se situam no histórico centro-sul de Goiás, local de passagem para outras 

regiões	e	de	forte	comércio.	

O	espaço	geográfico	da	língua	geral	paulista	(LGP)	se	estendeu	consideravelmente	no	
século	XVII	com	a	expansão	paulista	decorrente	da	ação	das	bandeiras	de	mineração	
e preação dos índios. Os bandeirantes, que eram em sua maioria, senão em sua 
totalidade, falantes da LGP, levaram-na consigo de São Paulo a Minas Gerais, ao sul 
de Goiás, a Mato Grosso e ao norte do Paraná (RODRIGUES, 1996, p. 8). 
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Os portugueses que chegaram ao Brasil, segundo Silva Neto (1979), são em 

sua grande maioria humildes, com pouca instrução, excelentes lavradores, apresentam 

heterogeneidade	 linguística,	 além	 de	 características	 camponesa	 e	 provincial.	Dentre	 eles	 o	

autor aponta indivíduos vianeses, alentejanos, portuenses, lisboetas, açorianos e madeirenses 

que, de certa maneira, dominam linguisticamente o território brasileiro, pois deslocam o 

francês, o inglês, o irlandês e o holandês. Ele ainda destaca que na visão de Oliveira Viana a 

grande	imigração	portuguesa	partiu	do	norte	da	Península	Ibérica.	

Sua entrada, em grosso modo, no Brasil, teria principiado pelo Norte, na segunda 
década	 do	 século	 XVII.	 Então,	 estava	 em	 princípio	 a	 ocupação	 do	 Extremo-
Norte. Fôra vencido o francês do Maranhão e combatia-se o inglês, o irlandês e o 
holandês, que teimavam em dominar o vale amazônico. Para consolidar a colônia, 
cujos fundamentos estavam sendo lançados, cogita-se, na Metrópole, do traslado 
do açoriano. E logo em 1617 foi expedida ordem para o transporte de casais 
destinados ao Maranhão-Pará. O primeiro contingente chegou em 1621. Foram 200 
casais	que	ficaram	em	S.	Luís	e	em	Belém.	Quanto	ao	Sul,	os	primeiros	grupos	de	
casais aportaram a S. Catarina em 1692, num total de 250 pessoas. No decorrer dos 
séculos	XVII	e	XVIII,	a	imigração	açoriana	não	cessou,	tanto	para	o	Maranhão-Pará	
como	para	S.	Catarina.	[...]	Sob	o	governo	de	D.	João,	nova	corrente	açoriana	foi	
encaminhada para o Brasil, nas províncias de S. Paulo, Bahia (Comarca de Pôrto 
Seguro) e Espírito Santo. É possível que casais açorianos tenham sido trazidos 
para	outros	trechos	do	Brasil-colônia.	[...]	Quanto	à	densidade	desses	contingentes,	
queremos	frisar	que	ela	toma	proporções	no	século	XVIII,	a	partir	da	quinta	década	
(SILVA NETO 1979, p. 46-48).

Ataliba	 Castilho	 (2002,	 p.	 238)	 também	 comenta	 a	 respeito	 da	 chegada	 dos	

portugueses	 no	 Brasil	 e	 destaca	 que	 entre	 “os	 séculos	 XVI	 e	 XVII	 a	 colonização	 ocorre	

exclusivamente	à	conta	dos	portugueses”,	sendo	traçado	outro	perfil	de	ocupação	somente	a	

partir	do	século	XVIII	quando	“os	bandeirantes	paulistas	desempenham	um	papel	decisivo	na	

ocupação	das	Minas	Gerais	e	do	Mato	Grosso	e	das	terras	do	sul”.	O	autor	aponta	a	visão	de	

quatro estudiosos sobre a origem dos portugueses e das características linguísticas que aqui são 

introduzidas.

Aparentemente, os colonos portugueses precediam de todas as regiões da metrópole, 
mas	alguns	 fenômenos	fonéticos	apontam	para	uma	suposta	predominância	do	PP	
meridional.	È	o	caso	da	ocorrência	absoluta	do	[s]	pré-dorso-dental	(e	a	inexistência	
do	 [s]	 ápico-alveolar	 típico	 do	Norte	 português),	 da	monotongação	 do	 ditongo	 ei 
(dito âi	no	Norte)	e	da	distinção	entre	[b]	e	[v]	(alternantes	no	Norte).	Apesar	dessas	
correspondências, a constatação de que se processa em Portugal uma irradiação das 
particularidades dos falares meridionais tem sido invocada para rejeitar a hipótese 
meridionalista	 (Lindley	 Cintra,	 1958).	 Estudos	 comparativos	 recentes	 destacam,	
aliás,	um	número	maior	de	coincidências	de	propriedades	fonéticas	entre	o	PB	e	o	
PP	do	Norte	(Head,	1987).	Há	entretanto	fortes	evidências	demográficas	e	estudos	
linguísticos	que	sustentam	a	influência	açoriana	no	povoamento	de	Santa	Catarina	
e	do	Rio	Grande	do	Sul	(Laytano,	1940:	Paiva	Boléo,	1946	e	1950)	(CASTILHO,	
2002,	p.	238).
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O	 tupi,	 conforme	 argumenta	 Melo	 (1971,	 p.	 17),	 é	 um	 forte	 obstáculo	 para	 a	

expansão	do	português,	pois	“até	o	século	XVIII	chega	em	certas	regiões	a	ser	mais	falado	do	

que	o	próprio	português”,	era	denominado	nos	tempos	coloniais	de	língua brasílica ou geral, 

mas	atualmente	é	conhecida	como	tupi antigo,	ficando	o	termo	tupi geral para o tupi moderno 

ou vivo. É uma família de línguas muito falada em São Paulo, região originária das Bandeiras, 

as quais levam essa língua para outros locais, tais como Goiás. 

Se	 fizermos	 um	 excurso	 pelo	mapa	 de	 nossa	 terra,	 toparemos	 com	 um	 sem-conto	
de	 nomes	 tupis	 a	 identificar	 acidentes	 geográficos,	 cidades,	 vilas,	 povoados,	 e	 até	
fazendas e sítios. O mais aquinhoado entre nossas províncias foi o Estado de São 
Paulo, centro de irradiação das Bandeiras, importante núcleo de catequese e uma 
das regiões onde a língua bárbara foi por mais tempo empregada no Brasil-Colônia 
(MELO, 1971, p. 44) 

O tupi antigo apresenta algumas variantes dialetais, dentre elas o tupinambá, 

que	pertence	ao	 tronco	Tupi	–	 falado	no	 território	da	Paraíba	 até	o	Rio	de	 janeiro;	o	 tupi-

guarani – falado na região Sul brasileira, e o tupi – falado em São Paulo, sendo a língua mais 

utilizada pelos bandeirantes. Segundo Melo (1971), o tupi antigo foi disseminado pelo país 

devido ter sido utilizado pelos jesuítas, atuando como segunda língua em alguns casos de 

nativos não-tupis, tendo um imenso alcance na sociedade colonial, inicialmente maior do que 

o português.

Das	línguas	indígenas	do	Brasil,	natural	é	que	tenha	sido	o	tupi	aquela	que	maior	influxo	
exerceu no português, porque era a mais importante, era a mais falada e funcionava 
mesmo	como	uma	espécie	de	“língua	 segunda” de certos grupos aborígenes não 
tupis. Acresce a isso que as duas línguas conviveram por largo tempo, sendo que, 
até	o	século	XVIII,	o	tupi	sobrepujou	o	português,	tanto	é	verdade	que,	no	primeiro	
quartel	 dêsse	 século,	 consoante	 a	 afirmação	 dos	 entendidos,	 o	 tupi	 era	 três	 vezes	
mais	usado	que	o	português.	Êste	era	a	língua	oficial	[...]	Teve	a	língua	brasileira	tão	
notória preponderância sobre a românica, não só porque vasta era a região ocupada 
pelas	gentes	da	família	tupi,	senão	também	e	principalmente	porque	os	colonizadores	
europeus	 e	 padres	 da	 catequese	 se	 encarregavam	 de	 tornar	 o	 tupi	 “língua	 geral”,	
levando-o a longínquas paragens e cultivando-o com amor. Na verdade era o tupi 
a língua da catequese, e os missionários o ensinavam nos conventos e nas casas de 
formação	[...]	(MELO,	1971,	p.	41)

De acordo com Ronaldo Batista (2004), várias gramáticas são escritas pelos 

jesuítas	nos	séculos	XVI	e	XVII	sobre	essas	línguas	indígenas	faladas	no	período	colonial,	

e	 focalizam	 os	 aspectos	 das	 estruturas	 gramaticais,	 a	 partir	 de	 uma	 espécie	 de	 método	

comparativo.

Descreve-se, de maneira geral, o som a partir de comparações com línguas como 
o	português	e	latim.	Os	critérios	de	análise	das	unidades	sonoras	são	o	auditivo	e	o	
articulatório, com amplo uso do primeiro – o missionário descrevia e registrava as 
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unidades sonoras conforme as ouvia, sem fornecer muitos detalhes do processo de 
produção	dos	sons	[...]	O	uso	do	critério	auditivo	foi	o	mais	comum	nas	gramáticas	
jesuíticas brasileiras do período colonial. O missionário descreve a unidade sonora 
de acordo com a percepção auditiva que ele tem, a partir da realidade observada/
percebida	 [...]	 O	 critério	 auditivo	 aparece	 acompanhado,	 em	 várias	 passagens	 das	
gramaticas, de um procedimento que procurava equivalências entre as línguas em 
descrição e os sistemas português e latino, em sua maioria. A utilização de mais de 
um	critério	–	auditivo,	articulatório	e	comparativo	–	serviria	ao	ideal	pedagógico	das	
descrições	gramaticais	jesuíticas	(BATISTA,	2004,	p.	3-6).	

Lucy	Seki	 (2000)	 ressalta	que	o	estudo	dessas	 línguas	está	 ligado	aos	 interesses	

da catequese, para tal a metodologia consiste em descrever itens lexicais, frases isoladas e 

transcrições	baseadas	na	impressão,	em	condições	precárias,	sem	qualquer	caráter	científico.	A	

autora ainda explica que não há interesse em compreender a língua de fato, e sim em atender as 

necessidades da comunicação. 

De	 acordo	Aryon	Rodrigues	 (2002,	 p.	 103),	 existe	 a	 distinção	 de	 duas	 Línguas	

Gerais no Brasil-Colônia, sendo a língua geral paulista	–	a	qual	não	é	mais	falada,	existe	pouca	

documentação com o registro de suas características, mas deixa fortes marcas no português do 

Brasil.	Essa	língua	é	originária	dos	índios	Tupi	da	região	de	São	Vicente	e	do	alto	rio	Tietê,	e	

é	falada	pelos	bandeirantes,	chegando	em	diversos	locais	por	onde	as	Bandeiras	passam,	tais	

como Goiás.

A	outra	é	a	língua geral amazônica, a qual desenvolve-se a partir do Tupinambá, 

e	desde	o	século	XVII	“acompanhou	a	expansão	portuguesa	na	Amazônia,	tendo-se	estendido	

seu	uso	ao	longo	de	todo	o	vale	do	rio	amazonas	e	penetrado	pelos	afluentes	deste	rio;	subindo	

pelo	Rio	Negro”.	Essa	língua	desenvolve-se	a	partir	do	Tupinambá.	O	autor	acrescenta	que	

a	língua	geral	amazônica	possui	boa	documentação	com	registros	nos	séculos	XVIII,	XIX	e	

XX,	sendo	que	a	partir	da	“segunda	metade	do	século	XIX	passa	a	ser	chamada	também	de	

nheengatu,	nome	introduzido	por	Couto	de	Magalhães	(1876),	que	também	a	rotula	de	“língua 

tupi viva”. 

Rodrigues (2002, p. 104) aponta algumas diferenças entre a língua geral paulista 

e a amazônica, explicando que essas diferenças não ocorrem em muitas palavras, “ trata-se 

sobretudo	de	coisas	e	conceitos	estranhos	às	culturas	indígenas”	ou	também	“de	substituição	

de	palavras	nativas	por	palavras	portuguesas	na	 situação	de	bilinguismo	 (“pai”,	 “mãe”),	 ou	

ainda de reelaboração de construções nativas devido a mudanças estruturais e ampliação ou 

restrição	no	significado	de	certas	palavras”.	O	autor	também	ressalta	que	“de	um	modo	geral,	o	

vocabulário	da	Língua	Geral	Amazônica	continua	sendo	o	do	Tupinambá”.

A	 grande	 interação,	 segundo	 Rodrigues	 (2002,	 p.	 103),	 “entre	 os	 colonos	 e	

soldados	portugueses	com	os	tupinambás”	gera	um	povo	mestiço,	os	quais	apresentam	“pais	de	
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origem	europeia	e	mães	indígenas”,	e	falam	a	língua	das	mães,	ou	seja,	o	tupinambá. O autor 

ainda explica que “na sociedade mestiça ou cabocla resultante a língua foi progressivamente 

reajustando-se e diferenciando-se do tupinambá	falado	pelos	índios	que	sobrevivem	até	meados	

do	século	XVIII”.	Esses	contatos	proporcionam	várias	influências	linguísticas	que	contribuem	

para	a	constituição	do	português	brasileiro,	o	qual	apresenta	algumas	particularidades	fonéticas	

e lexicais. 

Melo	(1971)	afirma	que	a	língua	tupi	influencia	o	português	em	vários	aspectos,	em	

especial	no	léxico	e	na	morfologia,	no	radical	de	vários	verbos,	e	a	propagação	dessa	língua	

é	ampliada	com	as	Bandeiras.	Entretanto,	o	autor	destaca	que	o	português	do	Brasil,	apesar	

de	 ter	 claras	 influências	do	 tupi,	 não	desvirtua	de	 suas	origens,	 pois	mantem	características	

fonológicas, morfológicas, lexicais e semânticas claramente oriundas do português de Portugal 

do	século	XV	e	XVI.

Alguns	 nomes	 se	 formaram	 de	 radicais	 tupis	 com	 sufixos	 portugueses:	Cajazeira, 
Guanabarino, Pitangueira, Umbuzeiro, o que mostra, ao lado de fatos semelhantes 
ocorridos com nomes apelativos, como cajueiro, jaqueira, ou capinzal, a perfeita 
adaptação	do	material	importado	ao	sistema	fono-mórfico	do	português.	Constituem	
legião	os	nomes	 indígenas	 aplicados	 a	 espécimes	da	nossa	flora	 e	da	nossa	 fauna.	
Entre os centenares, registrem-se para exemplo: abacaxi, buriti, carnaúba, capim, 
cururu, cipó, grumixama, jacarandá, jabuticaba, peroba, pitanga,	 [...]	Nem	faltam	
nomes	 de	 utensílios,	 objetos,	 comidas,	 crendices,	 duendes,	 moléstias,	 fenômenos	
naturais	e	ainda	termos	de	uso	geral	[...]	Mesmo	em	nossa	fraseologia	figuram	alguns	
remanescentes do tupi: estar ou andar na pindaíba, andar ao uatá ou atá, chorar 
pitanga, estar à tocaia ou de tocaia	[...]	Não	deixa	de	ser	muito	significativo	o	alto	
número	de	vozes	que	o	 tupi	 legou	ao	português	do	Brasil	 [...]	É	a	 repercussão,	na	
língua,	da	herança	que	o	índio	deixou	no	sangue	e	na	cultura	brasileira,	é	um	sinal	e	
uma	presença	do	nosso	passado,	aventureiro	e	heroico,	nas	Entradas	e	Bandeiras	[...]	
(MELO, 1971, p. 45).

A língua portuguesa, de acordo com Rodrigues (2005), recebeu da coroa portuguesa 

condições extremamente favoráveis para seu crescimento, tal como (i) política educacional, em 

que há a obrigação do ensino da língua portuguesa nas escolas; enquanto o (ii) uso e ensino das 

línguas indígenas são suspensos, pois em 1758 o Marquês de Pombal proíbe o uso da língua 

brasílica, e em 1759 ordena a expulsão dos missionários jesuítas das terras brasileiras; (iii) 

aumento da população portuguesa no Brasil; (vi) disseminação dos povos indígenas que passam 

em	média	de	1,6	milhão	de	indivíduos	para	aproximadamente	330	mil,	os	quais	falam	na	época	

do Brasil Colônia cerca de 1200 línguas, as quais hoje reduziram para em torno de180 línguas. 

Todos esses fatos colaboram para a expansão da língua portuguesa, a qual se torna o idioma 

oficial	do	Brasil	colônia.	
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2.3	 Os	negros	no	Brasil	e	as	línguas	africanas:	influências	linguísticas	

De	 acordo	 com	Teyssier	 (2007),	 no	 período	 do	 Brasil	 colonial	 além	 dos	 povos	

indígenas, dos portugueses, de imigrantes italianos, franceses, holandeses, japoneses, dentre 

outros,	 a	 população	 brasileira	 é	 também	 constituída	 pelo	 negro.	 Consequentemente,	 esse	

contexto	 leva	a	uma	diversidade	 linguística	que	é	notória	no	desenvolvimento	do	português	

brasileiro.

Os	“colonos”	de	origem	portuguesa	falam	o	português	europeu,	mas	evidentemente	
com	 traços	 específicos	 que	 se	 acentuam	 no	 decorrer	 do	 tempo.	As	 populações	 de	
origem indígena, africana ou mestiça aprendem o português, mas manejam-no de uma 
forma imperfeita. Ao lado do português existe a língua geral,	que	é	o	tupi,	principal	
língua	 indígena	 das	 regiões	 costeiras,	 mas	 um	 tupi	 simplificado,	 gramaticalizado	
pelos	jesuítas	e,	destarte,	tornado	uma	língua	comum.	Enfim,	muitos	povos	indígenas	
conservam os seus idiomas particulares, que se denominam línguas travadas7	 [...]	
Na	 segunda	 metade	 do	 século	 XVIII,	 porém	 a	 língua	 geral	 entra	 em	 decadência	
(TEYSSIER, 2007, p. 94-95). 

Luiz	Carlos	Villalta	(1997,	p.	334),	ao	descrever	a	trajetória	da	língua	portuguesa,	

demonstra	que	essa	passa	por	um	período	em	que	esteve	quase	esquecida,	“devido	à	indianização	

do colonizador português e, ao mesmo tempo, ameaçada pela presença frequente de outros 

falares	europeus”,	depois	perde	espaço	para	as	línguas	gerais,	mas	é	“	implacável	com	as	línguas	

africanas”.	Além	disso,	divide	espaço	com	latim,	que	é	a	principal	língua	até	o	final	do	século	

XVIII, símbolo de superioridade e poder. Nesse âmbito, conforme o autor, a educação era vista 

como	um	privilégio	de	poucos,	e	isso	excluía	grande	parte	da	população,	principalmente	negros	

e índios. 

O	português	se	expandiu	no	Brasil	colônia	dentro	de	um	âmbito	de	vários	conflitos	

linguísticos e sociais. Nesse panorama, o contato linguístico percorre beligerantes caminhos, 

muitos deles de mão dupla, conforme discute Villalta (1997). Todo esse cenário contribui para 

com as variações que atualmente atuam na língua brasileira, descritas por vários autores e 

reconhecidas pelos principais dialetólogos brasileiros.

Diversos	 autores	 discutem,	 por	 perspectivas	 distintas,	 a	 influência	 das	 línguas	

africanas sobre o português. Com um espírito questionador e demonstrando certa indignação, 

Mendonça	(1936,	p.	173)	descreve,	em	sua	obra,	a	pouca	relevância	dada,	a	seu	ver,	à	influência	

africana no português brasileiro. Acrescenta que o quimbundo foi “o responsável mais direto 

pelas	 alterações	 fonéticas,	 morfológicas	 e	 sintáxicas	 sofridas	 pela	 língua	 portuguêsa	 no	

Brasil”.

7	 Essa	denominação	refere-se	às	línguas	indígenas	não-Tupi.	
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É	 lastimável	 mesmo	 que	 fenômenos	 caracteristicamente	 negros	 da	 nossa	 fonética	
sejam	aproximados	do	tupí	com	menoscabo	da	verdade	histórica	[...]	Isto	resulta	da	
proeminência indevida que se conferiu ao índio com prejuízo do negro na formação 
da	nacionalidade	brasileira	[...]	O	negro	influenciou	sensivelmente	a	nossa	linguagem	
popular. Um contato prolongado de duas línguas sempre produz em ambas fenômenos 
de	osmose	(MENDONÇA,	1935,	p.	108-112).

Compartilhou dessa visão de Mendonça, o estudioso Artur Ramos (1946, p. 160), 

o	 qual	 atesta	 que	 “as	 línguas	 africanas,	 principalmente	 o	 quimbundo,	 o	 nagô	 (yoruba)	 e	 as	

línguas	afro-islâmicas,	influenciaram	poderosamente	a	linguagem	popular	brasileira,	nos	cantos	

de	feitiçaria,	nos	apodos	e	na	gíria	da	sua	vida	diária...”.	

O	 autor	 aponta	 em	 sua	 obra	 que	 esse	 fato	 é	 facilmente	 comprovado	 a	 partir	 da	

observação	do	número	elevadíssimo	de	negros	entrados	no	Brasil,	e	dos	conflitos	linguísticos	

instaurados,	motivados	pelo	comércio	de	escravos.	De	acordo	com	a	estatística	oficial8 de 1817-

1818	havia	3.817.000	habitantes,	dentre	eles	pardos	e	pretos	livres,	escravos	pardos	e	negros.	

Isso	 representa	 em	média	 30%	da	 população9	 branca	 da	 época.	Esses	 indivíduos	 trazem	na	

bagagem uma cultura10 distinta e a língua africana com seus dialetos, os quais se amalgamam 

umas	com	as	outras,	além	de	entrarem	em	contato	com	o	português,	promovendo	um	cenário	de	

conflitos	sociais,	bem	como	linguístico.	

Essa entrada dos negros no território brasileiro ocorre paulatinamente. E muitos 

desses negros vieram de Portugal, juntamente com os seus senhores, já falando o português, 

mesmo que de maneira precária. A escravidão negra na terra lusa precedeu a do Brasil. A 

esse	respeito,	Elia	(1979,	p.61)	relata	que	“até	1448	haviam	entrado	em	Portugal	cerca	de	mil	

cativos”.	Com	a	intensificação	do	tráfico,	“em	1446	contavam-se	em	Évora	três	mil	negros.	Em	

Lisboa,	para	uma	população	de	cem	mil	almas,	concorriam	dez	mil	escravos”.	

O	tráfico	de	negros	para	o	Brasil	na	primeira	metade	do	século	XVI	não	é	grande,	

baseia-se praticamente aos serviços dos colonizadores portugueses. Com o fracasso da tentativa 

de escravizar os índios, os quais não se adaptam ao trabalho sedentário e continuado da 

8	 Perdigão	Malheiro,	A	escravidão	no	Brasil,	3ª	parte,	Rio,	1867,	p.	13-14,	apud	Ramos	1946,	p.	270.
9 Elia (1979, p. 69) ressalta que as estimativas variam muito de um autor para outro. Ele apontou que “É difícil 
fixar	hoje	o	número	de	negros	entrados	no	Brasil	como	escravos.	A	ausência	de	documentos	coesos	impede	que	se	
estabeleça	o	número	exato	ou,	ao	menos	aproximado”.
10 Artur Ramos (1946, p. 279-280) apresenta o seguinte quadro de culturas negras sobreviventes no Brasil: 
“A)	Culturas	sudaneses,	representada	principalmente	pelos	povos	Yoruba,	da	Nigéria	(Nagô,	Ijêchá,	Eubá,	ou	
Egbá, Ketu, Ibadan, Yebu ou Ijebu e grupos menores); pelos Daomeianos (grupo Gêge: Ewe, Fon ou Efan, e 
grupos menores); pelos Fanti-Ashanti, da Costa do Ouro (grupos Mina propriamente dito: Fanti e Ashanti); por 
grupos	menores	da	Gâmbia,	da	Serra	Leoa,	da	Libéria,	da	Costa	da	Malagueta,	da	Costa	do	Marfim...	(Krumano,	
Agni, Timiní...).
B) Culturas guineano-sudanêsas islamizadas, representadas em primeiro lugar pelos a) Peuhl (Fulah, Fula, etc.), 
b)	Mandinga	(Solinke,	Bambara...)	e	c)	Houssá	do	norte	da	Nigéria;	e	por	grupos	menores	como	os	Tapa,	Bornú,	
Gurunsi, e outros.
C)	Culturas	bantus,	constituídas	pelas	inúmeras	tribos	do	grupo	Angola-Congolês	e	do	grupo	da	Contra-Costa”.
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civilização ocidente, há uma ânsia dos portugueses pela exploração da mão-de-obra negra. Em 

decorrência	desses	fatos,	o	tráfico	negreiro	se	intensifica	a	partir	de	1550	e	aumenta	de	maneira	

considerável	no	final	do	século	XVIII11. Em meio a tudo isso, o contato e, consequentemente, o 

conflito	linguístico	se	instauram.

Nesse	contexto,	Ramos	 (1946,	p.	345)	 relata	que	há	predominância	de	duas	das	

culturas,	(i)	a	bantu,	com	a	língua	quimbundo,	que	até	hoje	conserva	certas	características	de	

origem ainda reconhecíveis, e (ii) dos sudaneses, apontada pelo autor como a mais importante 

das culturas negras transladas ao Brasil, com forte predomínio do yoruba, com a língua nagô. 

O autor destaca que “os termos quimbundos, predominam nas designações da vida social, da 

toponímica,	do	folk-lore,	da	sobrevivência	histórica	da	escravidão”. 

O nagô tornou-se uma língua tão popular, entre os negros brasileiros que ainda hoje 
é	falada,	embora	aos	pedaços,	podendo-se	colher	um	extenso	vocabulário	de	termos	
principalmente	derivado	dos	cultos	fetichistas,	da	culinária,	do	folk-lore.	Êle	vai	se	
incorporando	 à	 língua	 nacional,	 operando-se	 então	 um	 fenômeno	 de	 dupla	 troca:	
a	 diluição	 do	 yoruba	 no	 português	 e	 a	 influência	 sofrida	 por	 este,	 de	 retorno,	 da	
morfologia	e	da	fonética	yorubas	(RAMOS,	1946,	p.	297).

O autor demonstra ainda a existência de várias outras culturas africanas no Brasil. 

Ele descreve os escravos de origem Daomei, procedentes da Costa dos Escravos, denominados 

pelos franceses de Evés ou Eués, pelos ingleses de Ewes, e por nós de Gêges.	Também	aponta	os	

Fanti-ashantis da costa do Ouro, falantes das línguas Tshi e Ga. Todas essas culturas e línguas 

sofrem	rapidamente	a	influência	preponderante	da	cultura	yoruba, que de acordo com Ramos 

(1946), as absorveu quase que totalmente, devido a vários fatores. Dentre eles, o autor destaca 

a semelhança das regras gramaticais do nagô com as demais línguas africanas e explica que 

as sobrevivências linguísticas ocorrem apenas em alguns nomes de divindades, fragmentos de 

contos e expressões populares. 

Arthur	Ramos	(1946)	afirma	que	o	português	adquiriu	muito	da	estrutura	da	língua	

africana	nesse	processo	de	contato.	Para	tanto,	ele	ilustra	que	a	influência	do	yoruba no Brasil 

ocorre de tal maneira, que a língua nagô	é	por	um	tempo	considerada	a	“língua	geral”	dos	negros	

da Bahia. Ele atesta esse ponto explicitando a facilidade de entendimento entre os negros da 

Bahia, que em geral falam nagô. Entretanto, ele ressalta que essa língua já não era pura, pois 

estava sempre em contato com vários dialetos africanos e o português. 

11 “O censo de 1798 mostrou que a população se constituía de 1.010.000 brancos, 250.000 índios civilizados, 
406.000	 libertos,	 e	221.000	escravos	mestiços	e	1.361.000	negros.	 Já	em	1850	era	de	cerca	de	 três	milhões	o	
efetivos de negros escravos numa população de sete milhões. O total dos importados entre 1800 e 1851, quando 
cessou inteiramente a introdução de africanos, foi a mais de um milhão, metade ilegalmente. Nos trezentos anos 
anteriores teriam entrado uns três milhões (THALES DE AZEVEDO, DEMOCRACIA RACIAL, p. 14-15 APUD 
ELIA, 1979, p. 69-70).
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O	 mesmo	 argumento	 é	 encontrado	 em	 Nina	 Rodrigues	 (1982),	 um	 estudioso	

dedicado	às	questões	que	envolvem	as	línguas	africanas	no	Brasil.	

Tão	conhecida	é	a	importância	da	língua	nagô	na	Bahia	que	se	tem	chegado	mesmo	
ao exagêro. Quando em 1899 estiveram nesta cidade os missionários católicos que 
percorriam o Brasil angariando donativos para a catequese africana, foram eles 
aconselhados	a	dirigir-se	à	população	de	côr	da	cidade	em	 língua	nagô.	O	sermão	
pregado	 na	 igreja	 da	 Sé	 no	 dia	 4	 de	 janeiro	 pelo	 padre	 Coquard	 teve	 completo	
insucesso,	reunindo	apenas	alguns	curiosos	[...]	era	um	erro	supor	que	entre	nós	se	
mantinha na população criola uma língua nagô tão pura que lhe permitisse entender 
o missionário; os que falam a língua antes se servem de um patois, abastardado do 
português	e	de	outras	línguas	africanas	(RODRIGUES,	1982,	p.	132).

Esse fato demonstra que no Brasil colonial, o contato linguístico entre as línguas que 

permeavam aquele contexto se fez presente, e de uma forma ou de outra, essas línguas agiram 

umas	sobre	as	outras.	Por	esse	viés,	torna-se	aceitável,	até	certo	ponto,	a	proposta	de	autores	que	

defendem	o	reconhecimento	da	influência	das	línguas	africanas	atuando	no	português	brasileiro.	

Essa perspectiva foi difundida em todo o trabalho de Rodrigues (1982), o qual apresentou com 

veemência sua argumentação a favor sobre esse fato. 

[...]	 não	 tem	 crédito	 a	 errônea	 suposição	 de	 que	 fosse	 quase	 nula	 a	 influência	 das	
línguas prestas no falar brasileiro, quando muitos se limitando a legar ao português 
alguns	 termos	 africanos	 [...]	 se,	 à	 parte	 a	 mestiçagem	 física,	 espiritualmente	 em	
tudo nos mestiçamos, não seria de crer que a este mestiçamento houvesse escapado 
a linguagem e dele não deva perdurar alguma coisa na massa popular, malgrado a 
autoridade e o exemplo dos bons mestres, de contínuo a se inspirarem nos monumentos 
escritos da língua vernácula (RODRIGUES, 1982, p. 125-126).

De fato, Nina Rodrigues (1982, p. 124) foi categórico ao discutir em sua obra que 

as	línguas	africanas	apresentaram	influências	relevantes	sobre	a	língua	portuguesa,	promovidas	

pelo contato linguístico. A seu ver, essa questão não poderia ser menosprezada, e aponta que em 

relação	aos	“vícios	de	nosso	falar”	deve-se	buscar	no	conjunto	das	línguas	africanas	introduzidas	

no	Brasil	 “a	 determinação	da	 influência	 por	 elas	 exercida	 como	 fator	 de	 corrupção	 sobre	o	

português	da	antiga	metrópole”.	O	autor	ainda	destaca	a	posição	de	João	Ribeiro12 sobre essa 

discussão.

Sob a denominação de Elemento negro	designamos	 toda	a	espécie	de	alterações	
produzidas	na	linguagem	brasileira	por	influência	das	línguas	africanas	faladas	no	
Brasil.	Essas	alterações	não	são	tão	superficiais	como	afirmavam	alguns	estudiosos:	
ao contrário, são bastante profundas, não só no que diz respeito ao vocabulário, 
mas	até	ao	sistema	gramatical	do	 idioma	 (RIBEIRO,	1889,	apud RODRIGUES, 
1982, p. 125).

12 João Ribeiro, Dicionário Gramatical (1889), art. Elemento Negro.
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Ribeiro (1889, apud	 Nascentes,	 1953)	 também	 acrescenta	 que	 o	 emprego	 dos	

pronomes	pessoais	do	caso	 reto	no	português	são	contrários	ao	padrão	 reinol	por	 influência	

africana. 

O ambundo tem um sistema de partículas, ou antes, de elementos pronominais, que 
constituem seu aparelho de relação. As partículas i e qui tem função de possessivo: 
tataime, tata-quiami – meu pai. Daí talvez, na linguagem dos africanos do Brasil, 
a tendência analítica: a roça de eu (RIBEIRO, 1889, p. 87 apud NASCENTES, 
1953,	p.	132)

Sobre essa questão da sintaxe dos pronomes no português brasileiro ter relação 

com	os	africanos,	Mendonça	(1935,	p.	123),	demonstra	menos	paixão.	O	autor	argumenta	que	

realmente alguns estudiosos têm atribuído a colocação dos pronomes átonos no português 

brasileiro	 à	 influência	 africana,	 dentre	 eles	 Gonçalves	 Vianna.	 E	 ainda	 reconhece	 como	

verdadeira	a	afirmativa	de	L.	de	Vasconcelos	(1901,	p.	192,	apud	Mendonça,	1935,	p.	123),	

o qual aponta que “no português de Angola e Goa, nota-se a mesma vacilação existente na 

colocação	dos	pronomes	no	Brasil”.	

Entretanto,	 Mendonça	 (1935)	 pondera	 que	 se	 o	 negro	 teve	 participação	 na	

distribuição sintática dos pronomes no português brasileiro, foi indiretamente. E considera 

oportuno vincular esse fato ao fenômeno de entoação, o qual realmente atuou no português 

brasileiro, a seu ver, devido ao contato com as línguas indígenas e africanas. Percebe-se que o 

autor chega a essa conclusão por inferências retiradas de suas leituras, pois não há em sua obra 

nenhum dado que explique a sua argumentação. 

Nascentes	(1953)	destaca	a	mesma	afirmação	de	L.	Vasconcelos	(1901,	p.	192,	apud	

Nascentes,	1953,	p.	149)	citada	por	Mendonça	(1935),	e	ressalta	que	no	português	de	Goa	não	

há	nenhuma	influência	africana.	O	autor	afirma	que	os	estudiosos	que	a	atribuem	ao	africano,	o	

fazem	“por	meras	conjunturas”.	Aponta	como	admissível	a	proposta	de	relacionar	a	colocação	

pronominal	do	português	brasileiro	à	influência	do	ritmo	das	línguas	africanas,	mas	argumenta	

que esse não tem sido o foco dos estudos que englobam essa questão.

O	melhor	é	admitir	que	o	 substrato	 índio	e	o	 superstrato	africano,	ao	 lançarem-
se	 no	 século	 XVII	 os	 fundamentos	 da	 nacionalidade	 e	 do	 falar	 brasileiros,	
desmantelaram a cadencia lusitana, produzindo a cadencia brasileira e esta então 
ajeitou o pronome como melhor lhe pareceu. O índio e o negro não jogavam com 
pronomes átonos. Em lugar do pronome oblíquo, empregavam o pronome reto 
para	 todos	 os	 efeitos	 [...]	 logo,	 não	 se	 lhe	 pode	 atribuir	 influencia	 especial	 na	
colocação	dos	pronomes	 átonos.	A	 influencia	do	 índio	 e	do	negro	 foram	gerais,	
destruindo	a	cadencia	lusitana	[...]	o	esforço	artificial	da	escola	não	tem	força	para	
destruir	 o	 que	 é	 natural,	 como	 é	 a	 cadencia	 usada	 no	Brasil	 [...]	 legitimemos	 a	
nossa	colocação,	que	é	a	colocação	como	deve	ser,	obediente	às	nossas	tendências	
próprias	(NASCENTES,	1953,	p.	149-150)
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Nascentes	(1953)	não	nega	a	influência	da	língua	africana	sobre	o	português,	porém	

se	mostrou	cauteloso	em	relação	à	essa	perspectiva	e	demonstra	não	estar	tão	arrebatado	por	

essas ponderações, as quais inclusive são recebidas com certa resistência por alguns linguistas e 

estudiosos da área. Esses, de forma geral, reconhecem a presença da língua africana no português 

do Brasil, mas questionam a relevância que Mendonça, Artur e Rodrigues, dentre outros que 

seguem o mesmo pensamento, querem dar a esse assunto. 

Melo (1971, p.78) comenta que a extensão “mais profunda das línguas africanas no 

português	brasileiro	se	fez	sentir	na	morfologia.	É	a	simplificação	e	redução	das	flexões”.	Na	

visão	do	autor,	a	pesquisa	de	Mendonça	é	um	pouco	entusiasmada.	A	esse	respeito,	Melo	(1971,	

p.	86)	defende	que	“é	preciso	ter	muito	cuidado	[...]	Cumpre	fugir	do	unilateralismo	que	nos	

faz ver uma faceta da complexa realidade, evitar os subjetivismos deformantes que nos levam 

a	examinar	e	medir	as	coisas	pela	bitola	das	nossas	preferências	[...]”.	Para	o	autor,	mesmo	a	

língua portuguesa tendo tido contato com as línguas africanas e indígenas, prevaleceu o elemento 

português, enfatizando a europeidade da língua. Ele demonstra ser contra o argumento de que 

as	línguas	africanas	tiveram	grandes	influências	sobre	o	português	brasileiro.

Sobre	a	referida	proposta	de	Mendonça	(1936),	outro	autor	que	se	opôs	radicalmente	

é	Silva	Neto	 (1963),	que	a	considera	chocante	e	 fantasiosa.	Da	mesma	maneira	ele	criticou	

Artur	Ramos	(1946),	dizendo	que	esse	foi	arrastado	por	Mendonça	(1936)	a	ter	a	mesma	visão,	

que	ele	garantiu	ser	equivocada.	Silva	Neto	(1963,	p.	105-106)	argumenta	que	“o	prestígio	do	

sangue	branco	pairou	sempre	acima	de	tudo	[...]	prevaleceu	a	religião,	os	hábitos,	a	língua”,	

e	ainda	acrescentou	que,	“	no	tocante	à	etnografia	algo	nos	ficou	do	negro	e	do	índio:	mas	a	

língua,	dentre	todas	as	instituições	sociais	é	a	que	fortemente	se	impõe	aos	indivíduos”.	

No	 português	 brasileiro	 não	 há,	 positivamente,	 influência	 de	 línguas	 africanas	 ou	
ameríndias. O que há são cicatrizes da tosca aprendizagem que da língua portuguêsa, 
por	causa	de	sua	mísera	condição	social,	fizeram	os	negros	e	os	índios	[...]	falavam	
nos	primeiros	tempos	da	colônia,	um	português	deturpado,	simplificado	ao	máximo	
em	 suas	 formas	 [...]	 não	 basta	 haver	 semelhança	 entre	 fenômenos	 de	 linguagem	
brasileira e outros das falas americanas ou africanas. É preciso demonstrar que não 
se	trata	de	evoluções	independentes,	mas	que	há	filiação	entre	elas	(SILVA	NETO,	
1963,	p.	101-107	passin) 

Segundo	Silva	Neto	(1963),	os	primeiros	estudos	que	consideram	existir	grandes	

influências	das	línguas	indígenas	e	africanas	sobre	o	português	do	Brasil	foram	exagerados.	O	

autor argumenta que a maioria dos fatos sobre esse assunto são consequências de interpretações 

sem	 base	 ou	 de	 conclusões	 precipitadas.	Acrescenta	 que	 esses	 enganos	 provém	 da	 falta	 de	

conhecimentos	de	 línguas	 americanas	 e	 africanas,	 além	de	um	mínimo	de	noção	da	 cultura	

linguística e românica. Ainda ressalta uma citação de Koster, inglês que viveu alguns anos 
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em	Pernambuco	por	volta	de	1815,	o	qual	escreve:	“O	idioma	português	é	falado	por	todos	os	

escravos	e	sua	própria	linguagem	é	de	uso	tão	diminuto	que	muitos	a	esqueceram	totalmente”.	

Com isso, busca demonstrar que a língua africana já não apresentava ser funcional nem para os 

próprios negros. 

Todos	 esses	 fatores	 conduziram	Silva	Neto	 (1963,	 p.	 110-130)	 ao	 entendimento	

de que os portugueses e seus descendentes usuários da língua majoritária em hipótese alguma 

desceriam de sua confortável posição de prestígio, conferida a eles pela condição de povos 

dominadores,	substituindo	a	língua	própria,	pela	dos	povos	dominados.	Ilustra	que	“o	idioma	é	

repositório	da	cultua	e,	por	isso,	está	fortemente	agregado	ao	espírito	humano”.	

O autor esclarece que a vitória da língua portuguesa não ocorre por imposição 

violenta da classe dominante. Tudo isso foi regido por uma força mais abstrata. “Ela explica-se 

pelo seu prestígio superior, que forçava os indivíduos ao uso da língua que exprimia a melhor 

forma	de	civilização”.	Esse	argumento	foi	também	defendido	por	Elia	(1979),	o	qual	afirma	que	

as	condições	histórico-sociais	proporcionaram	inevitavelmente	à	vitória	da	língua	portuguesa,	a	

qual	se	sobressaiu	sobre	as	demais	no	conflito	linguístico.

Entretanto,	apesar	de	todas	essas	ponderações,	Silva	Neto	(1963,	p.	110-112-130)	

reconhece	que	no	intercurso	dos	séculos,	o	contato	entre	os	povos	negros	e	brancos	de	várias	

etnias	produziu	uma	inevitável	interação	linguística	com	vários	“graus	de	influências	mútuas”.	

Porém,	o	autor	define	que	essas	influências	não	ocorreram	por	parte	dos	próprios	negros,	“mas	

por via do seu status	cultural	e	social”.	Ainda	acrescenta	que	o	papel	dos	aloglotas	“consistiu,	

aqui,	como	alhures,	em	realizar	de	imediato	o	que,	em	condições	normais,	levaria	talvez	séculos	

para	completar-se”.

O	 autor	 aponta	 algumas	 influências	 africanas	 sofridas	 pela	 língua	 portuguesa,	

como	consequência	dessa	interação	linguística,	sendo	(i)	contribuição	lexical,	que	é	um	fato	

notório e indiscutível, (ii) iotização13, em que se tem mulher > muié, (iii) a não pronúncia do 

-s	final,	encontrado	nos	falares	rurais	brasileiros,	tal	como	em	os menino, (vi) e a redução das 

flexões14, característica dos falares rurais brasileiros e dos criolos em geral. Ainda demonstra 

que	as	 línguas	 indígenas	 também	deixaram	evidências	no	português,	 e	que	houve	 interação	

entre	ambas,	principalmente	no	léxico.	

13	Silva	Neto	(1963,	p.	130)	afirma	que	esse	fenômeno	ocorreu	igualmente	“nos	criolos	de	Cabo	verde,	da	Guiné,	
nas	Ilhas	do	Príncipe	e	de	S.	Tomé”.	Ele	argumenta	que	“Não	importa	que	fenômeno	igual	ou	semelhante	se	tivesse	
dado no transcurso da evolução da língua francesa ou de qualquer outra... no nosso caso particular e histórico, 
observamos que os aloglotas (mouros, índios e negros) se mostram sempre incapazes de pronunciar lh”.
14	Silva	Neto	(1963,	p.	131)	explica	que	é	notória	que	“a	evolução	morfológica	das	línguas	indo-européias	consiste	
no	prevalecimento	do	caráter	analítico	sôbre	o	sintético:	mas	no	caso	dos	criolos	isso	se	verificou	num	repente,	de	
improviso	[...]	a	redução	da	morfologia	característica	dos	falares	rurais	brasileiros	–	ainda	que	tendência	secular	–	
não	é	incompatível	com	a	ação	dos	aloglotas.
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Melo	(1971)	também	reconhece	por	influência	africana	o	percurso	do	/lh/	>	/y/.	A	

esse	respeito,	Elia	(1979,	p.	130)	argumenta	que,	o	fonema	/lh/,	de	difícil	articulação	para	os	

negros e índios, “resultou em português do molhamento do /l/, originário ou derivado (filiu > 

filyu > filho; tegula > tegla > telya > telha); mas a evolução nunca se completou integralmente, 

como	o	prova	a	inexistência	de	tal	fonema	em	posição	inicial”.	O	autor	entende	que	talvez	essa	

evolução não ocorresse de maneira espontânea, entretanto ressalta que essa “desfonologização 

do	/lh/	estava	favorecida	pelas	condições	estruturais	do	sistema”.	A	seu	ver,	coube	aos	aloglotas	

forçar a ruptura. 

Na	 discussão	 sobre	 a	 linguagem	 dos	 negros,	 C.	 Schlichthorst	 (1937)	 também	

comenta que essa tem suas particularidades.

Sendo o interior da África habitado por inúmeras tribos, que tôdas mais ou menos 
fornecem	a	mercadoria	 viva	 aos	mercados	 das	 costas	 de	Leste	 e	 do	Oeste,	 é	 fácil	
imaginar	a	babel	de	línguas	nos	armazéns	e	depósitos	do	Rio	de	Janeiro.	Vi	muitas	
vezes	ser	necessário	o	emprego	de	dez	e	mais	intérpretes,	para	interrogar	um	negro	
sobre	os	sintomas	de	sua	doença.	Dizem	que	a	língua	dos	Cachanges	é	a	mais	fácil	de	
todas, de modo que a maioria dos mercadores e capitães de navio que frequentam a 
África	a	entendem	(SCHLICHTHORST,	1937,	p.	139-140).	

O	autor	ressalta	que	o	termo	correto	é	Cassange	e	não	Cachange,	e	refere-se	a	um	

território de Loanda, na África Portuguesa, uma região e tribo na zona de Melange. Ele explica 

que muitos escravos que chegaram ao Brasil foram originários dessa tribo e, nas palavras 

do	 autor,	 “como	 estropiassem	muito	 o	 português”,	 passou-se	 a	 usar	 o	 termo	 cassange	 para	

denominar o português mal falado ou mal escrito. 

[...]	todos	os	negros	aprendem	o	português	com	grande	facilidade.	Em	três	meses,	podem	
em geral, se fazerem mais ou menos entender. Só o grupo consoante st e o r lhes oferecem 
muita	dificuldade.	Pronunciam	o	primeiro	como	t e o segundo como l. Por exemplo: tá 
bom em lugar de está bom, dalé	ao	invés	de	darei.	Nota-se	a	mesma	dificuldade	prosódica	
nas criancinhas e em muitos povos que vivem em estado natural, como várias tribos 
brasileiras	e	muitas	nações	da	África	do	Norte	(SCHLICHTHORST,	1937,	p.	140).

 

Essa questão sobre a maneira como o negro fala o português, não causou nenhuma 

estranheza	à	Silva	Neto	(1963,	p.	129).	O	autor	relata	o	fato	de	ser	do	conhecimento	de	todos	de	

que	existe	há	muito	“uma	deriva	indo-européia	que	caminhava	no	sentido	da	simplificação	das	

flexões.	Apenas,	no	caso	do	aloglota,	a	simplificação	é	brusca	e	extrema,	é	uma	dinâmica	que	

realiza	de	chofre	o	que	só	se	daria	no	curso	de	várias	gerações”.	Esse	entendimento	foi	também	

defendido	por	Melo	(1971),	o	qual	afirma	que	o	contato	da	língua	africana	com	o	português,	

somente acelerou processos que são imanentes da deriva secular dessa língua. Ambos os autores 

demonstram seguir o pensamento de Sapir (1980) sobre esse assunto.
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Todavia,	Silva	Neto	(1963)	reafirma	que	rejeita	qualquer	hipótese	de	“traços	fonéticos,	

morfológicos	ou	sintáticos	de	 línguas	 indígenas	ou	africanas”	atuando	significativamente	no	

português do Brasil. De acordo com o autor, falar como o branco era o desejo de todos que 

pretendiam	pertencer	às	classes	sociais	mais	altas	e,	consequentemente,	de	prestígio.	Afirma	

que os índios e negros não dispunham de prestígio literário ou social, e que o contato de suas 

línguas	com	a	língua	majoritária	provocou	nada	mais	do	que	influências	transitórias	apagadas	

pela cultura escolarizada, que difunde valores da língua padrão. 

Esse apontamento pode ser ilustrado com a política assimilacionista do branco sobre 

os grupos minoritários indígenas, a qual atuou principalmente no âmbito linguístico.

[...]	 a	 educação	 escolar	 foi	 utilizada	 como	 instrumento	 de	 opressão	 e	 alienação,	
homogeneizando	as	diferenças	socioculturais,	tentando	“integrar”	os	povos	indígenas	
à	 sociedade	 não-indígena.	 Esse	modelo	 de	 educação	 escolar	 surgiu	 desde	 a	 época	
colonial com as escolas implantadas pelos jesuítas, que contribuíram para esse processo 
de assimilação, deslocando a língua e a cultura dos índios. Posteriormente, de acordo 
com	o	Alvará	de	03	de	maio/1757	(BEOZZO,	1983,	p.	25),	ocorreu	a	proibição	formal	
do uso das línguas indígenas, havendo punição para o indígena que utilizasse sua 
língua nativa (VIEIRA, 2005, p. 14).

Silvio Elia (1979) argumenta que não considera a expulsão dos jesuítas e essas 

medidas	impostas	pelo	diretório	de	3	de	maio,	como	fator	decisivo	para	a	supremacia	da	língua	

portuguesa	no	Brasil.	Ele	aponta	que	o	decreto	não	teria	eficácia	se	as	condições	sócio-históricas	

para o triunfo da língua dos colonizadores não fossem favoráveis, e ainda acrescenta que o 

decreto	apenas	acelerou	um	fato	irreversível	e	consumado,	porém	não	o	gerou.	Entretanto,	é	

certo	que	essa	questão	pode	até	não	ter	sido	decisiva,	mas	sem	dúvida	contribuiu	para	que	a	

língua portuguesa trilhasse o seu caminho da maneira que o fez.

Um	processo	semelhante	de	opressão	 linguística	ocorre	com	os	escravos,	porém	

abrangendo outros aspectos, nos quais os negros se viram obrigados a aprender o português, 

dentro	de	um	cenário	de	dificuldades	de	várias	naturezas.

O	tratamento	dispensado	às	línguas	africanas	foi	completamente	diferente	do	concedido	
aos	idiomas	indígenas:	não	houve	quase	concessões	por	parte	do	colonizador	[...]	Os	
portugueses e suas autoridades evitaram a concentração de escravos de uma mesma 
etnia nas propriedades e nos navios negreiros. Essa política, a multiplicidade linguística 
e	as	hostilidades	recíprocas	que	os	negros	trouxeram	da	África	dificultaram	a	formação	
de núcleos solidários que retivessem o patrimônio cultural africano, incluindo-se aí a 
preservação	das	línguas	(VILLALTA,	1997,	p.	340)

Villalta (1997) argumenta que os negros tentaram lutar contra esse contexto que 

massacrava sua cultura e, para tal, formaram quilombos e mantiveram rituais, na busca de sua 

identidade	 étnica,	 dentre	 elas,	 a	manutenção	das	 línguas	 africanas.	Esses	movimentos	 eram	
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reprimidos	pelas	autoridades	da	época	que	temiam	o	crescimento	da	rebeldia	desses	negros.	

Entretanto, o autor aponta que alguns senhores permitiam essas práticas culturais, considerando-

as como uma maneira de conter a revolta desses povos.

Silva	Neto	(1963,	p.	106)	enfatiza	incansavelmente	que	apesar	do	contato,	a	língua	

portuguesa	 não	 sofreu	 influências	 contundentes	 das	 línguas	 africanas	 ou	 ameríndias,	 e	 sim	

“apenas	 incorporações	ao	vocabulário	e	à	fraseologia	bem	como	um	ou	outro	fato	restrito	a	

falares	regionais”.	Esse	posicionamento	foi,	até	certo	ponto,	defendido	por	Elia	(1979,	p.	143),	o	

qual	afirma	que	os	contatos	diários	no	cotidiano	do	senhor	branco	e	do	escravo	negro,	gerou	um	

falar	simplificado,	entretanto	de	base	portuguesa,	com	o	objetivo	de	promover	a	comunicação	

entre portugueses ou luso-descendentes e africanos. O autor aponta o contexto cultural como 

responsável por esse linguajar não ter se estabilizado e se convertido num falar criolo. Ele 

alega que o “colonizador branco nunca abdicou de sua condição de portador de status cultural 

superior”.

Nessas fazendas coloniais a língua dominante era a do reinol português ou de seus 
descendentes.	Essa	língua	entrou	em	contato	com	a	dos	negros	africanos	[...]	Entre	
elas houve interferências, mas não ao ponto de se criar uma língua mista, do tipo 
crioulo.	O	que	houve	 foi	o	aparecimento	de	um	falar	de	emergência	 [...]	por	meio	
do	qual	 brancos	 e	negros	procuravam	entender-se.	Não	 sendo	flexionais,	 ao	modo	
indo-europeu,	as	línguas	africanas,	houve	uma	simplificação	morfológica	da	língua-
base,	o	português,	que	se	enriqueceu	com	elementos	léxicos	dos	idiomas	importados.	
Tivemos, pois, não um criolo, entendida a expressão como designativa de uma 
língua mista já estabilizada, mas um estágio preparatório, que não chegou a vingar 
institucionalmente (ELIA, 1979, p. 142).

Silva	Neto	 (1963)	 também	 ressalta	 essa	 aspiração	 da	 sociedade	 de	 pertencer	 às	

classes	consideradas	de	prestígio	social,	e	à	esse	fato	relaciona	a	questão	da	língua.	Ele	compara	

a	organização	de	classes	da	sociedade	às	pirâmides,	e	vislumbra	os	grupos	sociais	superpostos	

em níveis ascendentes de superioridade social, sendo o pico da pirâmide a aspiração de todos 

os grupos sociais, os quais buscam assimilar as características da camada adjacente superior e 

evitar as de camada inferior. E nesse contexto, o uso da língua da camada superior, nesse caso, 

o	português,	é	a	que	melhor	representa	os	anseios	de	posição	social.

Ademais,	no	entendimento	de	Amaral	(1982),	a	influência	da	língua	africana	sobre	

o	 língua	brasileira	 foi	pouca,	e	diminuiu	mais	ainda	com	o	fim	da	escravidão,	pois	houve	a	

substituição do trabalho escravo pelo assalariado, provocando o afastamento de muitos negros 

da convivência cotidiana com os brancos, reduzindo o contato linguístico. Somados a esse 

fato,	tem-se	também,	conforme	discute	Elia	(1979),	o	crescimento	da	escolarização	que	ocorre	

a	partir	da	segunda	metade	do	século	XVIII,	principalmente	na	região	urbana,	que	aos	poucos	

contribui para a eliminação do falar que não estivesse em consonância com o padrão lusitano. 
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Nesse contexto, os fenômenos de aculturação no âmbito linguístico, ou seja, o que 

se	denomina	de	“ação	de	substrato,	do	superestrato	ou	do	adstrato”	foram,	de	acordo	com	Silva	

Neto	(1963,	p.132),	“mais	sutis	e	complexos	do	que	o	simples	aprendizado	imperfeito	e	tosco	de	

uma	língua	imposta”.	O	autor	argumenta	que	todo	esse	processo	deveria	ocorrer	de	uma	maneira	

diferenciada	 e	 ‘arquitetônica’,	 respeitando	o	que,	 pode	 ser	 denominado,	 como	filtro	 da	 língua.	

Assim,	tudo	que	for	incorporado,	de	fato,	na	estrutura	da	língua,	deve	antes	passar	pelo	seu	filtro.

Os	fenômenos	de	aculturação	no	campo	linguístico	[...]	pressupõem	necessàriamente	
um período mais ou menos longo de bilinguismo, que leve a uma interferência 
[...]	 Em	 tal	 caso	 é	 indispensável,	 pois,	 um modêlo e uma réplica,	 isto	 é,	 uma	
reinterpretação inspirada pelo segundo sistema linguístico. Em réplica, imperfeita, 
só tem a possibilidade de tornar-se uma integração no caso em que o grupo humano 
que	 a	 emprega	 tenha	 prestígio	 social	 suficiente	 para	 impô-la	 e	 difundi-la.	 Não	 é	
isso	que	se	verifica	ao	longo	da	história	da	língua	portuguêsa	no	Brasil.	Aqui,	pelo	
contrário, o ideal linguístico esteve sempre próximo do padrão português (SILVA 
NETO,	1963,	p.	132-133).	

Todos	esses	pontos	o	fizeram	concluir	que	o	contato	entre	as	línguas	portuguesa,	

africana e indígena, gerou sim um português rural ou dialetal no Brasil, mas isso não implicou, 

obrigatoriamente,	na	aceitação	de	que	há	profundos	traços	fonéticos,	morfológicos	ou	sintáticos	

em	certas	mudanças	ocorridas	nesse	português.	O	que	ocorreu,	na	visão	do	autor,	é	uma	rápida	

evolução	na	língua	portuguesa,	em	que	sua	deriva	imanente,	é	apressada	pelos	aloglotas.	Nesse	

sentido,	os	aloglotas	não	acrescentariam	fonemas	novos	à	língua	portuguesa.	

Dentro desse âmbito, Elia (1979, p. 147) argumenta que, a seu ver, seria uma 

proposta	 mais	 coerente	 afirmar	 que	 os	 aloglotas	 (negros	 africanos	 no	 caso)	 falariam	 o	

“português adaptando-o aos seus hábitos articulatórios, onde se encontrariam fonemas 

inexistentes	 na	 língua	 portuguesa”.	 Porém,	 segundo	 Elia	 (1979),	 dentro	 desse	 contexto,	

somente se instalariam as “alterações capazes de se acomodarem ao sistema fonológico da 

língua	portuguesa”.	No	mais	 seguiriam	a	deriva	 indo-europeia.	O	autor	ainda	aponta	essas	

variações	como	uma	espécie	de	criolização	da	língua	portuguesa,	que	sob	o	seu	ponto	de	vista,	

nunca formou um verdadeiro crioulo. 

Um	 pensamento	 semelhante	 sobre	 essa	 questão	 da	 constituição	 do	 crioulo	 é	

encontrado	na	obra	de	Nascentes	(1953,	p.	15),	o	qual	comenta	que	o	“português	do	Brasil	não	

é	o	que	em	filologia	românica	se	chama	de	um	dialeto	crioulo”,	visto	que	essa	definição	pauta-

se, segundo o autor, em considerar a constituição de uma “linguagem formada por palavras 

europeias	com	gramática	de	povo	selvagem	ou	bárbaro”.	E	acrescenta	uma	colocação	de	Meyer-

Lubke	 (1890,	 apud	Nascentes,	 1953),	 na	 qual	 o	 autor	 argumenta	 que	 no	 dialeto	 crioulo	 do	

português, a “estrutura morfológica, sobretudo, tem um aspecto muito distinto da do românico, 

como	tosca	adaptação	desta	a	um	pensar	linguístico	de	índole	muito	diferente”.	
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Seguindo	essa	visão,	outro	autor	que	discute	esse	ponto	é	Félix	Carvalho	(1977).

Não	existe	falar	criolo	no	Brasil.	É	verdade	que	a	língua	portuguesa	foi	simplificada	
e	deturpada	na	boca	das	primeiras	gerações.	É	verdade	ainda	que	essa	simplificação	
existe em alguns aspectos dos falares regionais. Mas isso não basta para reconhecer-
se neles o caráter de falares crioulos, pois são variedades da mesma língua (FÉLIX 
CARVALHO, p. 65 apud	ELIA,	1979,	p.	143)

Silva	 Neto	 (1963)	 argumenta	 a	 favor	 de	 um	 estágio	 intermediário	 na	 língua	

portuguesa	 provocado	 pelo	 contato	 linguístico,	 denominado	 por	 ele	 como	 uma	 espécie	 de	

semicrioulo, portanto, considera não existir crioulo no português do Brasil. Elia (1979) aponta 

que	desse	semicrioulo	algo	ficou	na	língua	portuguesa	do	Brasil,	e	destaca	a	entoação.	O	autor	

atesta ser notório o fato de o português brasileiro ter entoação diferente da falada no português 

de Portugal, pois se aparenta mais suave quando comparada com o português europeu. Nessa 

diversificação	de	pronúncia	brasileira,	não	descartou	supor	que	a	influência	indígena	ou	africana	

contribuiu para a conservação do ritmo do português do Brasil, o qual continua o tipo prosódico 

de base vocálica próprio do português quinhentista. 

Elia	(1979,	p.	217)	acredita	que	a	“influência	do	substrato	indígena	pode	ter	motivado	

a	conservação	dessa	pronúncia	no	Brasil,	a	qual	não	seguiu,	nesse	ponto,	sua	deriva	portuguesa”,	

entretanto	propõe	que	é	mais	propenso	“	a	ligar	o	fenômeno	à	natureza	dos	falares	crioulos,	

que	buscam	simplificar	o	sistema	fônico	da	língua	que	precisam	aprender,	desmanchando-lhes	

as	dificuldades”.	O	autor	não	considera	relevante	as	demais	variações	ocorridas	pelo	contato	

linguístico do português com as línguas africanas e indígenas, pois entende que não foram 

suficientemente	profundas	a	ponto	de	afetarem	a	estrutura	do	português.	Ele	aponta	que	são	

questões facilmente recuperáveis com o ensino formal da língua.

Do	 ponto	 de	 vista	 gramatical	 a	 recuperação	 é	 mais	 segura.	 Revitalizam-se	 as	
flexões,	restabelece-se	a	concordância,	apura-se	a	regência,	consolida-se	a	estrutura	
morfossintática	 do	 idioma	 [...]	 a	 gramática	 da	 língua	 portuguesa	 do	 Brasil	 é	
essencialmente	a	mesma	de	Portugal	 [...]	porém	o	aspecto	 fônico,	 a	 recuperação	é	
muito	mais	difícil	[...]	a	entoação,	por	exemplo,	uma	vez	adquirida,	dificilmente	se	
muda (ELIA, 1979, p. 148). 

Elia (1979) discute a notável unidade da língua brasileira, apesar de sua 

diversidade, principalmente no falar rural ou popular que, a seu ver, atestou em parte uma 

anterior “conservação de formas antigas portuguesas que se arcaizaram na língua padrão, em 

parte	também	um	conjunto	de	alterações	e	simplificações	introduzidas	na	língua	portuguesa	por	

falantes,	em	muitos	casos	aloglotas,	que	aprenderam	de	oitiva”.	
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Com	relação	a	esse	assunto,	Silva	Neto	(1963,	p.	166)	demonstra	certa	inquietude,	

pois	 afirma	 que	 a	 “entoação	 do	 português	 brasileiro	 está	 intimamente	 relacionada	 com	 as	

línguas	nativas”.	Entretanto,	em	sua	obra	História da Língua Portuguesa	(1979,	p.	629-630),	

imputou	ao	“desleixo	dos	aloglotas	[...]	o	relaxamento	de	articulação”,	e	garantiu	que	devido	

à	esse	fato	a	deriva	da	língua	foi	precipitada.	E	ainda	acrescenta	que	a	pronúncia	do	português	

“não	é	decorrente	de	fenômenos	de	interferência	linguística”,	não	havendo,	portanto,	a	seu	ver,	

influência	de	línguas	ameríndias	ou	africanas	nesse	processo.	

O	autor	salienta	que,	quanto	às	pronúncias	regionais,	certamente	estavam	“contidas	

na	deriva	da	língua”	e	brotaram	“quando	o	meio	social”	demonstrou-se	“turvo	e	incerto	pela	

convivência de populações de origens diversas e a consequente falta de uma rígida norma 

linguística”. Silva Neto (1979, p. 629) denomina essas pronúncias de “vulgarismos” e	exemplifica	

com a “iotização do lh, supressão de –r e –l	finais,	redução	de	nd e mb a n e m, respectivamente, 

passagem de l velar a r”,	dentre	outras.

Todas essas discussões deixam entrever que a existência do contato das línguas 

africanas	e	indígenas,	dentre	outras,	no	processo	de	formação	do	português	brasileiro,	é	um	fato	

inegável	que,	consequentemente,	gera	situações	de	conflitos	linguísticos	e	influências	mútuas.	

Entretanto,	 diante	 de	 tudo	 o	 que	 foi	 discutido	 não	 se	 acredita	 que	 essas	 influências	 sejam	

significativas	a	ponto	de	modificarem	a	estrutura	da	língua	portuguesa	do	Brasil,	principalmente	

a padrão. 

Observa-se,	na	discussão	sobre	a	 influência	das	 línguas	africanas	e	 indígenas	na	

formação do português brasileiro que, esses estudos foram feitos com metodologias semelhantes, 

pois há uma descrição tanto das línguas indígenas quanto das línguas africanas, seguindo 

padrões das descrições do português. Focam-se as características linguísticas, no intuito de 

descrever	a	estrutura	da	língua,	porém	não	há	um	compromisso	em	registrar	a	fala	em	uso	real.	

Provavelmente, a falta de recursos que permitissem a estabilização da língua falada, limitava 

essas	 descrições	 à	 comparações	 com	outras	 línguas	 e	 detalhamentos	 a	 partir	 de	 impressões	

acústicas. 



CAPÍTULO 3

AS METODOLOGIAS LINGUÍSTICAS E SUAS 
INFLUÊNCIAS NO BRASIL

3.1	 O	século	XX:	a	linguística	como	ciência	abstrata

Para uma melhor compreensão do pensamento de Saussure – o mestre genebrino 

–	é	necessário	contextualizar	a	época	em	que	ele	viveu,	visto	que	toda	obra	é	impregnada	do	

momento histórico em que ela foi produzida. 

Émile	Benveniste	 (1995)	 afirma	 que	 Saussure	 fora	 um	 homem	 à	 frente	 de	 seu	

tempo,	e	acrescenta	que	suas	reflexões	a	respeito	da	língua	o	projetaram	como	um	pesquisador	

que	rompeu	barreiras	que	impediam	vislumbrar	a	língua	por	outro	prisma,	isto	é,	o	da	ciência.	

Mounin	(1972)	também	apresenta	Saussure	como	um	autor	relevante,	o	qual	escrevera	o	seu	

primeiro trabalho - Essai sur les langues, sobre a origem das línguas, quando ainda tinha 

quinze anos. 

Saussure,	conforme	Mounin	(1972),	influenciou	muitos	autores	contemporâneos	e	

posteriores	à	sua	época,	dentre	eles	Charles	Bally,	Nikolay	Troubetzkoy,	Roman Jakobson,	Louis	

Hjelmslev,	Antoine	Meillet,	Andre	Martinet,	 Émile	Benveniste,	Mikhail	Bakhtin	 e	Leonard	

Bloomfield.	Os	pensamentos	saussurianos	também	podem	ser	vistos	na	base	semiótica. 

Mattoso Câmara, no livro Princípios de linguística geral (p. 25), cuja primeira 

edição	é	de	1942,	escreve	que	Saussure	cristalizou	na	doutrina,	que	diz	ser	já	clássica,	que	a	

língua era um sistema de elementos vocais comum a todos os membros de uma dada sociedade. 

Logo, a linguística se propunha a estudar a língua e, nos discursos individuais somente lhe 

interessavam os elementos vocais coletivos.

Milani (2000, p. 107) relata que Saussure buscava uma “racionalização do modelo 

de	estudo	linguístico,	como	fórmula	de	tornar	mais	eficiente	e	útil	aquilo	que	fazia.	Seu	trabalho	

foi	 fazer	 da	 ciência	 da	 linguagem	 uma	 ciência	 de	 uso	 prático	 para	 a	 coletividade”.	 Sofreu	

influência	de	vários	autores,	dentre	eles	Whitney,	do	qual	adotou	uma	visão	sociológica	sobre	

a	 língua.	As	 ideias	 de	Whitney	 contribuíram	 ainda	 para	 que	 Saussure	 definisse	 a	 noção	 de	

sistema,	diacronia	e	sincronia	e	fatores	relacionados	ao	fonema.	Seguiu	também,	de	certa	forma,	

propostas da psicologia, que podem ser percebidas em sua concepção de língua, essencialmente 

na dicotomia langue e parole.
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Mounin	 (1972)	 também	 reconhece	 a	 influência	 de	 Whitney	 nos	 trabalhos	 de	

Saussure	e	argumenta	que	Saussure	conseguiu	aprimorar	a	proposta	de	Whitney	sobre	a	noção	

de	sistema,	ao	organizar	os	papéis	das	dicotomias	diacronia	e	sincronia	nos	estudos	linguísticos,	

no	qual	deu	prioridade	ao	estudo	sincrônico.	Essa	postura	teórica	saussureana	influencia	vários	

estudos	subsequentes,	principalmente	em	meados	do	século	XX,	colocando	o	estruturalismo	

em destaque nas pesquisas sobre a língua. 

Todo	 leitor	 que	 conheça	 suficientemente o Cours de Saussure terá reconhecido de 
passagem	vinte	citações	para	com	Whitney	[...]	pela	sua	exclusiva	influência	sobre	
Saussure	e	Bloomfield,	Whitney	encontra-se	–	o	que	é	caso	único	–	na	origem	do	
pensamento	linguístico	moderno,	tanto	europeu	como	americano	[...]	Sobre	a	noção	
de sistema, não atinge a clareza que, em parte graças a si, virá a alcançar Saussure. 
Permanece	 embaraçado	 pelo	 conflito	 entre	 a	 atitude	 histórica	 –	 que	 herda	 da	 sua	
formação – e a atitude descritiva que preconizava. Discerne mal qual a relação 
histórica e metodológica a estabelecer entre aquilo a que Saussure chamará em breve 
diacronia	 e	 sincronia,	 e	 continua	 a	 privilegiar	 o	momento	 do	 estudo	 histórico	 [...]	
Sobre o que em breve se designará por fonema, tem apenas intuições, aliás notáveis 
[...]	tudo	fórmulas	que	não	puderam	passar	despercebidas	a	Saussure,	mas	às	quais	
não	se	deve	atribuir	mais	do	que	efetivamente	contêm:	o	que	é	já	muito	para	a	data	
(MOUNIN, 1972, p. 27-28 passin).

Saussure (1995) foi um estudioso com vasta instrução em diversas áreas, dentre 

elas,	 a	matemática,	 a	qual	utiliza	como	um	método	para	chegar	ao	conhecimento,	 tal	 como	

pode ser observado em Mémoire. Nessa obra, conforme Mounin (1972), Saussure demonstra 

algebricamente	 a	 existência	de	um	 fonema	 indo-europeu,	método	que	o	 fez	 reconhecido	na	

Alemanha e na França.

O	 mestre	 genebrino	 estabiliza	 um	 método	 estruturalista,	 entendendo	 a	 língua	

como um sistema de signos dicotômicos, em que propôs a existência de duas linguísticas, 

a da langue (língua) e a da parole (fala), sendo o estudo da parole considerado secundário. 

Segundo Dosse (2007, p. 84), a proposta saussuriana de uma “abordagem descritiva, a 

prevalência	 do	 sistema,	 a	 preocupação	 em	 remontar	 até	 as	 unidades	 elementares	 a	 partir	

de	procedimentos	construídos	e	explícitos”,	formou	a	base	do	estruturalismo.	Essa	visão	é	

facilmente percebida no Cours de linguistique générale, obra póstuma editada por Charles 

Bally	e	Albert	Sechehaye,	a	partir	das	anotações	de	três	cursos	que	Saussure	lecionou	entre	

1907 e 1911, na Universidade de Genebra. 

Dosse	 (2007,	 p.	 83)	 esclarece	que,	 apesar	 de	Saussure	 ser	 considerado	o	pai	 da	

corrente	estruturalista,	não	foi	ele	quem	criou	esse	vocábulo.	Foi	Jakobson	quem	“empregou	

pela	 primeira	 vez	 o	 termo	 estruturalismo”,	 fato	 que	 ocorreu	 no	Congresso	 Internacional	 de	

Linguística de Haia, em 1928, realizado junto ao Círculo de Praga. A Escola de Praga difundiu 

o uso dos termos estrutura e estruturalismo, entretanto, conforme Dosse (2007), foi Saussure 
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(1995) quem deixou transparecer a questão da estrutura, ao apresentar a língua como sistema 

no Curso de Lingüística Geral. Portanto, o termo estrutura tornou-se o cerne da fundamentação 

do postulado saussureano e, só posteriormente, conforme Dosse (2007, p. 4), vagueou “pelos 

círculos	linguísticos	de	Praga	e	Copenhague”.	

O conceito de sistema	também	não	tem	sua	origem	em	Saussure	(1995).	A	concepção	

de	 língua	 como	 sistema,	 adotada	 na	 linguística	 saussureana,	 remonta	 à	 segunda	metade	 do	

século	XVIII,	conforme	discute	Mounin	(1972).	Esse	termo	já	havia	sido	utilizado	por	Franz	

Bopp em sua obra Conjugationssystem, escrita em 1816. Entretanto, apesar da noção de sistema 

ter	começado	a	ser	claramente	discutida	em	1816,	a	construção	dos	métodos	que	trabalhavam	

com a perspectiva de sistemas	é	anterior	a	1754,	conforme	se	pode	observar	nas	obras	de	J.	

Lock	e	de	E.	B.	de	Condillac	(1973/1754).	

Um	 sistema	 não	 é	 outra	 coisa	 que	 a	 disposição	 das	 diferentes	 partes	 de	 uma	 arte	
ou de uma ciência numa ordem onde elas se sustentam toda mutuamente, e onde 
as	últimas	se	explicam	pelas	primeiras.	Aquelas	que	dão	razão	às	outras	chamam-se	
princípios e	o	sistema	é	tão	mais	perfeito	quanto	os	princípios	o	são	no	menor	número	
[...]	Se	eu	quisesse	reduzir	a	um	sistema	uma	matéria,	a	qual	teria	aprofundado	todos	
os detalhes, teria que notar apenas as relações de suas diferentes partes e perceber 
aquelas onde estariam numa tão grande ligação que as conhecidas primeiramente 
seriam	suficientes	para	dar	a	explicação	das	outras	[...]	Mas,	quando	se	quer	edificar	
um	sistema	sobre	uma	matéria	cujos	detalhes	 são	 totalmente	desconhecidos,	como	
fixar	a	extensão	dos	princípios?	[...]	(CONDILLAC,	HELVÉTIUS	E	DEGERANDO,	
1973,	p.	09-17,	passim)

De	acordo	com	Dosse	(2007,	p.	43),	“o	êxito	crescente	da	noção	de	sistema,	depois	

da	noção	de	estrutura,	encontra-se	vinculado	ao	conjunto	das	mutações	científicas	das	diversas	

disciplinas	 na	 virada	 do	 século”.	 Esse	 fato	 ocorre,	 segundo	 o	 autor,	 mais	 especificamente,	

devido o sistema ser capaz de “explicar a interdependência dos elementos constitutivos do seu 

próprio	objeto”.	

Portanto, de acordo com Mounin (1972), Saussure (1995) não foi o idealizador 

do termo estrutura, nem do termo sistema e tampouco da noção que subjaz a essas palavras. 

Entretanto,	é	devido	a	Saussure	o	reconhecimento	de	 ter	sido	ele	quem	tornou	esses	 termos	

operantes e com uma posição de destaque na teoria da linguagem. Dosse (2007, p. 11), 

reportando-se	 a	 Foucault,	 comenta	 que	 o	 estruturalismo	 “não	 é	 um	 método	 novo,	 ele	 é	 a	

consciência	despertada	e	inquieta	do	saber	moderno”,	e	quem	despertou	essa	consciência	foi	

Saussure.

A	língua	é	entendida	por	Saussure	(1995)	como	o	ponto	central	da	Linguística,	e	tem	

o	seu	aspecto	social,	ou	seja,	a	língua,	separada	do	individual,	que	é	a	fala.	Ele	elege	a	língua	

como objeto de estudo por ser essa um fato social, homogêneo e estável, e que supostamente 



69

não sofre em seu sistema interferência imediata da ação do uso, ou seja, da fala – linguagem 

articulada.	O	fato	de	a	língua	ser	um	objeto	de	natureza	concreta,	ou	seja,	real,	é	que	a	torna	

foco	para	seu	estudo.	O	que	veio	antes	de	Saussure,	pode-se	considerar	que	não	é	metodologia	

linguística,	pois	antes	os	métodos	de	estudos	existentes	não	focavam	a	língua.	Saussure	criticou,	

em	 parte,	 os	métodos	 tradicionais	 dos	 gramáticos,	 pois	 considerava	 seu	 caráter	meramente	

prescritivo em detrimento da descrição dos fatos linguísticos.

Saussure	(1995,	p.	17)	considera	a	fala	como	um	processo	motoro	externo	à	língua,	

o organismo humano se adaptou, dentro das possibilidades, para produzir o som articulado, 

foi uma evolução. Acrescenta que langue e parole somente existem de forma interdependente 

e	que	esse	todo	somente	existe	na	massa.	Separa	a	língua	das	demais	instituições	e	afirma	que	

“a língua constitui uma instituição social, mas ela se distingue por vários traços das outras 

instituições	políticas,	 jurídicas	etc”,	diferentemente	de	Whitney	 (2010),	o	qual	afirma	que	a	

língua	é	uma	instituição	social	da	mesma	natureza	que	todas	as	outras.	

A	 proposta	 de	 Saussure	 (1995)	 englobava	 também	 a	 dicotomia	 sincronia – um 

recorte no tempo, e a diacronia	–	a	evolução	de	uma	língua	através	do	tempo.	A	originalidade	

de Saussure foi aplicar o estudo sincrônico na Linguística, pois antes de suas pesquisas, o 

método	que	prevalecia	era	o	diacrônico.	O	intuito	dos	estudos	a	partir	desse	método	era	o	de	

comparar	as	línguas	para	reconstruir	uma	língua-mãe	hipotética.	

De	acordo	com	Dosse	(2007,	p.	5),	a	vertente	saussureana	buscou	criar	um	método	

de pesquisa que focalizasse a língua como “ sistemas e processos em detrimento de agentes 

sociais”,	 com	 o	 intuito	 de	 unificar	 “a	 variedade	 de	 tipologia	 sociais	 em	modelos	 sintéticos	

e	 sumários,	 reduzindo	a	variada	 complexidade	 relacional	 àquelas	que	 sobrelevaram	o	papel	

atribuído	ao	sincrônico	em	relação	ao	diacrônico	na	sociedade	humana”.	Com	isso,	segundo	

o autor, Saussure (1995) rejeita o culto ao existencialismo de Jean-Paul Sartre e a primazia 

da razão. O foco estava, conforme Dosse (2007, p. 5), em proporcionar aos estudos da língua 

um	caráter	científico,	a	partir	de	um	“método	capaz	de	prover	certa	inteligibilidade	global	da	

humanidade”.

O	mestre	genebrino	argumentava	que	o	método	sincrônico	–	da	Linguística estática 

favorecia a sistematização da língua, visto fazer abstração da ação do tempo com o objetivo 

de analisar um estado da língua, diferentemente do diacrônico – da Linguística evolutiva, que 

estuda	 exatamente	 a	 língua	 em	 sua	 evolução	 temporal.	Segundo	Saussure	 (1995,	 p.	 106),	 é	

óbvio que o “aspecto sincrônico prevalece sobre o outro, pois para a massa falante, ele constitui 

a	verdadeira	e	única	realidade.	Também	é	ele	que	constitui	a	massa	falante	para	o	linguista:	se	

este	se	coloca	na	perspectiva	diacrônica”,	visto	que	“não	é	mais	a	língua	o	que	percebe,	mas	

uma	série	de	acontecimentos	que	a	modificam”.
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Entretanto, Saussure (1995) sempre considerou que a sincronia e a diacronia são 

métodos	complementares	e	dependentes.	O	uso	da	sincronia	como	método	por	excelência	foi	

uma necessidade metodológica para os estudos de cunho descritivo que ele estava propondo, 

em que se faz um recorte do momento histórico e desconsidera-se a ação do tempo, no intuito 

de	fazer	a	análise	da	sua	estrutura.	O	autor	afirma	que	o	método	sincrônico	foi,	até	certo	ponto,	

um	retorno	à	perspectiva	estática	da	gramática	tradicional,	porém	sob	um	novo	enfoque,	no	qual	

a	sincronia	está	ligada	à	diacronia.

Após	 ter	 concedido	um	 lugar	 bastante	 grande	 à	História,	 a	Linguística	 voltará	 ao	
ponto de vista estático da gramática tradicional, mas com um espírito nôvo e com 
outros	processos,	e	o	método	histórico	terá	contribuído	para	esse	rejuvenescimento;	
por	via	 indireta,	 será	o	método	histórico	que	 fará	compreender	melhor	os	estados	
de língua. A gramática antiga via somente o fato sincrônico; a Linguística nos 
revelou	uma	nova	ordem	de	fenômenos;	isto,	porém,	não	basta:	é	necessário	fazer	
sentir a oposição das duas ordens e daí tirar todas as consequências que comporta 
(SAUSSURE, 1995, p. 98). 

De acordo com Paveau e Sarfati (2006, p. 116), o fato de Saussure (1995) ter 

privilegiado o aspecto sincrônico nos estudos da língua, gerou-lhe críticas. Essa questão, segundo 

os autores, pode ser percebida nas discussões do Círculo Linguístico de Praga, reconhecido por 

seus trabalhos de cunho metodológico estruturalista, em que “sem recusar a fundamentação do 

enfoque	diacrônico,	vai	estabelecer	como	central	e	necessária	a	dimensão	sincrônica”,	ou	seja,	

o entrecruzar dos eixos diacrônico e sincrônico.

Milani (2011) demonstra que a personalidade intelectual de Saussure se recusava 

a	qualquer	tipo	de	mistificação.	Esse	comportamento	científico	é	percebido	em	sua	proposta	

sistematizada para a Linguística. O autor explica que Saussure (1995) teve como um de seus 

focos	direcionar	os	estudos	da	língua	para	algo	menos	empírico	e	mais	científico,	com	um	método	

próprio e sistematizado, ou seja, com um objeto real que pudesse ser estudado, a língua.

Na perspectiva estruturalista, a língua está fora do sujeito e não sofre interferências 

do	meio.	Para	Saussure	(1995),	a	primazia	da	língua	é	inegável,	e	nesse	sentido	linguagem	e	

língua	não	se	separam.	Sobre	essa	questão,	Benveniste	(1995,	p.	41-	43)	argumenta	que	Saussure	

percebeu	que	“estudar	uma	língua	leva	inevitavelmente	a	estudar	a	linguagem”	e	em	seguida	

afirma	que	os	estudos	da	língua	foram	equivocados	enquanto	a	linguagem	foi	entendida	“como	

uma	coisa,	como	um	organismo	vivo	ou	como	uma	matéria	que	se	analisa	por	uma	 técnica	

instrumental,	ou	ainda	como	uma	criação	livre	e	incessante	da	imaginação	humana”.	

Dosse	(2007,	p.	82)	explicita	que,	na	proposta	saussureana,	“a	língua	é	um	sistema	

de valores constituído não por conteúdos ou produtos de uma vivência, mas por diferenças 

puras”,	 nesse	ponto,	 encontra-se	 a	 base	do	princípio	da	 semiologia.	Logo,	 para	Saussure	
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(1995),	a	língua	é	o	sistema	que	regimenta	todas	as	outras	manifestações	da	linguagem,	ela	

é	ontologia,	pois	a	partir	dela	é	que	se	classificam	as	demais	coisas.	Ela	é	um	puro	valor,	

porque	sem	valor	não	é	língua,	pois	não	tem	oposição,	assim	um	valor	é	aquilo	que	nenhum	

outro	valor	é.	

Ainda, de acordo com Dosse (2007, p. 12), “segundo a teoria saussureana, um signo 

não	tira	sua	significação	de	sua	relação	com	o	objeto	que	ele	representa,	mas	de	sua	oposição	

aos	outros	signos”.	Na	perspectiva	saussureana,	conforme	Dosse	(2007,	p.	11),	“	uma	língua	é,	

portanto, um sistema fechado de formas em mútua oposição e não um conjunto de conteúdos, 

de	noções	ou	significações”.	

Por	esse	viés,	o	signo	é	a	significação,	totalmente	psíquico,	o	valor	que	ele	tem	que	

é	o	signo,	ou	seja,	é	por	oposição	que	se	encontra	o	valor.	Essa	é	a	base	da	noção	de	sintagma,	

sabe-se o valor de uma palavra por aquilo que está fora dela, no sistema. Logo, o sintagma 

pertence	à	língua,	enquanto	o	paradigma	pertence	à	fala.	

Pode-se	 afirmar	 que	 para	 Saussure	 (1995),	 o	 valor	 é	 proposto	 por	 relações	 e	

diferenças	que	se	estabelecem	no	sistema	linguístico.	Logo,	o	que	importa	na	palavra	não	é	o	

som em si, e sim as diferenças fônicas que possibilitam diferenciar essa palavra das demais. 

Nessa	perspectiva,	de	acordo	com	o	autor,	o	valor	é	um	elemento	que	pertence	à	significação,	e	

a língua sendo um sistema de valores não pode ser constituída por material fônico e semântico, 

mas ela própria cria e dá forma a termos linguísticos a partir de substâncias, ou seja, de 

significados	e	significantes.	

Milani (2011) destaca que a proposta de Saussure conduziu a Linguística a orientar-

se	definitivamente	para	o	estudo	do	sistema	atual	de	uma	língua.

A	linguística	é	o	estudo	da	língua,	porque	essa	é	passível	de	uma	definição	concreta.	
[...]	Ferdinand	de	Saussure	procedeu	em	sua	obra	a	constantes	digressões	em	direção	
ao	plano	metodológico	da	ciência	da	língua.	O	que	se	pode	inferir	é	que	ele	estivesse	
consciente para a urgência da construção do verdadeiro campo de estudo da Linguística 
(MILANI, 2011, p. 76 -79). 

Saussure	(1995)	separa	o	som	-o	fonema-	da	psicologia,	para	ele	o	signo	é	totalmente	

psíquico,	mas	é	elaborado	socialmente,	ou	seja,	a	língua	só	existe	na	mente	de	cada	ser	humano,	

porém	ela	é	social,	visto	não	ser	pensamento,	e	sim	uma	forma,	uma	estrutura	social.	Argumenta	

que	o	signo	é	arbitrário	ou	relativamente	motivado	e	só	pode	ser	modificado	no	decorrer	do	

tempo,	pois	essa	modificação	tem	que	ser	aceita	pelo	social.	

A	 língua,	 de	 acordo	 com	Saussure	 (1995),	 é	 um	mecanismo	que	permanece	 em	

funcionamento apesar das alterações que possam vir a sofrer, as quais incidem sobre um ou 

outro elemento linguístico, mas jamais sobre o sistema como um todo. As mudanças do eixo 



72

diacrônico	entram	na	língua	somente	por	via	da	fala,	a	qual	é	percebida	como	a	origem	de	todas	

as mudanças linguísticas. Ainda, conforme Saussure (1995, p. 89), o tempo que “assegura a 

continuidade da língua, tem um outro efeito, em aparência contraditório com o primeiro: o de 

alterar mais ou menos rapidamente os signos linguísticos e, em certo sentido, pode-se falar, ao 

mesmo	tempo,	da	imutabilidade	e	mutabilidade	do	signo”.

Toda mudança deixa a sua marca no sistema, entretanto, a alteração inicial recai 

somente sobre um ponto, não havendo qualquer relação interna entre ele e as consequências que 

possam	advir	para	o	todo.	Saussure	(1995)	aponta	que	o	fato	diacrônico	é	um	evento	que	tem	

a sua razão de ser nele próprio e as consequências sincrônicas advindas dessa questão lhe são 

totalmente	desconhecidas.	O	autor	afasta	tudo	que	é	alheio	ao	sistema,	coloca	a	língua	como	um	

fim	em	si	mesmo	e	nesse	momento	nega	a	perspectiva	da	Gramática	Comparada,	a	qual	trabalha	

com	a	noção	de	que	o	nome	é	o	instrumento	para	se	chegar	a	alguma	coisa.	

Os conhecimentos matemáticos de Saussure na construção de uma teoria da língua 

também	podem	 são	 observados	 no	Cours,	 no	 qual	 apresenta	 um	método	 de	 delimitação	 de	

unidades,	que	reflete	influências	do	pensamento	de	Whitney.	Sausssure	utiliza	esse	método	para	

argumentar	que	a	palavra	não	é	uma	unidade	concreta,	visto	ser	arbitrária,	pois	pode	mudar	de	

sentido. 

Quem	conhece	uma	língua	delimita-lhe	as	unidades	por	um	método	bastante	simples,	
pelo menos em teoria. Consiste ele em colocar-se a pessoa no plano da fala, tomada 
como documento da língua, e em representá-la por duas cadeias paralelas: a dos 
conceitos (a) e a das imagens acústicas (b). Uma delimitação correta exige que 
as	divisões	estabelecidas	na	cadeia	acústica	(α,	β,	γ...)	correspondam	à	cadeia	dos	
conceitos	(α’,	β’,	γ’...)	[...]	as	unidades	a	serem	deslindadas	são	as	palavras:	pois	
que	 é	 uma	 frase	 senão	 uma	 combinação	 de	 palavras	 [...]	 verificamos	 que	muito	
se	discutiu	sobre	a	natureza	das	palavras	e,	refletindo	um	pouco,	vê-se	que	o	que	
se	 entende	 por	 isso	 é	 incompatível	 com	 a	 noção	 que	 temos	 de	 unidade	 concreta	
(SAUSSURE, 1995, p. 121-122).

Benveniste	(1995,	p.	34)	afirma	que	“não	há	um	só	linguista	hoje	que	não	lhe	deva	

algo.	Não	há	uma	só	teoria	geral	que	não	mencione	o	seu	nome	[...]	a	ciência	da	linguagem	foi	

pouco	a	pouco	transformada	por	sua	causa”.	

A relevância dos signos na vida social gerou a necessidade de uma nova ciência que 

enveredasse pelos estudos dos signos como objeto. Saussure (1995) denomina essa ciência como 

Semiologia,	trabalhando	a	relação	da	linguagem	com	lógica	em	uma	perspectiva	aristotélica.	

O	nome	dessa	ciência	foi	repensada	por	Charles	Sanders	Pierce	(1839	–	1914),	um	

estudioso	americano,	filósofo	e	matemático,	que	se	dedicou	às	pesquisas	nessa	área,	e	nomeou	

sua ciência como Semiótica, a qual apresenta como princípio o estudo da linguagem como 

lógica	dialética.
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De acordo com Dosse (2007, p. 82), na perspectiva saussureana, há “uma interpretação 

da língua que a coloca resolutamente do lado da abstração para afastá-la do empirismo e das 

considerações	psicologizantes”.	Dosse	(2007,	p.	84)	ainda	acrescenta,	reportando-se	a	Roland	

Barthes,	que	Saussure	 representa	o	“verdadeiro	nascimento	da	 linguística	moderna	[...]	com	

Saussure,	ocorre	uma	mudança	epistemológica:	o	analogismo	toma	o	lugar	do	evolucionismo”.	

Todas essas perspectivas teóricas e metodológicas propostas por Saussure (1995) fundaram a 

linguística	como	uma	disciplina	considerada	nova	e	autônoma	em	relação	às	demais	ciências	

humanas,	também	conhecida	como	linguística	moderna.

O estruturalismo representou, conforme Dosse (2007), a emancipação das ciências 

sociais,	pois	trouxe	a	cientificidade	para	os	estudos	da	língua,	privilegiando	o	estudo	da	estrutura	

em detrimento da historicidade. Os textos de Saussure foram fundamentais para dar um novo 

rumo	à	ciência	da	linguagem,	a	qual	passou	a	ter	uma	abordagem	de	caráter	mais	descritivo	sob	

o	viés	sincrônico.	Elas	foram	igualmente	relevantes	no	tocante	aos	estudos	no	Brasil,	pois	foi	

a	partir	da	perspectiva	saussureana	que	Joaquim	Mattoso	Câmara	Júnior	deu	novo	enfoque	às	

pesquisas linguísticas, nas quais os estudos comparados deram lugar ao estruturalismo. Teve-

se, então, uma nova proposta, visto que se buscava a compreensão dos fatos da estrutura da 

língua, distanciando-se cada vez mais dos estudos comparados.

3.1.1	 A	corrente	Gerativista:	Noam	Chomsky

A	 partir	 dos	 anos	 cinquenta,	 opondo-se	 à	 corrente	 estruturalista,	 principalmente	

à	de	Leonard	Bloomfield	e	Zelig	Harris,	surge	Noam	Chomsky	com	a	teoria	gerativista,	que	

também	considera	os	padrões	sistemáticos	da	língua.	A	sua	pesquisa	reflete	uma	preocupação	em	

criar um modelo teórico formal, baseado em padrões matemáticos, para descrever e explicar a 

língua,	que	nessa	vertente	é	vista	como	homogênea	tal	como	em	Saussure.	Portanto,	para	ambas	

as	propostas	–	gerativista	e	estruturalista	–	a	estrutura	linguística	está	intimamente	associada	à	

homogeneidade. 

O uso observado da linguagem ou as disposições possíveis de resposta aos estímulos, 
hábitos,	etc.,	podem	fornecer	informações	relativas	à	natureza	dessa	realidade	mental,	
mas certamente não poderão constituir o objetivo efectivo da linguística, se quisermos 
que	 ela	 seja	 uma	 disciplina	 séria.	A	 distinção	 que	 assinalo	 aqui	 está	 relacionada	
com a distinção langue-parole	de	Saussure;	mas	é	necessário	rejeitar	o	conceito	de	
langue	como	sendo	meramente	um	inventário	sistemático	de	itens	e	regressar	antes	à	
concepção Humbolditiana de competência subjacente como um sistema de processos 
generativos (CHOMSKY, 1978, p. 84).
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Chomsky	(1978,	p.	79)	apoiou-se	na	proposta	de	Wilhelm	von	Humboldt	de	que	

“uma	língua	se	baseia	num	sistema	de	regras	que	determinam	a	interpretação	do	número	infinito	

da	suas	frases”.	Esse	fato	revela	que	Chomsky	(1978)	se	interessou	em	descrever	os	processos	

que	 possibilitam	 compreender	 o	 fato	 da	 língua	 fazer	 “uso	 finito	 de	meios	 finitos”,	 ou	 seja,	

o processo de criatividade. A seu ver, a descrição da gramática da língua deve revelar esse 

“aspecto	criativo	do	uso	linguístico”.	

Com	isso,	Chomsky	(1978,	p.	86)	almejou	compreender	como	a	língua	se	processava	

na mente, entendendo que “uma propriedade essencial da linguagem consiste em fornecer os 

meios	 para	 exprimir	 um	 número	 indefinido	 de	 pensamentos	 e	 para	 reagir	 apropriadamente	

num	 conjunto	 indefinido	 de	 novas	 situações”.	 Ele	 ressaltou	 a	 importância	 de	 se	 abordar	 o	

aspecto criativo da língua nesse processo mental, fato que, segundo ele, a gramática tradicional 

rejeitou. 

De	acordo	com	Weinreich,	Labov	&	Herzog	(2006),	Chomsky	não	se	interessou	pelo	

estudo	da	fala	por	considerá-la	repleta	de	formas	agramaticais,	e	considerou	que	as	dificuldades	

de desempenho se colocam diante da plena manifestação da competência do falante, fato que 

gera	os	erros.	Por	isso	que	ele	se	dedicou	às	pesquisas	da	estrutura	da	língua	abstraída	do	social,	

entendendo que a teoria linguística somente pode se ocupar da comunidade enquanto essa for 

vista como homogênea e o informante individual for um perfeito representante dela, ou seja, o 

falante/ouvinte	ideal.	Logo,	para	o	autor	tal	como	para	Saussure,	a	diversidade	é	teoricamente	

irrelevante.

Esse	posicionamento	de	Chomsky	(1978,	p.	82-84)	pode	ser	facilmente	percebido	

em	sua	obra,	em	que	ele	afirmou	que	“a	teoria	linguística	tem	antes	de	mais	nada	como	objeto	

um falante-ouvinte ideal, situado numa comunidade linguística completamente homogênea, 

que	 conhece	 a	 língua	 perfeitamente”,	 e	 ainda	 acrescentou	 que	 “no	 sentido	 técnico,	 a	 teoria	

linguística	é	mentalista,	na	medida	em	que	tem	como	objectivo	descobrir	uma	realidade	mental	

subjacente	ao	comportamento	efectivo”.	

Apesar	de	Chomsky	(1978)	ter	explicado	o	motivo	de	sua	opção	por	uma	proposta	de	

estudo da língua dentro de uma perspectiva de homogeneidade, ele foi muito criticado por autores 

adeptos da concepção de língua como um fato social em estreita relação com a comunidade de 

fala.	Dentre	eles	estão	Weinreich,	Labov	e	Herzog	 (2006,	p.	60),	os	quais	afirmam	que	“os	

desvios de um sistema homogêneo não são todos eles erros aleatórios de desempenho, mas são 

num	alto	grau	codificados	e	parte	de	uma	descrição	realista	da	competência	de	um	membro	de	

uma	comunidade	de	fala”,	portanto	não	podem	ser	ignorados.

A	teoria	gerativista	opôs	a	noção	de	sujeito	psicológico	à	do	sujeito	sociológico	do	

estruturalismo,	pois	o	cerne	da	proposta	chomskyana	está	nas	estruturas	cognitivas	em	interação	
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com	o	 ambiente.	A	 língua	para	Chomsky	 (1978)	 é	 um	produto	da	 faculdade	da	 linguagem,	

que	é	 inata,	pois	é	geneticamente	determinada,	própria	da	espécie	humana	e	constituída	por	

princípios universais. O autor foi pontualmente contra a visão comportamentalista da linguagem 

apresentada pelos behavioristas.

Para	Chomsky	 (1978),	 a	 linguagem	 é	 tomada	 dicotomicamente,	 na	 qual	 se	 tem	

competência	e	desempenho,	sendo	que	a	competência	é	o	conhecimento	interiorizado	da	língua	

e	o	desempenho	é	a	realização	da	língua	através	da	fala.	Semelhante	a	Saussure	ele	também	

elegeu	seu	objeto	de	estudo,	que	passou	a	ser	a	competência	linguística,	pois	essa	é	de	domínio	

social	e	não	está	sujeita	às	variações	da	fala.	

A vertente gerativa buscou entender as regras que governam as línguas, com 

destaque	 para	 o	 processo	 da	 criatividade,	 o	 qual	 é	 considerado	 a	 principal	 característica	 da	

linguagem	humana.	Por	esse	viés,	o	comportamento	linguístico	dos	indivíduos	é	inato,	pois	é	

uma	condição	genética	que	está	ligada	à	mente,	a	qual	constitui	a	competência	linguística	do	

falante, ou seja, a Faculdade da Linguagem. 

Segundo	 Paveau	 e	 Sarfati	 (2006),	 Chomsky	 contesta	 a	 tradição	 do	 empirismo	

descritivista,	porém	aceita	os	argumentos	da	formalização	e	do	transformacionalismo	e	propôs	

uma teoria transformacional e gerativa. Inicialmente apresenta a teoria padrão,	nas	décadas	de	

50 e 60, segue com a teoria padrão	ampliada,	na	década	de	70	e,	posteriormente,	em	80	e	90	

trabalhou a teoria dos princípios e parâmetros. O modelo gerativo foi centrado na sintaxe que, 

para	ele,	é	autônoma	e	o	cerne	da	análise	de	uma	língua.	Nessa	proposta,	teve-se	por	objetivo	

explicar todas as frases gramaticais de uma dada língua, no plano de sua estrutura sintática. 

O	método	gerativo,	conforme	Lyons	(1981),	reconhece	a	propriedade	da	recursividade	

nas línguas humanas, ou seja, a criatividade regida por regras – os enunciados possuem uma 

estrutura	gramatical,	pois	eles	estão	de	acordo	com	as	regras	de	boa	formação	identificáveis	

na língua, as quais apresentam propriedades formais que possuem em virtude da estrutura da 

mente	humana,	que	conduz	ao	mentalismo.	Para	Chomsky	(1978),	o	mentalismo	transcende	

a	oposição	mais	antiquada	entre	o	 físico	e	não	 físico	proposto	por	Bloomfield.	Na	proposta	

bloomfieldiana	a	mente	é	psicológica,	enquanto	que	para	Chomsky	é	física,	tudo	o	que	o	ser	

humano	é	capaz	de	fazer	é	gerado	pela	mente.

Segundo	 Lyons	 (1981,	 p.	 124-214),	 o	 método	 gerativo	 destaca	 as	 propriedades	

universais da linguagem que não podem ser explicadas. Reconhece a existência de uma gramática 

gerativa	baseada	em	uma	“especificação	matematicamente	precisa	da	estrutura	gramatical	das	

sentenças	 que	 gera”.	Além	disso,	 nessa	 proposta	 valoriza-se	mais	 “as	 propriedades	 formais	

das	 línguas	e	à	natureza	das	 regras	exigidas	para	a	descrição	delas	do	que	às	 relações	entre	

linguagem	e	o	mundo”.	
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Com	isso,	de	acordo	com	Lyons	(1981,	p.	124),	busca-se	dar	ênfase	ao	fato	de	que	a	

“faculdade	humana	da	linguagem	é	inata	e	específica	da	espécie”.	A	gramática	universal	(GU),	

anteriormente	 rejeitada,	 no	 decorrer	 do	 século	XIX,	 foi	 reivindicada	 pela	 teoria	 gerativista.	

Ainda,	segundo	Lyons	(1981,	p.	220),	

A	 versão	 de	 Chomsky	 de	 gramática	 universal	 tem	 os	 mesmos	 pressupostos	
que versões anteriores têm a respeito da universalidade da lógica e sobre a 
interdependência da linguagem e do pensamento. É sua opinião, no entanto, que 
o	 estudo	 empírico	 da	 linguagem	 tem	mais	 contribuições	 a	 fazer	 para	 a	 filosofia	
da	mente	do	que	a	lógica	tradicional	e	a	filosofia	da	linguagem	para	a	linguística	
(LYONS, 1981, p. 220). 

O	foco	inicial	dado	pelos	gerativistas	à	competência	linguística	foi	substituído	pela	

busca	da	gramática	universal	 (GU),	 que	 é	 o	 conjunto	das	 propriedades	gramaticais	 comuns	

compartilhadas	por	 todas	as	 línguas	naturais.	Com	esse	novo	olhar,	Chomsky	 (1978)	cria	o	

modelo de Princípios e Parâmetros, no qual se estuda a sintaxe, sem preocupação com as 

variações existentes na língua, fato que gerou várias críticas a essa corrente linguística.

A teoria gerativista pôs em foco um novo modelo teórico e metodológico de estudo 

da	 linguagem,	 o	 qual	 questionou	 o	 método	 behaviorista,	 baseado	 em	 estímulo	 e	 resposta	

determinado pela repetição, por meio de condicionamento de hábitos, ou seja, um fenômeno 

externo	ao	indivíduo.	Apesar	de	Chomsky	(1978)	ter	criticado	também	a	vertente	saussuriana	

afirmando	que	 essa	 apresentava	uma	concepção	de	 língua	 limitada,	 não	há,	 segundo	Labov	

(2008), diferença entre a dicotomia proposta por Saussure para langue e parole,	e	a	de	Chomsky	

sobre competência e desempenho.

O	 estudo	 dessa	 “língua”	 abstrata	 –	 o	 conhecimento	 disponível	 a	 qualquer	 falante	
nativo	–	recebeu	novo	ímpeto	de	Chomsky,	que	fortaleceu	a	dicotomia	saussuriana	ao	
opor a competência, ou o conhecimento abstrato das regras da língua, ao desempenho, 
ou seleção e execução destas regras (LABOV, 2008, p. 218). 

As	pesquisas	sobre	a	língua	no	século	XIX	e	parte	do	século	XX,	tal	como	pode-

se observar nas vertentes comparatista, neogramática, estruturalista e gerativista, foram 

fundamentadas de tal maneira a excluir o estudo do comportamento social ou da fala. Labov 

(2008) aponta que o sucesso da análise linguística abstrata, principalmente nas últimas cinco 

décadas,	desmotivou	os	trabalhos	que	envolvessem	pesquisas	de	campo	em	comunidades	de	

fala naturais. Esse fato colaborou fortemente para com o crescimento da teoria gerativista. 

Para o autor, os pesquisadores que pretendem dar sequência aos estudos linguísticos 

pós	Chomsky,	deverão	ter	em	foco	que	o	abstrato	da	estrutura	da	língua	não	poderá	ser	ignorado.	

Entretanto,	a	 língua	não	é	composta	somente	de	fatores	de	abstração,	ela	é	também	um	fato	
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social,	assim	é	impensável	desconsiderar	seu	caráter	social,	o	qual	deverá	ser	vislumbrado	em	

interação com a estrutura abstrata linguística. 

De fato, a limitação de nosso campo de investigação certamente foi útil no 
desenvolvimento da gramática gerativa – a elaboração de modelos abstratos 
baseados em nossos julgamentos intuitivos de frases. Não podemos nos permitir 
qualquer passo atrás: quem quer que deseje seguir adiante no estudo da língua 
certamente tem que ser capaz de trabalhar neste nível de abstração. Ao mesmo 
tempo,	é	difícil	evitar	a	conclusão	sensata	de	que	o	objeto	da	linguística	tem	de	ser,	
ao	fim	e	ao	cabo,	o	 instrumento	de	comunicação	usado	pela	comunidade	de	fala	
(LABOV, 2008, p. 220). 

Os problemas em lidar com a fala foi um dos pontos que favoreceu a dedicação 

às	pesquisas	abstratas	sobre	a	língua,	tais	como	a	estruturalista	e	a	gerativa,	e	desmotivou	

o interesse pelos trabalhos de campo. Dentre eles, conforme Labov (2008) destacam-se 

as questões da: (i) agramaticalidade da fala, ou seja, frases malformadas que são refeitas 

pelos falantes dentro de contextos de monitoramento de fala, (ii) as variações existentes 

na	fala	das	comunidades	de	fala,	(iii)	qualidade	técnica	das	gravações	de	áudio,	que	nem	

sempre	 são	 boas,	 e	 (iv)	 a	 flexibilidade	 da	 sintaxe,	 que	 nem	 sempre	 é	 possível	 de	 ser	

especificada.

Labov (2008) explica que esses fatores contribuíram para a dedicação dos 

estudiosos,	do	período	que	compreende	até	a	década	de	50	do	século	XX,	aos	trabalhos	que	

apresentavam como foco a língua ou a “competência”,	excluindo	outras	possibilidades	de	

estudo,	devido	às	dificuldades	existentes	ou	imaginadas,	nas	pesquisas	que	envolvem	contexto	

natural de coleta de dados, visto que muitos desses problemas, segundo Labov (2008), são 

ilusórios	ou	exagerados.	Ele	acrescentou	que	essa	postura	trouxe	limitações	às	pesquisas	que	

englobam a língua. 

Essas	 questões,	 segundo	 Labov	 (2008),	 esbarraram	 também	 na	 necessidade	 de	

procedimentos	metodológicos	que	não	estavam	disponíveis	na	época,	 tais	como	gravadores,	

filmadoras,	laboratórios	para	transcrição	fonética,	enfim,	tecnologias	modernas	que	na	atualidade	

podem colaborar para com as pesquisas de campo. 

O	 desenvolvimento	 de	 gravadores	 profissionais	 à	 pilha	 tornou	 possível	 obter	
excelentes resultados em campo. Com um bom microfone, um pesquisador de 
campo pode conseguir ótimas gravações sob condições barulhentas ao encurtar a 
distância entre a boca do informante e o microfone. Em geral, pode-se dizer que 
o verdadeiro problema reside primordialmente no fato dos linguistas não terem se 
valido	da	invenção	do	gravador	de	fita	magnética	na	Alemanha	nos	anos	1930.	Não	
existe	tradição,	na	linguística,	de	resolver	problemas	técnicos	ou	experimentais,	
de avaliar desenvolvimentos tecnológicos e reagir a eles. Do contrário, a natureza 
das	 investigações	 linguísticas	 já	 teria	 se	 transformado	 30	 anos	 atrás	 (LABOV,	
2008,	p.	239).	
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As pesquisas no âmbito da fala ou desempenho esbarraram não somente em 

dificuldades	técnicas,	mas	também	em	questões	humanas	e	socioculturais.	A	título	de	exemplo,	

pode-se	pensar	em	uma	comunidade	indígena,	em	que	há	uma	série	de	requisitos	para	se	conseguir	

efetuar uma pesquisa, tais como os valores culturais, que nem sempre são compreendidos pelos 

pesquisadores. 

Apesar	das	críticas	aos	estudos	abstratos	da	língua,	mais	especificamente	à	corrente	

gerativista,	pode-se	afirmar	que	essa	corrente	deu	novo	 fôlego	à	concepção	 racionalista	dos	

estudos da linguagem ao criar hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua, enfatizando 

sua estrutura, organização e usos. As línguas deixam de ser vistas como um comportamento 

socialmente condicionado, para serem analisadas como uma faculdade biológica da mente 

humana.

Os estudos gerativistas atualmente compõem um programa de pesquisa e não apenas 

uma teoria ou modelo. Esse programa aborda estudos que focam diferentes campos da língua 

sob	o	viés	do	gerativismo,	tais	como:	(i)	as	estruturas	sintáticas,	muito	pesquisadas	na	Unicamp,	

(ii)	a	semântica,	na	USP	e,	(iii)	o	léxico,	na	UFRJ.	É	claro	que	todas	essas	instituições	acampam	

pesquisadores que estudam outros fatos da língua, seja sob a ótica da corrente gerativista, ou 

de outras tantas existentes. Entretanto, a dedicação dos estudiosos nos referidos campos citados 

tem	recebido	a	atenção	e	o	reconhecimento	da	comunidade	científica.	

3.2	 A	Geografia	Linguística:	o	Atlas	Linguístico	da	França	

Segundo	Brandão	(1991),	o	século	XIX	assinalou	o	início	dos	estudos	dialetológicos,	

os quais apresentaram como principal objetivo o resgate de dados de diversos estágios do 

percurso	histórico	da	língua.	A	Geografia	Linguística	ou	Geolinguística	é	o	método	por	excelência	

utilizado nas pesquisas dialetais, que têm em sua base a elaboração de atlas linguísticos, por 

meio	de	método	cartográfico	de	representação	das	variedades	dialetais	encontradas	nas	regiões	

demarcadas.

[...]	 se	 fixaram	 as	 demonstrações	 do	 método	 geográfico,	 substanciadas	 em	 dois	
tipos,	 que	 constituem	 os	 seus	 princípios	 fundamentais.	 O	 primeiro	 é	 o	 princípio	
da	 configuração	 geográfica	 das	 áreas	 linguísticas,	 aplicada	 à	 geografia	 das	 áreas	
linguísticas,	aplicado	à	geografia	de	um	único	fato	analisado	em	si	mesmo.	O	segundo	
está no princípio da superposição das áreas linguísticas, destinado ao confronto de 
dois	ou	mais	fatos	(MENDONÇA,	1936,	p.	24).
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A	grande	relevância	da	Geografia	Linguística	está	no	fato	de	ela	ter	fornecido	as	

bases	para	a	pesquisa	de	campo.	Ela	foi	o	embrião	da	sociolinguística,	pois	é	considerada	o	

primeiro	trabalho	que	traçou	um	método	de	estudo	in loco, ou seja, buscou o sujeito falante real. 

Antes	de	se	utilizar	o	método	da	Geografia	Linguística,	as	pesquisas	eram	de	“ouvir	dizer”,	os	

estudos eram de gabinete, não havia contato do pesquisador com o falante, não se buscava a 

língua na boca do povo. 

Miazzi	(1976)	demonstra	que	os	estudos	do	âmbito	da	Geografia	Linguística	foram	

inicialmente	percorridos	pelo	alemão	Georg	Wenker,	o	qual	tentou	demonstrar	a	legitimidade	

das	leis	fonéticas	na	descrição	dos	dialetos	alemães,	sob	a	perspectiva	da	vertente	neogramática.	

Para tal, ele estruturou o Atlas Linguístico da Alemanha Setentrional e Central, o qual foi 

parcialmente	 publicado,	 como	um	método	de	 pesquisa	 baseado	 em	questionários	 enviados	 a	

religiosos	e	professores	da	vasta	área	rural	por	ele	estudada,	privilegiando	a	descrição	fonética.

Apesar	dos	esforços	de	Georg	Wenker,	ele	não	conseguiu	avançar	nesse	campo	de	

pesquisa por ter desconsiderado os fatores de ordem social e psicológico que atuam na variação, 

ou seja, nas formas que estão em coocorrência, e os que atuam na mudança linguística, na qual 

uma das formas em coocorrência se perpetua em detrimento da outra. Outro ponto decisivo que 

impediu	o	progresso	dos	estudos	de	Wenker	foi	sua	crença	exacerbada	na	proposta	neogramática	

em	relação	às	leis	fonéticas,	fatos	que	o	levaram	a	encontrar	respostas	antagônicas	ao	que	ele	

almejava. 

A	Geografia	Linguística,	conforme	Ilari	(2002),	foi	de	fato	um	método	de	pesquisa	

difundido	por	Jules	Gillièron,	o	qual	o	aplicou	em	sua	obra	Atlas Linguistique de la France 

(ALF),	publicado	inicialmente	em	1902	e	finalizado	em	1910,	abordando	os	estudos	dos	dialetos	

franceses	que	estavam	sob	ameaça	devido	à	influência	da	língua	literária	e	dos	grandes	centros.	

O ALF não foi o primeiro	trabalho	de	Gillièron	no	campo	dialetal,	ele	já	havia	publicado	estudos	

anteriores, entretanto, de menor importância. 

Publicando	 este	 Atlas,	 Gilliéron	 visava	 colocar	 em	 alicerces	 sólidos,	 oferecendo	
todas	as	garantias	científicas,	o	estudo	comparativo	dos	dialetos	românicos	da	França.	
Todavia, o que obteve, ultrapassando os seus objetivos, foi a renovação da ciência da 
linguagem	com	um	novo	método	–	o	método	geográfico	–	que	se	opôs	ao	clássico	
método	comparativo	(MENDONÇA,	1936,	p.	22).

O	ALF	é	considerado	uma	obra	revolucionária,	o	marco	dos	estudos	dialetais	por	

ter	 solidificado	a	Geografia	Linguística	no	 âmbito	da	 ciência,	 no	final	do	 século	XIX.	Essa	

vertente,	que	estuda	a	língua	como	fato	social,	divulgou	o	método	sincrônico,	posteriormente	

sistematizado	por	Saussure,	 e	 atuou	como	uma	 reação	às	pesquisas	neogramáticas,	 as	quais	

explicavam os fatos linguísticos por meio das leis naturais. 
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Rodolfo	Ilari	(2002)	explica	que	o	interesse	de	Gilliéron	por	pesquisas	dialetais	surgiu	

devido a pequenos estudos que ele realizou em diversas localidades da França, despertando nele 

a busca por uma melhor compreensão da realidade dialetal francesa. De acordo com o autor, 

Gilliéron	percebeu	a	necessidade	de	preservar	esses	dialetos,	e	o	fez	por	meio	de	uma	descrição	

documental realizada no ALF, o qual foi uma pesquisa de grande repercussão.

O	autor	acrescenta	que	o	trabalho	de	Gilliéron	promoveu	um	novo	ponto	de	vista	

sobre os estudos da língua, pois se passou a considerar fatores de ordem psicológica e social, 

com destaque para as pesquisas de campo, demonstrando que há uma interdependência entre 

língua e homem, fato relevante a ser observado na análise das mudanças linguísticas. Os atlas 

fornecem as bases metodológicas para se pensar a língua como um fato social imerso no uso 

social. Esses atlas podem ser vistos como o prenúncio da Sociolinguística.

O	trabalho	de	Gilliéron	é	inovador,	e	historicamente	importante,	antes	de	mais	nada,	por	
sua metodologia: ao passo que os comparatistas utilizavam principalmente fontes escritas 
(documentos	antigos,	glossários	e	dicionários	dos	dialetos,	textos	dialetais	etc.)	Gilliéron	
dá prioridade aos dados que resultam de uma pesquisa de campo. Com isso, cria-se, no 
domínio	dos	estudos	românicos,	uma	consciência	autenticamente	geográfica,	graças	a	
uma delimitação relativamente exata das áreas em que vigoram determinadas realidades 
linguísticas;	além	disso,	o	próprio	método	prestava-se	a	provocar	o	aparecimento	de	
uma quantidade de dados antes não catalogados (ILARI, 2002, p. 26).

Jules	 Gilliéron	 partiu	 do	 princípio	 da	 relevância	 de	 alguns	 procedimentos	

metodológicos para o mapeamento dos falares dos dialetos franceses. O estudioso escolheu 

como inquiridor de suas pesquisas o seu amigo e comerciante Edmond Edmont, o qual havia 

conhecido em uma de suas viagens. A escolha de Edmond se deu por sua falta de conhecimento 

na	área	da	filosofia	e	 linguística,	pontos	que	Gilliéron	considerava	 fundamentais	para	evitar	

uma pesquisa e coleta de dados tendenciosa, pois acreditava que somente um leigo poderia 

extrair	um	retrato	fiel	da	realidade	fonética	local,	sem	se	deixar	envolver	por	convicções	ou	por	

conhecimentos	pré-estabelecidos.

A coleta de dados, de acordo com Miazzi (1976), ocorreu in loco, por meio de um 

questionário	com	aproximadamente	1920	perguntas	que	abordavam	fatores	de	cunho	fonético,	

morfológico,	 lexical	 e	 sintático.	Foram	visitadas	639	 localidades,	 com	exceção	dos	grandes	

centros, no período de 1897 a 1901. O inquiridor demonstrou ter acuidade para distinguir 

peculiaridades	 fonéticas,	 notadas	 na	 exatidão	 das	 transcrições,	 fácil	 relacionamento	 com	 as	

pessoas e paixão pelos fenômenos dialetais. Todos os questionários foram preenchidos por 

Edmond,	que	após	ouvir,	transcreveu	as	respostas	construindo	cartas	denominadas	cartográficas,	

as	quais	foram	enviadas	à	Gilliéron,	sem	qualquer	tipo	de	retoque.	Gilliéron	organizou	todo	o	

material e fez as cartas linguísticas.
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A	 etapa	 final	 foi	 reservada	 a	 Gilliéron,	 que	 reuniu	 o	 material	 e	 traçou	 as	 cartas	
linguísticas. Teve origem na disposição adotada pelo Atlas linguistique de la France – 
que	permite	observar	fatos	em	conexão	com	outros	–	o	método	geográfico,	concepção	
original	de	encarar	as	evoluções	da	linguagem	(MENDONÇA,	1936,	p.	23).	

Os dados coletados no trabalho de campo realizado por Edmond, de acordo com 

Ilari	(2002),	serviram	de	base	para	Gilliéron	descrever	os	dialetos	franceses	em	várias	cartas	

que	compõem	o	ALF.	Esse,	por	sua	vez,	atuou	como	fonte	documental	para	Gilliéron	escrever	

ensaios e artigos, nos quais apontou a fragilidade dos princípios em que se fundamentava a 

proposta	dos	neogramáticos,	demonstrando	que	essa	era	inapropriada	e	insuficiente	para	explicar	

os fatos da língua que envolvem a complexidade dos dialetos. Essas pesquisas abriram caminho 

para um novo entendimento sobre a língua, vislumbrando-se outros fatores para a explicação da 

evolução linguística, demonstrando a relação língua, homem e sociedade. 

Os	estudos	de	Gilliéron	foram,	sobretudo,	importantes	pelas	descobertas	a	que	levaram,	
que	obrigaram	de	certo	modo	a	abandonar	definitivamente	a	concepção	comparatista	
segundo a qual a dialetação do latim teria resultado sem outras complicações de um 
tratamento	fonético	diferenciado	que	as	expressões	do	latim	vulgar	teriam	recebido	
em	cada	 região.	Gilliéron	mostrou	que	essa	perspectiva	era	 infundada,	 e	que	além	
da	 evolução	 fonética	 operou	 crucialmente	 na	 formação	 dos	 dialetos	 românicos	 a	
criatividade dos falantes, particularmente ativa toda vez que se tornava necessário 
desfazer colisões homonímicas e salvar palavras foneticamente pouco consistentes, 
ou toda vez que a etimologia popular alterou a forma de uma palavra para relacioná-la 
a algum paradigma conhecido (ILARI, 2002, p. 26). 

O	trabalho	de	Gilliéron	expresso	no	ALF	possibilitou um rico inventário documental, 

por	meio	de	uma	visão	 ampla	 de	 cada	 fato	 descrito	 fonético	 e	 fonologicamente,	 apontando	

também	 conclusões	 de	 cunho	 histórico.	 Revelou	 ainda	 que	 não	 existem	 limites	 dialetais	

precisos,	mas	sim	limites	de	certos	traços	ou	fenômenos	linguísticos.	O	método	de	pesquisa	

utilizado no ALF, segundo Coseriu (1982), foi inovador e propiciou um conhecimento mais 

apurado sobre a língua, em relação aos resultados de pesquisas que já existiam nesse campo, 

além	de	 ter	 estimulado	 e	 influenciado	novos	 trabalhos	 no	 âmbito	dos	 dialetos,	 inclusive	no	

Brasil.	Os	estudos	dialetológicos	brasileiros	foram	aos	poucos	assumindo	um	caráter	científico,	

utilizando-se	do	método	geográfico.	

[...]	os	estudos	dialetológicos	brasileiros	encontrariam	uma	série	de	analistas,	como	
os nossos já familiares Beaurepaire-Rohan, Macedo Soares, Paranhos da Silva, 
Silvio Romero. A coordenação do material dialetológico nesta fase histórica da 
nossa	 dialetologia	 era	 ainda	muito	 deficiente	 e	 sem	 o	método	 científico	 requerido	
pela linguística moderna. Foi necessário chegar ao ano de 1920, para a dialetologia 
brasileira entrar na sua fase atual de desenvolvimento autônomo. Com a publicação 
do Dialeto Caipira, de Amadeu Amaral, um horizonte novo e um exemplo vitorioso 
formavam	 o	 incentivo	 para	 as	 monografias	 dialetais.	 Dois	 anos	 depois,	 Antenor	
Nascentes imitava o exemplo de Amadeu Amaral, escrevendo O Linguajar Carioca 
em	1922	(MENDONÇA,	1936,	p.	106).	
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Entretanto,	 mesmo	 com	 o	 progresso	 dos	 estudos	 direcionados	 pela	 Geografia	

Linguística,	 vários	 estudos	 ainda	 continuaram	 dentro	 do	método	 da	 gramática	 comparada,	

visto que os pesquisadores coletavam os dados do falante real, mas utilizavam esses dados 

para fazerem gramática comparada, tal como se pode observar no trabalho de Amadeu Amaral, 

O dialeto caipira, escrito em 1920.

De acordo com Brandão (1991), apesar de o ALF ter sido uma obra que muito 

contribuiu	para	uma	nova	visão	sobre	os	estudos	linguísticos,	é	fato	que	recebeu	críticas,	que	

em alguns casos foram positivas, pois colaboraram para o aperfeiçoamento das pesquisas nessa 

área e abriram campo para o crescimento de outras vertentes, como a da Sociolinguística. 

Dentre as críticas ao ALF, conforme Brandão (1991), está o fato de, se comparar 

esse Atlas aos estudos atuais que envolvem pesquisa in loco, percebe-se que ele apresenta 

pouco detalhamento sobre os indivíduos interrogados e sobre o contexto em que os estudos 

ocorreram.	Além	disso,	 segundo	Dubois	et	al.	 (2007,	p.	305),	no	ALF	há	somente	a	opção	

de	uma	resposta,	ou	seja,	aquela	“primeira	dada,	 sendo	que	às	vezes	eram	possíveis	várias	

formas”.	

Dubois	 et	 al.	 (2007,	 p.	 305)	 apontaram	 também	 que	 “o	 questionário	 devia	 ser	

traduzido,	o	que	provoca	os	decalques,	principalmente	em	sintaxe”,	e	acrescentaram	que	os	

participantes	escolhidos	sem	critérios	prévios	e	as	questões	nem	sempre	satisfatórias,	geraram	

respostas pouco aproveitadas. Somado a tudo isso, têm-se as condições de pesquisas que eram 

precárias	na	época,	fato	que	“não	permitia	uma	notação	fonética	rigorosa”.

Quanto	às	contribuições	do	ALF,	segundo	Ilari	(2002,	p.	26),	pode-se	comentar	à	

respeito	desse	Atlas	 ter	 criado	“uma	consciência	autenticamente	geográfica”,	 em	que	vários	

estudiosos	passaram	a	valorizar	os	dados	que	resultam	de	trabalho	de	campo.	Além	disso,	o	

ALF possibilitou, a partir de sua metodologia, “provocar o aparecimento de uma quantidade de 

dados	antes	não	catalogados”.

Os	 estudos	 de	 Gilliéron	 demonstrados	 no	 ALF,	 conforme	 Ilari	 (2002),	 foram	

principalmente	relevantes	“pelas	descobertas	a	que	levaram	[...]	a	abandonar	definitivamente	

a	 concepção	 comparatista	 segundo	 a	 qual	 a	 dialetação	 do	 latim	 teria	 resultado	 [...]	 de	 um	

tratamento	fonético	diferenciado	que	as	expressões	do	latim	vulgar	teriam	recebido	em	cada	

região”.	O	ALF	 também	revelou	a	 importância	da	“criatividade	verbal	dos	 falantes”,	a	qual	

“interfere	na	evolução	fonética	para	desfazer	colisões	homonímicas”.	

Gilliéron	 mostra	 em	 seu	 trabalho,	 de	 acordo	 com	 Ilari	 (2002,	 p.	 28),	 que	 “a	

evolução	fonética	intervém	na	história	da	língua	sobretudo	como	um	fator	de	desestabilização,	

ao	provocar	o	enfraquecimento	da	formas	e	ao	criar	colisões	homonímicas”.	Esse	fato	provou	

a	inconsistência	das	leis	fonéticas,	tal	como	foram	propostas	pelos	neogramáticos.	Ilari	(2002)	
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afirma	que	Gilliéron	conseguiu	demonstrar,	através	do	AFL,	que	há	um	trabalho	de	reflexão	dos	

falantes visivelmente impresso na história da língua.

3.3	 Perspectivas	e	métodos	dos	estudos	Geolinguísticos	no	Brasil

Os	estudos	dialetais	no	Brasil	 surgiram,	segundo	Cardoso	 (1999),	em	resposta	à	

necessidade de pesquisas linguística que proporcionassem um maior conhecimento da língua 

portuguesa	e,	concomitantemente,	pudessem	lidar	com	as	dificuldades	oriundas	da	amplitude	

territorial do país, que atrapalhava o acesso a várias regiões. Buscou-se, então, trabalhar com 

atlas linguísticos regionais, traçando o mapeamento do falar brasileiro. Para tal, baseou-se no 

método	geográfico	do	Atlas	Linguístico	da	França,	elaborado	por	Jules	Gilliéron.

O marco da história da Dialetologia e da Geolinguística no Brasil, conforme explicita 

Cardoso	(1999),	é	o	trabalho	de	Domingos	Borges	de	Barros,	o	Visconde	de	Pedra	Branca.	Ele	

fez a primeira escrita do âmbito dialetal sobre o português brasileiro, em 1926. O trabalho dele 

foi	um	informe	sobre	as	diferenças	dos	dialetos	brasileiros	comparados	à	língua	de	Portugal.	Só	

então se costuma reconhecer o início das pesquisas dialetais no Brasil, que muito contribuíram 

para com os estudos da variação e/ou mudança no português brasileiro. 

Segundo Coseriu (1982), essas pesquisas dentro do âmbito da Geolinguística 

ocorreram	mais	enfaticamente	a	partir	da	década	de	50,	com	um	método	que	se	centra	em	registrar	

em mapas especiais as diversidades linguísticas por meio de pesquisas diretas realizadas em um 

território	específico,	percebendo	a	língua	como	heterogênea,	viva	e	em	constante	transformação.	

A primeira manifestação em favor da elaboração de um atlas linguístico do Brasil 
remonta	a	1952	[...]	Nascida	a	ideia,	ganha	ela	corpo	nas	proposições	de	Serafim	da	Silva	
Neto,	Celso	Cunha	e	Antenor	Nascentes	[...]	defendem	a	necessidade	de	elaboração	
de atlas linguísticos regionais, com argumentos bastante sólidos e convincentes. A 
esses	dois	filólogos	 soma-se	Antenor	Nascentes	que,	 assumindo	a	mesma	posição,	
dá passos iniciais concretos com a publicação das Bases para a elaboração do atlas 
linguístico	do	Brasil	[...]	(CARDOSO,	1999,	p.	17)	.

Brandão	(1991)	aponta	que	o	sujeito	dessa	proposta	é	real,	falante	de	uma	língua	

natural e inserido em um contexto social. Os dados nessa perspectiva metodológica devem 

surgir desse sujeito nativo, denominado informante, a partir de gravações in loco, respeitando 

alguns	critérios,	tais	como:	(i)	perfil	desejável	do	sujeito	para	o	tipo	de	pesquisa	que	se	propõe	

realizar; (ii) delimitação da região a ser estudada; (iii) uso de instrumentos para produção 

dos	dados	(gravadores	e	acessórios,	máquina	fotográfica,	filmadora,	caderno	para	anotações,	

questionários etc) e (iv) transcrição dos dados para efetiva análise.
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A Geolinguística constitui atualmente, conforme Cardoso e Ferreira (1994), um dos 

métodos	mais	significativos	de	registro	e	análise	da	diversidade	 linguística,	que	somada	aos	

avanços tecnológicos e novas tendências metodológicas, tem contribuído para o conhecimento 

das	variedades	linguísticas.	Essa	metodologia	é	bem	próxima	do	que	propõe	a	sociolinguística,	

sendo que a geolinguística se refere ao objeto pronto, ou seja, os textos que compõem o atlas 

linguístico,	enquanto	a	sociolinguística	diz	respeito	ao	método	de	pesquisa	e	 tratamento	dos	

dados, portanto, as duas são complementares. 

Ambas estudam a língua em uso e estabelecem as relações existentes entre traços 

linguísticos e a comunidade de fala, com o intuito de conhecer a diversidade da língua a partir 

de	uma	perspectiva	 sincrônica,	porém,	cada	uma	 tem	sua	especificidade.	A	Dialetologia	 situa	o	

indivíduo	falante	em	uma	comunidade	de	fala,	retratando,	mas	não	relacionando,	especificidades	de	

uma localidade para outra, a partir desses traços. Diferentemente, a Sociolinguística relaciona as duas 

estruturas, ou seja, linguística e social, de modo a depreender as regras e o controle da variação. 

Os estudos sobre a variação dialetal têm se expandido no Brasil e evidenciado a 

heterogeneidade que constitui o português brasileiro. Essa língua tem sua formação baseada 

na	miscigenação	principalmente	de	povos	e	 línguas	 indígenas,	africanas,	além	do	português	

europeu,	os	quais	se	interinfluenciaram	e	formaram	o	falar	brasileiro.	

Durante	o	período	de	1826	a	1920,	os	estudos	versavam	sobre	o	léxico,	ressaltando	

as particularidades que constituíam a língua portuguesa no Brasil. Os primeiros pesquisadores 

brasileiros	 estavam	mais	 preocupados	 em	“descobrir”	 do	 que	 “fazer	 ciência”.	Eles	meramente	

descreviam a língua, sem o intuito de explicar os fatos linguísticos, ou seja, o funcionamento da 

língua.	Para	tal,	usavam	o	método	histórico-comparativo,	na	busca	da	comparação	de	palavras	de	

línguas distintas visando a demonstrar semelhanças e diferenças estruturais. Era uma pesquisa de 

base lexical. Essa postura pode ser observada em vários trabalhos, tal como o de Teixeira (1944).

A	troca	de	b	em	v,	não	é	um	fenômeno	dialetal	nem	moderno.	“Desde	o	sec.	I,	nota	
M.	Lübke,	v	e	b	intervocálicos	coincidiram	tomando	ambos	o	soído	de	v;	só	depois	de	
consoante	ou	em	inicial	é	que	existia	uma	certa	vacilação”.	O	mesmo	se	pode	repetir	
acerca	da	confusão	entre	b	e	v	nas	línguas	românicas	[...]	desde	1450	em	Castela	velha	
se	produziu	esta	confusão,	que	depois	se	estendeu	a	Castela	nova,	e	à	Anda-luzia.	Em	
Portugal,	Ferreira	de	Vera	obseervara	em	sua	“Ortografia”	(1631):	Cap.	IV.	Da	letra	B.	
Tem	esta	letra	mui	semelhança	e	afinidade	com	a	letra	consoante	v;	com	que	faz	errar	
a	muitos	portugueses	de	entre	Douro	e	Minho	[...]	É	pois	esta	uma	velha	 tendência	
românica,	 conservada	 na	 linguagem	 dos	 povos	 ibéricos	 e	 transmitida	 ao	 nosso	 e	 a	
outros dialetos nos vários vocábulos recebidos de Portugal (TEIXEIRA, 1944, p. 60). 

A parir de 1920, data da publicação do trabalho de Amadeu Amaral intitulado O 

dialeto caipira,	os	estudos	foram	direcionados	para	além	do	aspecto	lexical,	focando	também	os	

aspectos	fônico,	morfológico	e	sintático.	Entretanto,	ainda	havia	um	apego	às	questões	lexicais	
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dentro	de	uma	abordagem	filológica	e	histórica.	O dialeto caipira visava a descrever a fala 

regional	do	interior	de	São	Paulo,	com	suas	variantes	fônicas,	mórficas,	sintáticas	e	lexicais.	

Essa obra nasceu da inquietação de Amaral em compreender melhor o processo de dialetação 

dessa	 região.	Seu	 trabalho,	 por	 seu	pioneirismo	e	 cuidado	metodológico,	 é	 considerado	um	

marco na história da dialetologia brasileira e, reconhecidamente, abre caminho e se constitui em 

incentivo	e	modelo	para	com	os	estudos	dos	falares	regionais	brasileiros.	Portanto,	o	mérito	da	

inauguração	da	dialetologia	brasileira	é	concedido	a	Amadeu	Amaral.

Amaral	(1920)	delineia	seus	estudos	sobre	o	dialeto	caipira	de	São	Paulo,	definindo	

quais regiões seriam selecionadas para a coleta dos dados. Essa metodologia possibilitou o 

reconhecimento de que cada área apresentava peculiaridades linguísticas relevantes para a 

compreensão da língua portuguesa brasileira. 

Fala-se	muito	num	“dialeto	brasileiro”,	expressão	já	consagrada	até	por	autores	notáveis	
de	além-mar;	entretanto,	até	hoje	não	se	sabe	ao	certo	em	que	consiste	semelhante	
dialetação,	cuja	existência	é	por	assim	dizer	evidente,	mas	cujos	caracteres	ainda	não	
foram	discriminados.	Nem	se	poderão	discriminar,	enquanto	não	se	fizerem	estudos	
sérios,	positivos,	minuciosos,	limitados	a	determinadas	regiões.	O	falar	do	Norte	do	
país	não	é	o	mesmo	que	o	do	Centro	ou	o	do	Sul.	O	de	S.	Paulo	não	é	igual	ao	de	
Minas. No próprio interior deste Estado se podem distinguir sem grande esforço zonas 
de	diferente	matiz	dialetal	-	o	Litoral,	o	chamado	“Norte”,	o	Sul,	a	parte	confinante	

com o Triângulo Mineiro (AMARAL, 1920, p. 2). 

Sabe-se que, na colonização do Brasil, o português lusitano, que já apresentava 

heterogeneidade, devido ser originário de diversas partes de Portugal, entrou em contato com 

diversas línguas, principalmente as indígenas que aqui já existiam, e as africanas, trazidas para 

o território brasileiro pelos escravos. Esse fato levou a um processo de dialetação, pois houve 

uma	grande	diversificação	do	português	em	variedades	com	peculiaridades	regionais	e	sociais,	

surgindo os dialetos brasileiros da língua portuguesa, conforme atestou Câmara Jr. (1979).

Uma diferenciação dialetal explica-se, sempre, em parte, pela história cultural e 
política e pelos movimentos de população, e, de outra parte, pelas próprias forças 
centrífugas da linguagem humana, que tendem a cristalizar as variações e criar 
dialetação em qualquer território, relativamente amplo e na medida direta do maior ou 
menor isolamento das áreas regionais em referencias ao centro linguístico irradiador 
(CÂMARA JR., 1979, p. 11).

Segundo Brandão (1991) a concepção de dialeto foi proposta como um sistema 

distinto de uma língua comum, a qual pode ser viva ou desaparecida, geralmente com uma 

limitação	geográfica	definida,	entretanto	sem	grande	diferenciação,	quando	comparado	a	outras	

línguas de origem comum. 
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No	caso	dos	dialetos	brasileiros,	pode-se	afirmar,	conforme	Câmara	Jr.	 (1979,	p.	

31),	que	esses	resultaram	do	contato	linguístico	presente	na	formação	do	português	brasileiro,	

pois	“nele	podem	ter	atuado	substratos	indígenas	[...]	e	os	falares	africanos”,	tanto	na	“estrutura	

fonológica”	 quanto	 na	 “gramatical”.	 Além	 disso,	 verifica-se	 a	 “sobrevivência	 de	 traços	

portugueses	arcaicos,	que	não	se	eliminaram	de	áreas	isoladas	ou	laterais	em	relação	às	grandes	

correntes	de	comunicação	da	vida	colonial”.	O	autor	ainda	destaca	o	fato	de	o	território	brasileiro	

ser	vasto,	questão	que	por	si	só	já	levaria	à	dialetação.

Os estudos de Amaral (1920) estimularam outros pesquisadores a seguirem sua 

proposta de descrever os possíveis dialetos de cada região brasileira, no intuito de mapearem 

o falar brasileiro a partir da comparação dos falares regionais. Ele apresenta em sua obra 

os procedimentos que considerou apropriados para a realização dessa tarefa, na busca do 

entendimento	das	características	existentes	em	cada	falar,	apontando	as	semelhanças	ou	até	as	

diferenças de cada fenômeno. O autor acentua em sua obra, como o procedimento metodológico, 

(i) a relevância do contato entre o pesquisador e o informante, (ii) o registro dos termos 

falados pelo próprio informante, em momentos de pronúncia não monitorada, (iii) indicar se o 

vocábulo	representa	uma	pronúncia	usual	ou	se	pertence	a	grupo	social	específico	e	(iv)	efetuar	

detalhadamente	a	transcrição	fonética	dos	dados	coletados.

Apesar de ter proposto uma pesquisa dentro do âmbito dialetológico, percebe-se 

que Amadeu Amaral (1920) fez um estudo de base histórico-comparativa, visto que os dados 

por ele coletados no interior de São Paulo serviram como fonte de comparação para traçar quais 

as características linguísticas que assemelhavam ou diferenciavam a língua portuguesa falada 

no Brasil, da europeia. 

Pode-se observar que Amaral (1920) compara vários fenômenos linguísticos 

do falar caipira ao português europeu, demonstrando as particularidades de cada um. Ele 

também	 aponta	 que	 em	 alguns	 casos,	 somente	 com	 uma	metodologia	mais	 avançada,	 tal	

como	a	fonética	experimental,	seria	possível	esclarecer	algumas	questões	que	abordam	esses	

falares. 

Dois anos após o surgimento de O dialeto caipira, Antenor Nascentes publica a obra 

denominada O linguajar carioca em 1922, conhecido posteriormente pelo nome O linguajar 

carioca.	O	autor	explica	no	Prefácio	da	2ª	edição	de	1953,	que	mudou	o	título	da	obra	“por	

haver	ele	agora	perdido	a	oportunidade”,	visto	que	a	que	a	obra	estava	sendo	publicada	em	outra	

data, e não mais em 1922. Ele utilizou como procedimento metodológico fazer a divisão dialetal 

do	Brasil	em	seis	subfalares:	o	amazônico,	o	nordestino,	o	baiano,	o	fluminense,	o	mineiro	e	o	

sulista, os quais foram agrupados em dois grupos maiores, o do norte e o do sul, com destaque 

para os fatores de cunho prosódico. 



87

Nascentes	(1953,	p.	14)	relata	que	sua	obra	visou	descrever	os	falares	do	povo	e	

afirma	que	é	nesse	âmbito	que	estão	as	verdadeiras	preciosidades	da	 língua.	Busca	 também	

compreender	em	que	consistem	“as	diferenças	entre	o	português	do	Brasil	e	o	de	Portugal?”.	

Para	 tal,	 o	 autor	 desenvolve	 sua	 pesquisa	 pelo	 viés	 do	 estudo	 histórico-comparado,	 apesar	

de	ter	exposto	que	seu	trabalho	se	instaura	no	campo	da	dialetologia.	O	autor	afirma	que	em	

seu	estudo	dialetológico	pouco	“interessa	a	língua	das	classes	cultas,	primeiramente	porque	é	

correta,	segundo	porque	lhe	falta	a	naturalidade,	a	espontaneidade	da	língua	popular”.	Ainda	

acrescenta	que	iria	“ver	os	erros,	tentar	explicar	a	razão	de	ser	deles”

Nota-se	 que	Nascentes	 (1953)	 utiliza	 como	 parâmetro	 para	 descrever	 os	 falares	

regionais,	 a	 língua	 portuguesa	 europeia,	 além	 de	 outras	 línguas	 românicas.	 Trabalha	 com	

essa perspectiva em todo o decorrer de sua obra, faz analogias dos fenômenos linguísticos 

encontrados nas regiões brasileiras com essas línguas. Busca explicação histórica para esses 

fatos,	apoiando-se	em	vários	autores,	tais	como	Serafim	da	Silva	Neto,	Sousa	da	Silveira,	Said	

Ali,	 Frederico	Diez,	Meyerl-Lüdke	 e	Hermann	Paul,	muitos	 deles	 leitores	 e	 até	 adeptos	 da	

corrente da neogramática.

Em	relação	à	quantidade	vocálica,	observemos	que,	como	em	todo	o	Brasil,	no	Rio	
de Janeiro não há o e brevíssimo que existe em Portugal, com valor parecido ao 
do e mudo francês: querer-querê (R.J.), qu’rer	 (Port.)	 [...]	O	o	 protônico	 também	
difere. O e inicial e protônico ou se conserva, como na Estremedura Transtagana, no 
Alentejo	e	no	Algarve	[...]	ou	passa	para	i,	nasalizando-se	ou	não	[...]	o	prefixo	ex- 
nunca se pronuncia eis-,	como	em	Portugal	[...]	O	e inicial, exceto nos compostos de 
entre, passa a i inicial nasal, como no norte, no centro de Portugal e na Estremadura 
Cistagana	[...]	As	palavras	umbigo e unguento soam imbigo e inguento,	o	que	também	
se	dá	em	Portugal	[...]	O	Appendix Probi dá imbilicus	[...]	Como	na	passagem	do	latim	
para o português, o horror ao proparoxítono acarreta a síncope das vogais protônicas: 
príncipe – prinspe	[...]	O	mesmo	se	dá	em	Portugal	[...]	O	y palatiza o l, o n, o t e 
o d	precedentes,	o	que	 também	acontece	em	Portugal;	 família – familha, como no 
Alentejo	[...]	na	palavra	quase dá-se na fala da classe inculta uma subida do ponto 
de articulação que transforma o z em j.	Também	em	Portugal	apresenta	casos	desta	
subida	da	articulação	[...]	(NASCENTES,	1953,	p.	25-	53).

Antenor	Nascentes	(1953)	relata	em	seu	estudo	que	as	razões	das	alterações	sofridas	

pela	língua	portuguesa	estão	relacionadas	à	aprendizagem	dessa	língua	por	indivíduos	de	duas	

raças distintas, ou seja, os indígenas e os africanos, os quais falavam línguas que apresentavam 

estruturas	 totalmente	diferentes	do	 tipo	flexional.	Ele	 aponta	que	 esses	povos,	 somados	 aos	

portugueses e seus descendentes, introduziram particularidades no português, que aos poucos 

foram incorporadas por essa língua. Esse fato, de acordo com o autor, contribuiu para a ocorrência 

de	modificações	no	português,	as	quais	proporcionaram	a	constituição	do	falar	brasileiro.	

Paul	 Teyssier	 (2007)	 apresenta	 uma	 proposta	 diferente	 sobre	 a	 divisão	 dialetal	

apontada	por	Nascentes	(1953),	na	qual	ele	critica	a	perspectiva	dialetal	pelo	viés	geográfico.	
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Segundo	ele,	isso	foi	resultado	da	influência	do	que	se	fez	para	as	línguas	europeias,	e	propôs	

uma divisão dialetal dentro do âmbito sociocultural. Para tanto, insere as variações da língua 

portuguesa	em	uma	espécie	de	“pirâmide	linguística”,	em	que,	segundo	o	autor,	há	uma	relação	

dos	falares	com	o	nível	de	conhecimento	das	camadas	sociais.	Melo	(1971)	também	atribui	a	

força	simplificadora	da	língua	portuguesa	à	escala	social.	Percebe-se	que	há	uma	planificação	

linguística no registro ou variante padrão. Assim, um estudo de orientação sociolinguístico seria 

mais	adequado	à	compreensão	da	língua	brasileira	do	que	o	dialetológico.

Os	linguistas	vêm	tentando	elaborar	o	mapa	dos	“dialetos”	brasileiros,	à	semelhança	
do	que	se	tem	feito	para	as	línguas	europeias.	Distinguem	um	Norte	e	um	Sul	[...]	A	
realidade,	porém,	é	que	as	divisões	“dialetais”	no	Brasil	são	menos	geográficas	que	
socioculturais. As diferenças na maneira de falar são maiores, num determinado lugar, 
entre um homem culto e o vizinho analfabeto que entre dois brasileiros do mesmo nível 
cultural originários de duas regiões distantes uma da outra. A dialetologia brasileira 
será, assim, menos horizontal que vertical.	Há,	desse	ponto	de	vista,	uma	série	de	
níveis	 no	 “brasileiro”:	 no	 ápice,	 a	 língua	 das	 pessoas	 cultas	 (com	gradações	 entre	
um	registro	oficial	estrito	e	um	registro	 familiar	 livre);	depois,	a	 língua	vulgar	das	
camadas	urbanas	gradativamente	menos	instruídas,	e,	finalmente,	os	falares	regionais	
e rurais (TEYSSIER, 2007, p. 98). 

Cardoso	(1999)	aponta	que,	ao	se	aprofundar	nos	estudos	dos	aspectos	da	fonética,	

morfologia,	 sintaxe	 e	 léxico,	Nascentes	 (1953)	 contribuiu	 para	 um	maior	 conhecimento	 do	

dialeto	carioca.	Outra	obra	de	grande	valia	para	a	dialetologia	do	Brasil	é	A língua do Nordeste, 

escrita	em	1934	por	Mário	Marroquim,	na	qual	descreve	os	fonemas	linguísticos	de	Alagoas	e	

Pernambuco. 

Tem-se	também	outra	obra	considerada	muito	relevante	no	âmbito	da	dialetologia,	

denominada Estudos de Dialetologia Portuguesa: Linguagem de Goiás,	de	José	A.	Teixeira,	

publicada	em	1944.	Nela,	Teixeira	(1944,	p.	7)	relata	peculiaridades	do	falar	goiano	e	afirma	

que	seu	trabalho	trouxe	“as	gemas	do	linguajar	de,	pelo	menos,	três	quartas	partes”	da	população	

de	Goiás”.	Nessa	pesquisa,	Teixeira	(1944,	p.	7)	aponta	também	o	registro	da	procedência	do	

meio social de cada fato linguístico e demonstra que esse falar goiano apresenta “caracteres 

mais	arcaicos	nas	regiões	pré-norte	e	leste,	por	seu	isolamento	maior”.	

A metodologia de campo utilizada nessas quatro obras tem características 

semelhantes, apesar de não apresentarem um trabalho de campo sistemático: abordam a 

observação in loco, pesquisas com informantes, anotações, questionários, ou seja, tudo de que 

se	dispunha	na	época	para	uma	efetiva	coleta	e	análise	de	dados.	Como	ainda	havia	poucos	

recursos	técnicos	para	registrar	a	fala,	essas	pesquisas	eram	baseadas	em	métodos	empíricos,	no	

ato de ouvir e transcrever, sem a oportunidade de rever uma gravação ou utilizar equipamentos 

de laboratório para pesquisas nessa área.
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A busca do conhecimento das variedades regionais brasileiras conduziu o 

desenvolvimento de pesquisas no âmbito da dialetologia. Segundo Rosa Virgínia Mattos Silva 

(1999, p. 155), “enquanto se desenvolviam os estudos descritivos sincrônicos, seguindo os 

modelos	 estruturalistas”,	 os	 quais	 foram	 posteriormente	 seguidos	 pelos	 “modelos	 teóricos	

gerativistas,	modelos	a-históricos	por	natureza,	outros	caminhos,	também	sincrônicos,	percorriam	

linguistas	brasileiros,	 fazendo	avançar	o	conhecimento	da	nossa	 realidade	 linguística”.	Esse	

fato pode ser percebido nos vários Atlas publicados no Brasil, com o intuito de descrever o falar 

regional brasileiro. 

De	1963,	data	da	publicação	do	pioneiro	Atlas	prévio	dos	falares	baianos,	por	Nelson	
Rossi e sua equipe, alguns outros Atlas regionais vêm sendo publicados e pela ordem 
de publicação são: Esboço de um Atlas linguístico de Minas Gerais, 1977, por M. R. 
Zagari et alii; o Atlas linguístico da Paraíba, 1985, por M. S. Aragão e C. Bezerra de 
Menezes;	o	Atlas	linguístico	de	Sergipe,	também	coordenado	por	Nelson	Rossi	(1987);	
o Atlas linguístico do Paraná, de 1990, por V. Aguillera. Outros estão em elaboração: o 
do Ceará, o dos pescadores do Rio de Janeiro; o de São Paulo; o da Região Sul; o do 
Acre (cf. Cardoso e Ferreira, 1995) (MATTOS E SILVA, 1999, p. 156-157).

Mattos e Silva (1999, p. 156) aponta que, apesar dessas obras não realizarem o 

propósito dos planos dos “pioneiros Nascentes e Silva Neto, já que não seguem idênticas 

metodologias, permitem um mapeamento de fatos, sobretudo fônicos e lexicais, que caracterizam 

o	português	brasileiro	em	suas	variedades	regionais”.	Esses	estudos,	conforme	Silva	(1999),	

contribuíram para o surgimento e expansão da sociolinguística no âmbito do cenário das 

pesquisas sobre a língua no Brasil. 

Esse	fato	ocorreu,	de	acordo	com	Mattos	e	Silva	(1999),	através	de	trabalhos	que	

apresentaram como orientação metodológica o intuito de descrever e analisar as variedades 

do português brasileiro coletados in loco, vislumbrando a relação entre língua e sociedade, tal 

como ocorreu no Projeto NURC, o qual teve seu marco no ano de 1969, seguido por outros de 

teor semelhante, tal como o VARSUL.

Vanderci	 de	 Andrade	 Aguilera	 (1998)	 afirma	 que	 uma	 boa	 proposta	 para	 os	

estudos que envolvem a relação entre língua e sociedade tem sido a união da Dialetologia 

com	a	Sociolinguística,	além	do	aperfeiçoamento	dos	métodos	de	análise,	fato	que	possibilita	

aos estudiosos da geolinguística uma melhor avaliação da distribuição diatópica das variantes 

linguísticas. 

Mattos e Silva (1999, p. 157) acrescenta que “o desvendar analítico da realidade 

linguística	 sincrônica	brasileira,	 rural	 e	urbana,	 correlacionado	a	vários	 fatores	 sociais”	 tem	

proporcionado “a busca de uma compreensão histórica, tanto da história do presente como 

da	história	passada”,	 com	o	propósito	de	 se	ultrapassar	 “o	 limite	descritivo	e	analítico	para	
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as	 interpretações	 histórico-diacrônicas”,	 visando	 “ao	 conhecimento	 da	 chamada	 realidade	

linguística	 brasileira”.	 Esse	 tem	 sido	 o	 grande	 desejo	 de	 conhecimento	 dos	 pesquisadores	

brasileiros engajados em pesquisas de cunho linguístico e social.

3.4	 Câmara	Júnior:	o	percursor	do	estruturalismo	no	Brasil

Os estudos linguísticos no Brasil passaram por diversas fases distintas, principalmente 

no	período	que	engloba	a	metade	do	século	XIX	até	os	anos	60.	Silvio	Elia	(1975)	categorizou	

essas fases, de maneira um tanto quanto resumida, como (i) período vernaculista – em que 

prevalecem as formas consideradas modelo, exprimindo a arte do bem-falar e (ii) período 

científico	 –	 1880	 a	 1960	 –	 que	 inicialmente	 apresenta	 um	 perfil	 renovador,	 absorvendo	

metodologias	 de	 cunho	 filológico	 e,	 posteriormente,	 segue	 para	 uma	 proposta	 gramaticista,	

pautada pela concepção normativa.

Pode-se ampliar a proposta de Sílvio Elia (1975), acrescentando dentro do período 

científico	os	 estudos	de	 Joaquim	Mattoso	Câmara	 Jr.,	 que	 foi	 um	dos	pioneiros	 em	 tratar	 as	

pesquisas	linguísticas	no	Brasil	com	sério	rigor	e	cientificidade.	Seus	trabalhos	contribuíram	para	a	

criação de um novo cenário nos estudos da língua no Brasil, que pode ser denominado de período 

linguístico,	principalmente	a	partir	da	década	de	40,	no	qual	a	linguística	envereda-se	para	uma	

perspectiva estruturalista europeia. O autor passa, então, a utilizar o termo linguística descritiva 

em oposição a linguística histórica, para caracterizar esse paradigma em seus estudos.

O	 professor	 Câmara	 Jr.	 é	 considerado,	 segundo	Mattos	 e	 Silva	 (1999,	 p.	 154),	

“o	semeador	da	Linguística	moderna	no	Brasil”,	fato	que	realizou	dentro	de	uma	orientação	

estruturalista,	desde	1938.	Ele	teve	o	mérito	de	ter	implantado	a	linguística	geral	no	âmbito	dos	

estudos brasileiros, com a publicação da obra Princípios de linguística geral. É um trabalho 

que	 apresenta	 uma	 proposta	 teórico-metodológica	 bem	 definida,	 que	 se	 opunha	 claramente	

ao	discurso	filológico	presente	na	época.	Além	disso,	essa	obra	afastava-se	dos	preceitos	da	

língua sob a ótica vernácula ou gramaticista, lançando uma nova perspectiva sobre o objeto da 

linguística, que deixa de ser contemplado para ser analisado como uma entidade geradora de 

significados	e	sentidos.	

De	acordo	com	Mattos	e	Silva	(1999,	p.	155),	no	decorrer	das	décadas	de	1950	e	

1960 houve uma reorientação dos estudos linguísticos no Brasil, “no sentido de privilegiar o 

que então se impunha no campo da ciência da linguagem: os estudos sincrônicos descritivos e 

os estudos interpretativos teóricos, frutos dos recortes saussurianos e suas reformulações, dos 

estruturalismos	americanos	que,	superados,	desencadearam	os	modelos	gerativistas”.	
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Segundo a autora, dentre os fatores que contribuíram para essa reorientação 

metodológica estão as pesquisas do professor Mattoso Câmara Jr., o qual buscou descrever os 

fatos linguísticos por meio de uma visão pancrônica, na qual os eixos sincrônicos e diacrônicos 

se intercruzam e se completam. Ele distinguia-se dos seus contemporâneos por trabalhar dentro 

de	uma	proposta	estruturalista,	em	uma	época	em	que	a	Filologia	Românica	e	a	perspectiva	

histórica e normativa da Língua Portuguesa dominavam o cenário dos estudos linguísticos 

no Brasil. Seu discurso focou inicialmente a teoria linguística e uma visão antropológica da 

linguagem	e,	depois,	mais	especificamente,	o	estudo	do	Português.	

Essa	visão	gerou	um	forte	impacto	no	quadro	científico	da	linguística	brasileira,	

e	atuou	como	pilar	das	pesquisas	até	o	final	da	década	de	70,	quando	o	estruturalismo	cedeu	

lugar	 a	 outras	 vertentes,	 dentre	 elas	 a	 Gramática	 Gerativa,	 também	 de	 cunho	 abstrato,	 e	

posteriormente a Sociolinguística Variacionista, com metodologias que deram destaque ao 

trabalho de campo.

Segundo Rodrigues (2005), Câmara Jr. testemunhou o crescimento da fonologia 

gerativa,	 conhecia	 profundamente	 essa	 proposta,	 porém	 não	 se	 vinculou	 a	 ela,	 manteve-se	

sempre	à	 luz	da	 teoria	 estruturalista	 e,	 com	seus	estudos,	deu	várias	 contribuições	apoiadas	

nessa	vertente.	Dedicou-se	às	pesquisas	sobre	as	 línguas	 indígenas	e	principalmente	sobre	a	

língua	portuguesa.	Era	leitor	das	obras	de	Humboldt,	Boas,	Sapir,	Bloomfield	e	de	muitos	outros	

estudiosos com proposta antropológica da linguagem, entendia perfeitamente a relevância das 

pesquisas das línguas dos povos indígenas para o crescimento da Linguística Geral. Reconhecia 

a importância do trabalho de campo, embora não tenha se inclinado a ele.

De acordo com Yonne Leite (2004), Mattoso Câmara Jr. possuía profundos 

conhecimentos	sobre	os	autores	que	antecederam	a	sua	época,	além	de	seus	contemporâneos.	

Dominava muito bem os pressupostos teóricos da Linguística, e usava esse arcabouço para 

construir	 sua	 concepção	de	 língua	e	metodologia.	Além	disso,	 era	um	experiente	 tradutor15, 

fez	 diversos	 trabalhos	 que	 enfatizaram	 sua	 dedicação	 às	 pesquisas	 linguísticas,	 os	 quais	

comprovaram o quanto o seu domínio na área da língua era amplo. 

A obra de Câmara Jr., conforme argumentou Leite (2004, p. 15), demonstra que 

“não	 se	deve	 temer	nem	negar	o	passado”.	Segundo	a	autora,	 é	necessário	“nele	mergulhar	

sempre que pudermos, não apenas para reverenciá-lo e para entender o presente, mas acima de 

tudo	para	compreendermos	o	relativismo	que	o	hoje	e	o	atual	implicam	e	significam”.	A	autora	

acrescentou	que	“em	Mattoso	Câmara	Jr.,	a	distância	entre	o	ontem	e	o	hoje	se	esvai”.

15 Dentre as traduções de Mattoso Câmara Jr. pode-se destacar A Linguagem: Introdução ao Estudo da Fala, 
de	Edward	Sapir,	o	qual	marcou	fortemente	suas	ideias	no	campo	da	língua.	Câmara	Jr.	foi	aluno	de	Jakobson	e	
altamente	influenciado	por	suas	propostas	teóricas,	que	estão	notoriamente	presentes	na	sua	formação.	Tinha	um	
grande	laço	de	amizade	com	o	professor	Jakobson	e	também	com	Lévi-Strauss	(LEITE,	2004).
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A língua portuguesa, segundo Rodrigues (2005), foi o grande objeto dos estudos 

linguísticos	 do	mestre	Mattoso	Câmara	 Jr.,	 com	 vasta	 dedicação	 à	 fonologia,	morfologia	 e	

estilística, com o intuito de compreender a estrutura da língua por meio da relação funcional 

entre seus elementos constituintes. Foi o realizador do primeiro estudo com profundidade do 

âmbito fonológico no Brasil, com a publicação da obra Para o Estudo da Fonêmica Portuguesa, 

resultado de sua Tese de Doutoramento, que o levou a introduzir no Brasil os pensamentos 

estruturalistas	dos	estudos	fonológicos	então	vigentes	na	Europa	e	na	América	do	Norte.	

Rodrigues (2005) ainda aponta que Câmara Jr. Confrontou os princípios norteadores 

da fonologia de Praga com os da norte-americana, e traçou suas próprias ideias baseadas nas 

duas	propostas,	demonstrando	que	o	fonema	apresenta	oposição	distintiva	e	é	uma	realidade	

linguística no sentido estrutural. Sua descrição do sistema fonológico do português revela 

sua capacidade analítica e coerência teórica. Utilizou esse conhecimento para formular suas 

teorias sobre os estudos morfológicos e para propor questionamentos sobre a nasalidade no 

Português.

As pesquisas de Mattoso Câmara Jr. representam de fato uma virada nos estudos 

linguísticos	no	Brasil,	trazendo	novos	conceitos	e	metodologias	que	influenciaram	na	maneira	

de se conceber a língua. 



CAPÍTULO 4

TEÓRICOS	DO	SÉCULO	XX:	O	CONTEXTO	DE	
METAPLASIA SOB A PERSPECTIVA DO MÉTODO

Para uma melhor compreensão dos processos metodológicos que envolvem os 

estudos	da	 língua	portuguesa,	é	 relevante	analisá-la	em	sua	plenitude,	 tanto	dentro	do	eixo	

diacrônico,	 como	 do	 sincrônico.	 Entretanto,	 considerando	 que	 esse	 tema	 é	 extremamente	

amplo, será feita uma delimitação deste estudo que atuará sobre a investigação dos processos 

metodológicos	 que	 abordam	 a	 metaplasia,	 mais	 especificamente,	 o	 fenômeno	 fonológico	

denominado	aférese.	

4.1	 Aférese:	um	percurso	historiográfico	dentro	da	abordagem	metodológica

Na	estrutura	da	língua,	nada	é	caótico,	todos	os	elementos	linguísticos	são	regidos	

por	regras	que	emanam	do	próprio	sistema	inserido	no	contexto	social,	inclusive	as	modificações	

fonéticas	que	as	palavras	sofrem	em	sua	evolução,	conhecidos	também	por	metaplasmas,	que	

são processos fonológicos por permuta, aumento, transposição de fonemas ou subtração.

Dentre	 esses	 processos,	 tem-se	 a	 aférese,	 que	 é	 um	 fenômeno	 fonológico	 de	

subtração de fonema(s) inicial, que ocorre somente em posição átona, e se manifesta desde o 

latim, como nos vocábulos aequalia > igualha, aestuariu > esteiro, excalceare > scalciare, 

inspiratio > spiratio, excoriare > scoriare, globellu > lobellu, encontrados na obra de Silva 

Neto (1956) e Siveira Bueno (1967). Atravessou os vários estágios do português seguindo a 

deriva da língua, apresentando termos como ojeriza > geriza, abadejo (esp.) > badejo, citados 

por Coutinho (2005), e persiste atualmente na fala popular da língua brasileira. 

É	um	fenômeno	definido	como	comuníssimo,	principalmente	em	relação	à	perda	

da vogal inicial de uma palavra, e ocorre em contextos fonológicos iniciais diversos, conforme 

discute	Williams	(1975).	O	autor	cita	como	exemplos	os	vocábulos	aliança > liança (popular), 

adulterium > dulterio, *adluminare > alumiar > lomear, eclipsem > cris (arcaico), aeternum 

> eterno, aetatem > edade	 (séc.	XVIII)	> idade, exemptum > eisento > isento, eclesiam > 

eigreja > igreja, inimicum > eimigo > imigo	(arcaico),	aest(u)ariu	>	esteiro.	Silva	Neto	(1979)	

acrescenta exemplos da língua portuguesa retirados da obra de Padre Lucena, dentre outras do 
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português quinhentista, sendo madurecer, ventureiro, maginar, maginação, e até > té ~ té 

qui ~ té li, aqui ~ qui, atirar ~ tirar. 

É	relevante	salientar	que	a	ação	do	fenômeno	da	aférese	não	se	limita	ao	campo	

fonológico, visto que pode haver nesse processo uma interação entre o componente morfológico 

e fonológico, sem alterar o campo semântico, fato que demonstra o caráter morfofonêmico 

da	aférese.	Esse	 fenômeno	foi	estudado	por	vários	autores	durante	o	século	XX,	entretanto,	

percebe-se que, na literatura dos estudos linguísticos, a grande maioria dos estudiosos dedicou 

pouquíssimas linhas ao assunto. 

4.1.1	 O	acento	latino	de	intensidade	e	outros	contextos	fonológicos

Coutinho (2005) relata que das vogais átonas, as pretônicas da primeira sílaba são 

as	mais	resistentes	à	queda.	O	autor	aponta	que	esse	fato	ocorre,	provavelmente,	por	influência	

do antigo acento latino de intensidade inicial, que predominou em latim no período entre um a 

dois	séculos	antes	da	época	literária,	tal	como	no	vocábulo	fácilius.	O	autor	ainda	afirma	que,	

na	transição	do	latim	para	o	português,	os	condicionamentos	fonético-fonológicos	restringiram	

a	atuação	do	acento	de	intensidade	inicial,	fato	que	limitou	a	ação	do	fenômeno	da	aférese,	que	

em	diversos	casos	sofreu	influência	de	fatores	de	ordem	analógica.	

Faria	(1970),	que	também	estudou	a	ação	do	acento	latino	de	intensidade,	explica	

que	as	palavras	maiores	geralmente	apresentam	além	do	acento	principal,	um	tipo	de	contra-

acento secundário, como ocorre em português em termos como “admiràvelménte”. De acordo 

com o autor, devido a existência da intensidade inicial em latim, os vocábulos de grande extensão 

recebiam	em	sua	parte	final	um	acento	secundário,	o	qual	deveria	recair	na	penúltima	sílaba	da	

palavra, se essa sílaba fosse longa, e na antepenúltima se fosse breve. 

O	autor	afirma	que	antes	do	período	literário,	o	acento	latino,	que	até	então	agia	

como	contra-acento	final,	 transformou-se	em	acento	principal	da	palavra.	Nesse	processo,	a	

intensidade	inicial	do	vocábulo	passou	a	atuar	como	acento	secundário.	Ele	afirma,	da	mesma	

maneira que Coutinho (2005), que a causa da transformação da localização do acento latino tem 

influências	analógicas	com	grande	parte	das	palavras	da	língua,	que	geralmente	apresentam	no	

máximo	três	sílabas,	colaborando	para	a	confusão	entre	acento	inicial	e	final.	

Ernesto Faria (1970) ainda acrescenta que um vestígio da intensidade inicial 

continuou na conservação dos fonemas no início de palavras, que na maioria das vezes se 

mantiveram	inalterados	em	todo	período	da	língua	latina,	além	de	ter	sido	utilizado	como	um	

recurso estilístico, tal como na poesia arcaica, no uso da aliteração. O autor conclui que entre 
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um	ou	dois	séculos	antes	da	época	clássica,	entrou	em	vigor	a	lei	das	três	sílabas,	a	qual	não	

permitia	o	recuo	do	acento	latino	além	da	antepenúltima	sílaba.

O acento de intensidade inicial contribui para o fortalecimento das vogais pretônicas, 

que	em	muitos	casos	resiste	à	queda.	Entretanto,	Coutinho	(2005)	destaca	que,	apesar	de	haver	

esse grau maior de preservação, há momentos em que as pretônicas podem sofrer quedas, sendo 

(i) quando em iniciais desapoiadas: epigru > prego, inamorare > namorar; e (ii) quando em 

sílaba	não	inicial	adjascente	à	tônica:	bonitate	>	bondade,	veritate > verdade. 

Outro	 contexto	 em	 que	 pode	 ocorrer	 a	 aférese	 da	 vogal	 átona,	 de	 acordo	 com	

Bueno	(1967),	é	quando	essa	forma	sílaba	própria	no	início	de	palavras.	O	autor	exemplifica	

com os termos apothecam > bodega; abatina > batina; amavioso > mavioso. Ainda sobre o 

apagamento	de	segmentos	 iniciais	dos	vocábulos,	Coutinho	(2005),	Faria	(1970)	e	Williams	

(1975) atestam que em algumas palavras houve a queda de mais de um fonema inicial, eles 

apresentam exemplos tais como attonito > tonto; hebdomada > doma (arcaico), stlocus > 

locus, stlatos > latus, stlis > lis, insaniam > sanha, spasmum > pasmo. 

Dubois et al. (2007)	afirmaram	que	o	fenômeno	da	aférese	apresenta	várias	ocorrências	

na passagem do latim para quase todas as línguas românicas. Dentre essas, os autores destacam 

o	italiano,	exemplificando	com	a	formação	de	palavras	como	rena, proveniente do latim arenam 

e rondini, do latim hirundinem, e ainda comentam que na Córsega, quando a palavra precedida 

do artigo a, i, começa por in-, o i	inicial	desaparece	por	aférese	e	há	crase	do	artigo	com	o	início	

da palavra, tendo-se a intsalata “salada” > antsalata “a salada”.	

Os	autores	demonstram	ainda	que	a	aférese	apresenta	muitas	ocorrências	no	francês	

e no português. Assim, o artigo francês le, la e o português o, a	originam-se,	por	aférese,	do	

demonstrativo illum, illam	 em	 latim,	bem	como,	pode-se	 encontrar	 aférese	de	uma	ou	duas	

sílabas em certas palavras populares ou gíria, como no termo senhor que passa a nhô, e pode-se 

acrescentar senhorzinho, que passa a inho no português popular. 

As	 pesquisas	 sobre	 a	 aférese	 apresentadas	 pelos	 teóricos	 Williams	 (1975),	

Silva Neto (1979), Coutinho (2005), Faria (1970), Bueno (1967) e Dubois et al. (2007) 

compartilham características metodológicas semelhantes. Esses estudiosos trabalham com 

textos	 de	 épocas	 pretéritas	 na	 busca	 da	 compreensão	 do	 processo	 da	 aférese.	Os	 autores	

comparam	 exemplos	 de	 palavras	 do	 latim	 e	 do	 português	 quinhentista	 com	 o	 léxico	 do	

português moderno, no intuito de observar as semelhanças e diferenças desses processos de 

apagamentos de fonemas átonos. 

Nota-se que eles utilizam a metodologia proposta pela gramática comparada, 

analisando esse fenômeno a partir da comparação de palavras isoladas, fora do contexto social 

de fala em que elas ocorreram. Esses trabalhos demonstram que esses teóricos brasileiros foram 



96

leitores	dos	estudiosos	europeus	do	século	XX	e	sofreram	influências	de	suas	pesquisas	sobre	

a gramática comparada. 

4.1.2	 A	aférese	nos	estudos	dialetológicos

O	processo	 da	 aférese	 foi	 também	 estudado	 por	Amadeu	Amaral	 (1982,	 p.	 54),	

o	 qual	 trata	 esse	 fenômeno	 dentro	 de	 um	 capítulo	 dedicado	 às	modificações	 fonéticas.	 Ele	

considera esse processo como modificações isoladas, de cunho acidental, diferentemente das 

demais	modificações	que	ele	caracteriza	como	naturais.	Afirma	que	“os	fonemas	do	dialeto	são	

em	geral	os	mesmos	do	português”,	se	não	forem	consideradas	“ligeiras	variantes	fisiológicas,	

[...]	variantes	essas	de	que,	pela	maior	parte,	só	a	fonética	experimental	poderia	dar	uma	notação	

precisa.”	Sobre	essas	variações,	aponta	os	processos	de	abrandamento,	assimilação,	síncope,	

apócope,	prótese,	epêntese,	epítese,	metátese,	hipértese	e,	é	claro,	o	 fenômeno	da	aférese,	o	

qual	define	como	muito	comum	na	fala	caipira,	exemplificando	com	os	vocábulos	(a)parece, (i)

magina, (ar)rependeu, (ar)ranca, (a)lambique, (al)gibêra. 

Nascentes	 (1953)	 também	pesquisa	 sobre	 a	 aférese,	 fenômeno	 que	 ele	 descreve	

como	fonético.	Ele	comenta	que	é	comum	a	aférese	da	vogal	a, principalmente em verbos, e 

exemplifica	(na	p.	63)	com	“apanhar – panhá, arrancar - rancá, aborrecer - burrecê, acabar 

– cabá, atacar – tacá, apertar – pertá, atrapalhar – trapaiá, apagar – pagá, issabel – Zabé, 

Adelaide – Delaida ou Delade, avó – vó, amanhecer – manhecê, anoitecer – noitecê, alambique 

– lambique”.	

Outro	autor	que	discute	sobre	esse	fenômeno	é	Mário	Marroquim	(1934),	o	qual	

o	agrupa	em	assuntos	destinados	às	figuras de dicção,	e	afirma	que	a	aférese	é	um	fenômeno	

muito comum no português.

Não	é	necessário	citar	exemplos	de	aférese	do	a, tão vulgares e conhecidos são eles. 
Zidoro, borná(l), versidade, estão por Izidoro, embornal e diversidade	 [...]	Bastião 
por Sebastião	[...]	Afastar, perdendo o a, teve o f, – tornado assim inicial, – abrandado 
em v: vastar	[...]	(MARROQUIM,	1934,	p.	92-93).

Observa-se	 ainda	 que	 em	 um	 subitem	 destinado	 às	 vogais	 pretônicas,	 com	 a	

finalidade	de	enfatizar	as	peculiaridades	dos	falares	do	povo	do	nordeste,	o	autor	apresenta	um	

trecho no qual destaca a passagem do a para ê em determinados contextos, entretanto, mesmo 

não	sendo	o	foco	demonstrar	o	processo	da	aférese,	essa	pode	ser	rapidamente	identificada	já	

no	início	desse	trecho,	reforçando	a	questão	de	que	esse	fenômeno	é	amplamente	encontrado	

em vários momentos da língua portuguesa.
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Magino16 e não adivinho
A rêzão pro mode quê
Me dá baticum no peito 
Quando meus óio te vê.
(FULÔREIROS II, apud	MARROQUIM,	1934,	p.	47)

Mendonça	 (1935,	 p.	 115)	 vislumbra	 o	 fenômeno	 da	 aférese	 por	 outro	 viés,	 e	

assegura	que	“ao	negro	se	atribuem	aféreses	violentas:	tá < estar, ocê < você, cabá < acabar, 

Bastião < Sebastião”.	O	autor	afirma	que	a	atuação	do	processo	da	aférese	intensa	no	português	

brasileiro	é	de	base	crioula	do	português	do	Brasil,	e	ainda	acrescenta	que	a	língua	africana	

transmitiu	 algumas	 particularidades	 de	 sua	 fonética	 e	 de	 sua	morfologia	 para	 o	 português	

brasileiro,	além	do	léxico.

O	autor	chega	a	essa	conclusão	analisando	algumas	alterações	fonéticas	de	origem	

africana, a partir de exemplos de palavras isoladas retiradas das obras Esquisse, de Leite de 

Vasconcelos, p. 184-192; Élements de Linguistique Romaine,	de	Bourciez,	de	1923,	p.	613;	A 

língua portuguesa, de Franco de Sá, p. 288, e O linguajar carioca, de Antenor Nascentes, p. 

32.	Para	tal,	Mendonça	(1935)	compara	palavras	dos	dialetos	crioulos	com	outras	de	línguas	

românicas, tais como o romeno, o francês, o espanhol e o português, revelando que sua pesquisa 

reflete	influências	do	método	histórico-comparativo.	

Amadeu	Amaral	 (1982),	Antenor	 Nascentes	 (1953)	 e	Mário	Marroquim	 (1934)	

trabalham,	 do	mesmo	modo	 que	Mendonça,	 teoricamente	 com	 pesquisa	 de	 campo,	 porém,	

o	 desenvolvimento	 de	 seus	 estudos	 não	 reflete	 essa	 proposta.	 O	 que	 se	 percebe	 nas	 obras	

desses	teóricos	é	que	há	uma	coleta	de	dados	in loco, entretanto, a discussão apresentada nas 

obras desconsidera totalmente o contexto social e pragmático em que essa coleta ocorre. São 

apresentados grupos de palavras, separados por semelhanças e diferenças, principalmente, 

fonéticas,	fonológicas	e	morfológicas.	

A discussão dos dados apoia-se na comparação dos termos do português brasileiro 

com	o	 latim	e	até	outras	 línguas.	O	que	se	 tem	novamente	é	gramática	comparada,	ou	seja,	

pesquisa	 de	 gabinete.	 Notoriamente	 a	 influência	 dos	 estudos	 europeus	 está	 intrínseca	 nos	

teóricos	brasileiros	do	século	XX,	mesmo	nos	que	propõem	uma	metodologia	de	pesquisa	de	

campo,	como	é	o	caso	de	Amaral	(1982),	Nascentes	(1953)	e	Marroquim	(1934).

16	Silva	Neto	(1979,	p.	478)	explica	que	“maginar	e	maginação	[...]	são	vocábulos	da	linguagem	popular	geralmente	
usados	no	 século	XVI	e	ainda	hoje	vivos”	 também	no	português	popular.	O	mesmo	ocorre	com	avantagem	>	
vantagem,	 (504)	 aconhecer	>	 conhecer,	 alevantar	 >	 levantar,	 atambor	>	 tambor,	 avagar	>	 vagar,	 esmaginar	>	
imaginar,	 liança	>	aliança,	alembrar	>	lembrar,	aqueixar	>	queixar,	amostrar	>	mostrar,	citas	>	scitas,	spírito	e	
sprito>	espírito,	qui	>	aqui,	strêla	>	estrela,	assomar	>	somar,	assurgir	>	surgir,
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4.1.3	 Aférese	no	final	do	século	XX

Gonçalves	(1993)	se	apoia	nas	colocações	desses	dialetológicos	para	concluir	que	

o	fenômeno	da	aférese	não	se	insere	no	âmbito	diatópico,	pois	é	fácil	encontrá-lo	em	várias	

regiões	do	país,	é	claramente	audível,	visto	ter	sido	percebido	pelos	dialetólogos	e,	geralmente,	

é	um	processo	muito	estigmatizado	no	contexto	social,	apesar	de	estar	inserido	na	deriva	da	

língua. Entretanto, o autor se mostra pouco inclinado a aceitar as colocações de Mendonça 

(1935),	o	qual	considera	o	processo	da	aférese	como	sendo	de	base	crioula.

Segundo	Gonçalves	 (1993),	 a	 aférese	é	 realmente	encontrada	em	vários	 eventos	

de miscigenação linguística, sendo característico de diversas línguas crioulas, tal como, por 

exemplo,	no	crioulo	inglês	neomalásio,	conhecido	como	Tok	Pisin.	Porém,	o	autor	não	acredita	

que a queda de segmentos em início de vocábulo, no português do Brasil, tenha relação com o 

contato	com	as	línguas	africanas.	Ele	afirma	que	esse	fenômeno	tem	sua	base	no	latim	vulgar,	

sendo	tão	antigo	quanto	à	própria	história	dessa	língua.

Ao	 exemplo	de	 aférese	 demonstrado	por	Gonçalves	 (1993),	 pode-se	 acrescentar	

outro	citado	por	Rougé	(2008),	ao	estudar	o	português	falado	pelos	tongas.	O	autor	demonstra	

esse fenômeno atuando nos vocábulos xpitali (hospital), squise (esquecer), rancar (arrancar) 

e magina (imagina),	e	ressalta	que	a	aférese	está	inserida	dentre	as	principais	marcas	fonéticas	

encontradas	no	português	dos	tongas,	além	da	metátese,	síncope,	apócope	e	a	paragoge.	Esse	

vocábulo imagina > magina	 é	 encontrado	nos	dados	coletados	em	Pirenópolis	 e	 reforça	o	

caráter	conservador	da	aférese.

Outro	fator	que	também	pode	contribuir	para	a	queda	do	fonema	inicial	de	palavras,	

conforme	atesta	Gonçalves	(1993),	é	a	 força	expiratória	que	se	dá	à	consoante	adjacente	ao	

segmento	que	sofre	aférese.	Essa	tendência,	segundo	o	autor,	explica	na	diacronia	da	língua	a	

evolução de inodiu > enojo > nojo, inamorare > enamorar > namorar”, em que o segmento 

inicial se debilita diante da força expiratória aplicada para a pronúncia da consoante em sua 

adjacência,	e	fica	propenso	à	queda.

Esse	fato	ocorre	devido	à	natureza	das	consoantes,	que	são	fonemas	em	cuja	produção	

a corrente de ar que vem dos pulmões encontra obstáculos ao passar pela cavidade bucal. 

Esses obstáculos podem ser totais ou parciais, dependendo da posição da língua e dos lábios, 

constituindo	assim,	em	um	determinado	ponto,	uma	dificuldade	à	saída	da	corrente	expiratória.	

Sabe-se,	conforme	ressalta	Gonçalves	(1993),	que	a	aférese	não	é	uma	característica	

somente de línguas latinas, e tão pouco de processos unicamente diacrônicos, como propõe 

os	gramáticos	 tradicionais.	O	autor	aponta	que	a	aférese	deve	ser	antes	percebida	como	um	

processo fonológico natural e universal, visto que se tem registro de sua ocorrência em várias 
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línguas	e	recorte	de	tempo,	tal	como	aponta	Skeat	(1965,	p.	301	e	323)	com	os	exemplos	do	

inglês	 “lone,	 short	 for	 alone”	 e	“mend (French – Latin) Middle English, menden, short for 

Middle English – amenden, to	amend,	by	loss	of	a”. 

Gonçalves	(1993)	demonstra,	através	de	suas	pesquisas	em	1990,	 ter	encontrado	

três	tipos	predominantes	de	aférese,	sendo:	(i)	os	casos	de	apagamento	da	sílaba	/es-/,	atingindo	

principalmente o verbo estar	>	tá	e	também	a	3ª	p.	do	singular	do	presente	do	verbo	esperar, em 

que se tem a locução espere aí > peraí, (ii) a expressão obrigado/a	>	brigado/a,	e	(iii)	a	queda	

do	[a]	inicial,	afetando	basicamente	todas	as	categorias	gramaticais,	o	qual	ele	define	ser	o	mais	

frequente. O autor observa dados da fala o português do Brasil da Amostra Censo do Projeto 

Censo de 1984, a partir do qual reune vários recortes em que o apagamento desses fonemas 

iniciais (/es-/, /o/, /a/) ocorre e, conclui, a partir da comparação da recorrência do fenômeno, que 

esse fato acontece dentro dos contextos assinalados.

O	trabalho	de	Gonçalves	(1993)	vislumbra	outra	perspectiva	metodológica,	pois	o	

autor	não	se	limita	à	pesquisa	baseada	na	comparação	de	dados.	Ele	vai	além,	apontando	fatos	

linguísticos ocorridos na fala e discorrendo sobre eles, demonstrando os processos encontrados. 

Essa	questão	revela	que	a	influência	das	pesquisas	europeias	baseadas	no	contexto	da	gramática	

comparada	começa	a	se	romper	no	final	do	século	XX.	Os	autores	desse	período	já	demonstram	

optar por uma metodologia que englobe língua e indivíduo, portanto o foco das pesquisas 

linguísticas	não	está	mais	somente	na	estrutura	da	 língua,	mas	 também	no	 indivíduo	que	se	

relaciona com a língua. 

4.1.4	 As	pesquisas	sobre	o	fenômeno	da	aférese:	as	leis	fonéticas

A língua está inserida em um contexto social de ininterruptos contatos e interações, 

que	a	conduzem	a	uma	perpétua	mudança,	apesar	de	só	o	repouso	ser	notoriamente	perceptível.	

Certamente,	a	qualquer	momento	em	que	se	observe	uma	língua,	vislumbra-se	que	essa	é	constituída	

de	fases	anteriores,	e	cabe	à	estrutura	da	sociedade	reger	a	rapidez	ou	a	lentidão	das	mudanças	

que vão atuar nesse sistema. Nesse sentido, a história da língua se realiza como uma seleção de 

iniciativas	mais	imitadas,	ou	seja,	é	conduzida	de	acordo	com	o	movimento	da	deriva.	

A	evolução	é	singularmente	complexa.	A	história	de	uma	língua	não	é	um	esquema	
rigorosamente	preestabelecido,	não	é	um	problema	algébrico.	Não	se	pode	partir	do	
latim	 e	 chegar	 diretamente	 aos	 dias	 de	 hoje,	 saltando	 por	 sobre	 vários	 séculos	 de	
palpitante	vida.	A	evolução,	repetimos,	é	complexa	e	melindrosa,	relacionada	com	mil	
e um acidentes, cruzada, recruzada e entrecruzada – porque não representa a evolução 
de	 uma	 coisa	 feita	 e	 acabada,	 mas	 as	 vicissitudes	 de	 uma	 atividade	 em	 perpétuo	
movimento (SILVA NETO, 1979, p. 52).
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Dentro dessa visão, as palavras somente possuem história porque a coletividade 

as	aceita,	as	repete,	levando-as	à	processos	de	inovação	ou	conservação.	Nesse	percurso,	um	

conjunto de fatores atua na língua, proporcionando-lhe contextos favoráveis para que esses 

processos ocorram de forma espontânea ou inconsciente, gradual e constante. Dentre esses 

fatores,	pode-se	apontar	a	evolução	fonética,	a	qual	se	insere	nesse	tríplice	aspecto,	conforme	

relata	Pereira	 (1937). Coutinho (2005) discute esse mesmo processo, e os denominou como 

modificações	 inconscientes, graduais e constantes. Embora ele tenha apresentado uma 

nomenclatura distinta, a sua argumentação pouco difere das colocações de Pereira. 

Os	autores	 ressaltam	que	 a	modificação	espontânea e inconsciente dos fonemas 

vocabulares	ocorre	 sob	a	 influência	do	meio	ou	das	aptidões	variáveis	do	aparelho	 fonador.	

Os vocábulos latinos transformaram-se na fala de geração em geração, sem a interferência da 

vontade	 humana,	 apesar	 de	Bréal,	 conforme	 destaca	 Pereira	 (1937),	 apoiar-se	 na	 crença	 da	

existência	de	uma	vontade	inconsciente,	a	qual	preside	à	evolução	linguística	em	geral.

Silva	Neto	 (1956,	 p.	 67)	demonstra	 esse	 fato	 através	dos	 exemplos	 styraca > * 

isturaca > estorga, stropu > estrovo e *spaera > espera,	em	que	se	tem	modificações	fonéticas,	

provavelmente	provocadas	por	necessidades	do	aparelho	fonador,	e	por	influências	da	fonotática	

das	línguas	em	que	esse	processo	ocorre,	como	é	o	caso	do	português.	

Na	perspectiva	da	evolução	fonética	por	uma	modificação	lenta,	Pereira	(1937)	expõe	

que ocorrem alterações mínimas na pronúncia de indivíduos ou gerações, as quais, com o passar 

do	 tempo,	 acentuam-se	 e,	 consequentemente,	 tornam-se	mais	 generalizadas,	 até	 apresentam	

características	de	um	fenômeno	geral.	O	autor	justifica	que	é	devido	a	este	movimento	constante	

das	línguas	vivas	que	a	dialetação	se	estabelece,	com	o	passar	dos	séculos.	

Por	último	neste	capítulo,	 tem-se	a	modificação	fonética	gradual,	que	segundo	o	

autor,	 não	 se	 realiza	 de	 forma	 arbitrária,	 pois	 é	 regida	 por	 leis	 que	 ocorrem	 gradualmente.	

Nesse contexto, o autor explica que se têm, por exemplo, os sons orais que se alteram, cada um 

por sua vez, descendo gradualmente na escala vocálica. Esse processo, conforme argumenta 

Pereira	(1937),	consiste	em	um	enfraquecimento	regular,	no	qual	um	fonema	forte	passa	para	

sua homorgânica fraca ou sonora, que pode sofrer apagamento, ou, no caso das plosivas, passar 

para a classe imediata das contínuas, tal como em amatis	>	amades, amas	>	amaes.

Na	 transformação	 do	 latim	 em	 seus	 dialetos	 neolatinos,	 a	 evolução	 fonética	 foi	

delineada por certos princípios17	 ou	 leis	 glóticas,	 que	Pereira	 (1937)	denominou	 como	 (i)	 a	

lei do menor esforço; (ii) o princípio de transição, (iii) a persistência da sílaba tônica e (iv) o 

princípio da analogia. 

17	Coutinho	(2005)	descreve	apenas	 três	 leis	fonéticas,	sendo	(i)	Lei	do	menor	esforço;	Lei	da	permanência	da	
consoante inicial e Lei da persistência da sílaba tônica. 
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Para	explicar	os	princípios	que	regem	a	evolução	fonética,	Pereira	(1937), Coutinho 

(2005) e Silva Neto (1956) recorrem a fenômenos semelhantes no latim e no português arcaico 

e tecem comparações. Eles listam palavras isoladas, sem nenhuma alusão a qualquer contexto 

social.	Nota-se	que	o	objetivo	é	a	busca	desses	processos	no	português	arcaico	e	principalmente	

na língua latina, para explicar as mudanças ocorridas no português do Brasil, a partir de 

comparações entre essas línguas. 

É	uma	metodologia	representativa	dos	estudos	europeus	do	século	XX.	A	influência	

desses	 estudos	 sobre	 os	 teóricos	 brasileiros	 é	 evidente	 na	maioria	 das	 obras	 publicadas	 por	

eles	nesse	período.	Notoriamente,	a	metodologia	aplicada	aos	estudos	linguísticos	no	século	

XX	está	intrinsicamente	ligada	à	concepção	de	língua	desse	período,	ou	seja,	o	foco	está	na	

estrutura da língua e não no sujeito. 

Outros	 teóricos	 brasileiros	 do	 século	 XX	 também	 explicam	 esses	 princípios	 da	

evolução	 fonética.	 Percebe-se	 que	 a	 descrição	metodológica	 desse	 processo	 linguístico,	 por	

eles	apresentados,	pouco	se	difere	das	de	Pereira	(1937), Coutinho (2005) e Silva Neto (1956), 

pois	a	concepção	de	língua	que	emana	nesse	período	é	a	mesma.	Portanto,	a	visão	metodológica	

é	muito	 semelhante	 e	 influenciada	pelas	 pesquisas	 dos	 autores	 europeu	da	 época.	Esse	 fato	

demonstra que o saber linguístico no Brasil era altamente norteado pelos estudos dos teóricos 

europeus,	o	que	reflete	também	um	comportamento	social	desse	período.	A	Europa	era	o	centro	

das tradições e conhecimentos que dominavam a maior parte do mundo.

4.1.4.1	 A	atuação	das	leis	fonéticas	no	processo	da	aférese

Dentre	 as	 leis	 fonéticas	 tem-se	 a	 lei	 do	 menor	 esforço18,	 também	 chamada	 de	

economia	fisiológica,	a	qual	consiste	na	tendência	constante	da	língua	a	realizar	o	seu	fim	do	

modo	mais	 simples,	 ou	 seja,	 tornar	mais	 “cômodo”	 aos	 órgãos	 fonadores	 a	 articulação	 das	

palavras.	Essa	lei	foi	exposta	por	Max	Müller	e	esclarecida	por	Whitney19, que explica todas as 

mudanças	linguísticas	pela	lei	do	menor	esforço,	relacionando	essa	às	questões	da	adaptação	

linguística	pelos	imigrantes,	conforme	comenta	Milani	(2000	p.	103):	

O indivíduo exercita sua língua no sentido de a aperfeiçoar. A perfeição linguística 
encontra	razão	de	ser	nas	formas	abstratas	e	simples	e	que	se	caracterizam	por	ficarem	
cada	 vez	 menores.	 Essa	 tendência	 linguística	 certamente	 sempre	 existiu,	 mas	 é	

18	Bueno	(1967)	faz	uma	ressalva	à	essa	lei,	afirmando	que	os	fatores	que	determinam	o	critério	de	dificuldade	
dos	grupos	fonéticos	são	subjetivos	e	imprecisos.	Na	visão	do	autor,	essa	lei	busca	a	adaptação	dos	fatores	físicos,	
articulatórios e auditivos da fonação e não uma economia de trabalho desses órgãos. 
19 WHITNEY,	William	Dwight. La Vie du langage. Paris,	Germer	Baillière,	1880.
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evidente	que,	em	sociedades	isoladas,	a	evolução	linguística	é	muito	mais	lenta.	Logo,	
a	 lei	 do	menor	 esforço,	Whitney	 a	 inferiu	 do	 comportamento	 linguístico	 humano	
nesse contexto com tantos imigrantes, ainda inspirado no contexto socioeconômico 
da industrialização. 

A lei do menor esforço, de acordo com Câmara Jr. (1989), foi criticada por vários 

autores,	os	quais	argumentam	que	essa	apresentava	falhas,	visto	não	considerar	que	a	língua	é	

social, e que os indivíduos socializados se adaptam a ela. Câmara Jr. (1989), aponta que essa 

lei	passou	a	ter	uma	nova	conotação,	ou	seja,	uma	economia	de	articulação	à	que	se	referiu	

Pereira	(1937).	

Câmara	 Jr.	 (1989)	 aborda	 a	 discussão	 sobre	 as	 leis	 fonéticas	 descrevendo	

estruturalmente a língua. Em alguns momentos o autor tece comparações com o latim e com o 

português	arcaico,	porém	a	ênfase	de	sua	argumentação	está	baseada	na	descrição	da	estrutura	

linguística	e	não	na	comparação	de	línguas	em	si	e	por	si.	A	obra	do	autor	reflete	sua	visão	

teórica e metodológica, ou seja, a corrente estruturalista. 

Coutinho	(2005)	destaca	que	muitas	modificações	e	quedas	de	fonemas	ocorrem	

em	obediência	à	lei	do	menor	esforço,	e	acrescenta	que	o	princípio	da	transição	se	alicerça	no	

modo	como	essa	lei	se	exerce	na	evolução	fonética,	ou	seja,	essa	lei	atua	no	enfraquecimento	e	

supressão dos fonemas incorporados nos vocábulos latinos. Esse princípio consiste, de acordo 

com o autor, na gradação de sucessivo enfraquecimento ou abrandamento dos fonemas dos 

vocábulos	até	o	limite	extremo	de	supressão	ou	queda.	Como	exemplo,	o	autor	cita	os	termos	

apothecam > bodega; populum > poboo > povo.

A lei do menor esforço pode ser considerada um dos fatores que atuam no processo 

da	aférese.	Esse	fato	ocorre	devido	à	tendência	natural	do	falante	em	reduzir	os	fonemas	que	

não são relevantes para a distinção da palavra, no campo semântico. Por exemplo, nos termos 

“amizade	 >	 mizade,	 apertanu	 >	 pertanu”,	 a	 queda	 do	 fonema	 /a/	 não	 altera	 o	 significado	
dos termos e consequentemente não compromete compreensão do falante. Essa lei ocorre 

não	somente	por	 fatores	 fonológicos,	mas	 também	sociais,	pois	a	comunidade	 linguística	se	

identifica	nesse	processo	de	redução	de	fonemas.	

Outra	lei	que	influencia	no	comportamento	e	queda	dos	fonemas,	conforme	Coutinho	

(2005),	é	a	lei	da	persistência	da	sílaba	tônica.	Essa	lei,	segundo	o	autor,	revela	que	na	evolução	

do	vocábulo	latino	ocorre	a	contração	das	palavras	pela	queda	de	sílabas.	Porém,	argumenta	

o autor, a sílaba tônica não só resiste a essa queda, como conserva no vocábulo derivado seu 

valor tônico, tal como em arborem > árvore; persona > pessoa; maculam > malha; veritatem 

> verdade.	Pode-se	afirmar	que	essa	lei	reforça	a	hipótese	da	relevância	do	papel	da	tônica	que	

atua como núcleo do vocábulo ou do sintagma, tornando-se o determinante, o qual apresenta 
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tendência a ser preservado na desconstrução ou na reconstrução de um vocábulo, nos processos 

de variação e de mudança linguística.

Coutinho (2005) destaca que os casos que sustentam oposição a esta lei, dos quais 

alguns	remontam	ao	latim	vulgar,	são	motivados	por	causas	fonéticas,	morfológicas	e	analógicas.	

No	âmbito	das	causas	analógicas,	o	autor	aponta	que	o	princípio	da	analogia	é	resultante	da	ação	

de um vocábulo sobre o outro, delineando igualdade ou aproximação, norteado pela tendência 

de reunir em grupos regulares formas díspares da língua. 

Nesse contexto, de acordo com o autor, as formas analógicas foram inicialmente 

caracterizadas como incorretas por pessoas que ele denominou como instruídas. Entretanto, 

mesmo carregando essa carga pejorativa, essas formas são utilizadas de maneira ampla por essa 

população e, consequentemente, tornam-se natural aos falantes e se estabelecem na língua.

Nota-se, novamente, que a discussão de Coutinho (2005) sobre a lei do menor 

esforço, da persistência da sílaba tônica e da analogia está baseada na comparação de termos 

isolados.	Ele	recorre	às	palavras	do	latim	para	explicar	essas	leis,	deixando	transparecer	que	

sua proposta metodológica está, de fato, amparada na Gramática Comparada. Nota-se que a 

proposta de Coutinho (2005) está centrada em demonstrar semelhanças e diferenças de processos 

ocorridos no latim e na língua portuguesa.

Saussure	(1995)	também	discute	o	papel	da	analogia	na	estrutura	da	língua.	O	autor	

apresenta	 esse	 estudo	 no	 contexto	 do	 final	 do	 desenvolvimento	 da	 gramática	 comparada,	 e	

seu	texto	reflete	metodologicamente	esse	momento.	Para	Saussure	(1995),	a	ação	da	analogia	

predomina	 sobre	 a	 fonética,	 pois,	 na	 visão	 do	 autor,	 a	 fonética	 tende	 a	 destruir	 a	 estrutura,	

enquanto os fenômenos analógicos apresentam fatores de conservação da língua. 

O	autor	 aponta	que	a	 forma	analógica,	diferentemente	da	 fonética,	não	 impõe	o	

desaparecimento da forma primitiva, pois muitas vezes essas coexistem durante muito tempo. É 

a falta de uso dos termos, que geralmente leva ao desaparecimento. Nessa perspectiva, a língua 

busca, visando o sentido, a forma que melhor se adapta ao momento, e nesse jogo discursivo, a 

gramática da língua regula a analogia. 

Entretanto, Saussure (1995, p. 200) adverte que quando ocorre o desaparecimento 

dos	 termos	 linguísticos,	esse	é	na	 realidade	um	acontecimento	aparente,	visto	que	“a	 língua	

é	um	 traje	coberto	de	 seu	próprio	 tecido”,	 e	acrescenta	que	“a	 imensa	maioria	das	palavras	

constitui, de um modo ou de outro, combinações novas de elementos fônicos arrancados a 

formas	mais	antigas”.	Por	esse	viés,	de	acordo	com	o	autor,	a	ação	da	analogia	tem	um	caráter	

eminentemente	conservador,	pois	recorre	à	matéria	antiga	para	criar	suas	inovações.	

Na argumentação de Saussure (1995) sobre o processo da analogia, percebe-se que o 

autor se afasta dos preceitos da Gramática Comparada e da Neogramática. O autor volta-se para 
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o estudo da estrutura da língua dentro de um recorte do tempo. É o auge do desenvolvimento 

do	método	sincrônico	e	de	uma	nova	percepção	sobre	o	conceito	de	língua,	que	passa	de	um	

organismo vivo para uma concepção sociológica, de maneira dicotômica, em que a língua está 

fora do sujeito e não sofre interferências do meio. Observa-se, nas colocações de Saussure 

(1995)	sobre	a	discussão	do	fenômeno	da	analogia,	que	o	método	de	pesquisa	diacrônico	perde	

espaço e, consequentemente, o foco dos estudos assume um novo direcionamento metodológico, 

a língua como um sistema. 

Câmara	Jr.	(1989)	afirma	que	a	ação	analógica	não	é	de	essência	puramente	fônica,	

pois nesse processo há o reajuste estrutural motivado por um entrelaçar do sistema fônico e 

mórfico,	fato	que	leva	a	contaminação,	na	qual	um	vocábulo	é	influenciado	pela	estrutura	fônica	

de outro. Logo, para o autor, o fenômeno da analogia centra-se na criação de uma nova forma 

linguística ao lado da forma tradicional.

A argumentação de Câmara Jr. (1989) para explicar o processo da analogia reforça 

o	caráter	metodológico	que	ele	utiliza,	 influenciado	pelas	propostas	 teóricas	saussureanas.	É	

notória na discussão de Câmara Jr. (1989) a concepção de língua como sistema, tal como em 

Saussure (1995). 

Coutinho	 (2005)	 exemplifica	 o	 processo	 analógico	 com	 a	 atual	 conjugação	 dos	

verbos impedir, expedir e despedir, os quais apresentaram o indicativo e o subjuntivo regulares, 

em	 épocas	 pretéritas,	 conjugados	 como	 impido, impida, expido, expida. Esses termos são 

conjugados atualmente da mesma maneira do verbo pedir, apesar de não terem nenhuma relação 

com	esse	verbo.	Esse	fato	ocorre	devido	à	ação	da	analogia.	

Pereira	(1937)	acrescenta	que	a	analogia	moldou,	pelo	paradigma	da	conjugação	

regular,	o	pretérito	perfeito	e	seus	derivados	dos	verbos	prover, comprazer – proveu, comprazeu, 

por – proviu, comprouve,	como	seria,	se	tais	verbos,	como	é	de	regra,	seguissem	a	conjugação	

de suas formas simples – ver, prazer. Observa-se, ainda, a atuação da analogia, quando se 

flexionam	os	verbos	irregulares	pelos	paradigmas	regulares	da	respectiva	conjugação,	tendo-se	

sabi, fazi, trazi, sabeu, fazeu, trazeu.

Dentre	essas	leis	fonéticas,	a	analogia	tem	um	grande	destaque	e	apresenta	influências	

relevantes no processo de enfraquecimento e queda dos segmentos dos vocábulos, tendo sido, 

inclusive, muito atuante nos verbos, conforme argumenta Coutinho (2005). Sobre esse fato, 

Pereira	 (1937)	afirma	que	o	conhecimento	das	 leis	da	 fonética	histórica	e	dos	princípios	de	

analogia explicam tanto as formas verbais regulares, quanto as irregulares.

Uma	comparação	entre	a	conjugação	portugueza	e	a	latina	revela	para	logo	a	etymologia	
latina de todas as nossas fórmulas verbaes, apesar das transformações nellas operadas 
pelas	alterações	phoneticas	e	analógicas.	[...]	As	trasformações	phoneticas	regulares	e	
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as	leis	da	analogia	formaram	paulatinamente	esses	typos	geraes	dos	verbos	regulares;	
o	mesmo	processo	historico	deu	origem	a	esses	typos	particulares	e	individuais	dos	
chamados	verbos	irregulares.	[...]	De	facto,	tanto,	na	formação	dos	typos	geraes,	como	
na	dos	específicos	de	flexão	verbal,	concorreram	essas	duas	forças	transformadoras,	
porém	é	notável	o	papel	saliente	da	analogia	nesse	concurso	para	a	uniformização	das	
fórmulas	divergentes	(PEREIRA,	1937,	p.	177-178).	

Observa-se	que	o	cerne	da	proposta	metodológica	de	Pereira	(1937)	para	a	discussão	

sobre a analogia está na comparação da conjugação verbal de termos das línguas portuguesa e 

latina. O autor tem seu olhar voltado para o eixo diacrônico dessas línguas, a partir do qual ele 

tece	explicações	históricas.	Essa	opção	metodológica	reflete	o	pensamento	intelectual	do	século	

XX,	muito	influenciado	pelas	correntes	europeias	de	estudos	linguísticos,	no	qual	o	foco	das	

pesquisas está na história da palavra e não no sujeito. 

Williams	 (1975)	 e	 Silva	 Neto	 (1979)	 percebem	 o	 processo	 da	 analogia	

semelhantemente	 à	 Pereira	 (1937).	 Os	 autores	 destacam	 que	 o	 verbo	 estar tem sua base 

etimológica no latim do verbo stare, o qual apresenta, em sua conjugação, formações analógicas 

com outros verbos, tais como: 

Estou:lat. sto > stou > estou, stas > estás, stat > está, stamus > estamos, statis > 
stades > estaes, stant > estão Estava:lat. stabam > estava, stabas > estavas, stabat 
> estava 
Estive: lat. steti formou-se por analogia com tive, tiveste, teve 
Estivera: lat. steteram, formou-se analogicamente do tema temporal estiv., analogia 
com tivera
Estarei: (formação românica) stare + habeo, estarás > stare + habes 
Estaria: (formação	românica)	stare	+	habebam,	estarias	>	stare	+	habebas
Esteja: lat. stem. stes, stet, orig. no voc. port. estês, estês, o qual formou-se por 
analogia com seja, sejas, seja.
Estivesse: lat. Stetissem, desenvolveu-se, sob a ação analógica, do tema temporal do 
p. perf. estiv.
Estiver:	obedeceu	à	mesma	influência	analógica	que	a	do	antecedente.
Estar: stare, statum > estado, stando > estando
(PEREIRA,	1937,	p.	180)

Além	da	questão	analógica	que	envolve	o	verbo	stare,	e	que	pode	também	atuar	

no	processo	da	 aférese,	Pereira	 (1937,	 p.	 60-61)	 ilustra	 que	 a	 aférese	do	 s, em casos como 

“sciencia > (s) ciência”,	está	relacionada	à	dificuldade	de	pronúncia	do	s denominado impuro. 

Williams	 (1975,	p.	20)	acrescenta	que,	em	palavras	eruditas	com	sc inicial seguido de e ou 

i, tais como “scenam > cena, sceptrum > cetro, scillam > cila, scintillam > esp. centella > 

centelha”,	percebe-se	que	há,	na	língua	portuguesa,	a	ação	do	fenômeno	da	aférese	para	ajustar-

se ao padrão silábico da língua. Essas ocorrências podem ser vistas como fruto dos fatores que 

envolvem	as	modificações	fonéticas.	
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Pode-se	 afirmar	 que	 as	 leis	 fonéticas	 formam	um	conjunto	 de	 forças	 que	 atuam	

nos segmentos de muitos vocábulos, proporcionando ambientes fonológicos mais ou menos 

favoráveis	às	transformações,	que	podem	ser	perpetuadas	na	língua,	ao	longo	do	tempo,	devido	

ao	uso.	Esse	conjunto	de	forças	pode	agir	no	fenômeno	da	aférese.

4.1.5	 Proposta	tipológica	da	natureza	do	processo	da	aférese 

De acordo com Said Ali (1966), cabe ao linguista compreender o processo de 

formação	das	palavras,	pois	é	nesse	domínio	que	ocorre	a	aplicação	das	regras	morfofonêmicas,	

que	atuam	no	 léxico.	Segundo	o	autor,	 torna-se	 relevante	buscar	na	etimologia	do	vocábulo	

a história da sua construção, dentro do seu eixo diacrônico. Ele aponta que para tal, deve-se 

deixar o português e remontar ao latim com o intuito de decompor a estrutura do vocábulo e 

visualizar sua formação. 

Essa	 é	 uma	 visão	 metodológica	 diacrônica,	 em	 que	 é	 possível	 descrever	 os	

processos que envolvem a formação das palavras, e vislumbrar, por exemplo, no caso da 

aférese,	se	um	determinado	 termo	no	eixo	sincrônico	apresenta,	de	fato,	queda	ou	 inserção	

de	 fonemas.	A	partir	dessa	metodologia	é	possível	verificar	 se	o	 fenômeno	da	aférese,	que	

em	geral	é	considerado	sincronicamente	como	não-padrão,	é	na	realidade	o	padrão	de	tempos	

pretéritos	da	língua.	Sabe-se	que	esse	mover	da	relação	padrão	e	não-padrão	é	ajustado	pelo	

pensamento	preconceituoso	de	que	o	padrão	é	o	correto,	ou	seja,	é	um	conceito	construído	

social e não linguisticamente. 

Classificar	os	 fatores	que	motivam	a	 aférese	dentro	de	uma	categoria	 tipológica	

facilita a visualização desse processo e, consequentemente, amplia o entendimento sobre quais 

são as forças que proporcionam a queda do segmento inicial de alguns vocábulos, e se elas 

podem	também	estar	relacionadas	à	etimologia	da	palavra.	

4.1.5.1	 O	papel	do	prefixo	dentro	do	processo	da	aférese	

De	acordo	com	Gonçalves	(1993),	no	estudo	do	fenômeno	da	aférese,	é	relevante	

contemplar	a	existência	de	 tipologias,	que	considerem	a	classificação	do	segmento	 inicial	o	

qual apresenta mutação, dentre outros fatores. Nesse sentido, Silva Neto (1979) argumenta que 

a	ocorrência	de	queda	de	fonemas	em	vocábulos	pode	estar	relacionada	à	fatores	de	ordem	(i)	

fonético-fonológico	ou	(ii)	morfológico.	
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Pode-se elencar como exemplos de tipologia do fator (i) a queda das vogais 

iniciais dos vocábulos inodio > nojo, inamorare > namorar; e do fator (ii) a formação de 

vocábulos	portugueses	a	partir	da	aglutinação	de	preposições	que	exprimam	valor	prefixal,	e	

se completam com as raízes de origens latinas, gregas, e outras, tendo-se vocábulos tal como 

a- < ad (admirar: ad + mirari); na-, a- (anarquia) e o- < ob (obrigar: obligare), conforme 

atestam	Gonçalves	(1993)	e	Silva	Neto	(1979).	Consideram-se	também	inclusos	no	fator	(ii)	

os	apagamentos	motivados	pela	confusão	com	o	artigo	definido, como em apotheca > bodega, 

homenagem > menagem, occasio nem > ocajom > cajom,	como	demonstra	Williams	(1975),	o	

qual ainda explica que a mudança para o gênero masculino do português arcaico cajom reforça 

essa proposta. 

Gonçalves	(1992)	aponta	que	no	fenômeno	da	aférese	a	vogal	apagada	pode	ser	um	

prefixo,	ou	seja,	possuir	valor	mórfico.	Para	tal,	o	autor	demonstra	uma	tipologia	baseada	na	

motivação	mórfica	e	semântica	da	vogal	inicial,	quando	essa	apresentar	uma	função	específica,	

sendo	 (i)	 prefixos	 semânticos,	 (ii)	 prefixos	 operacionais	 (mórfico-derivacionais)	 e	 (iii)	 não-	

prefixos.	

Entretanto,	 há	 autores	que	vislumbram	essa	questão	da	 tipologia	por	outro	viés,	

dentre	eles,	Coutinho	(2005),	o	qual	apresenta	em	sua	obra	conceito	e	exemplos	de	aférese,	

porém	não	faz	nenhuma	referência	sobre	estabelecer	tipologias	para	esse	fenômeno.	O	autor	

descreve	vários	vocábulos	em	que	a	aférese	ocorre,	e	relata	a	prevalência	da	queda	do	segmento	

vocálico,	principalmente	da	vogal	[a],	tal	como	acumen > gume, attonito > tonto, episcopo > 

bispo, insânia > sanha (rancor), (h)orelogiu > relógio. 

Bechara	 (2001)	 comenta	 a	 relevância	 do	 prefixo	 como	 um	 elemento	 que	 pode	

apresentar	mais	força	significativa	e	emprestar	ao	radical	uma	nova	significação.	O	autor	afirma	

que	o	prefixo	é	um	elemento	que	se	relaciona	semanticamente	com	as	preposições,	entretanto,	

ele	argumenta	que	nem	sempre	há	na	língua	portuguesa	a	preposição	que	corresponde	ao	prefixo	

empregado, tal como nos vocábulos progresso (pro = movimento para diante, favorecimento) 

e refazer (re = repetição).

Os	 principais	 prefixos	 que	 ocorrem	 em	 português,	 conforme	 atestam	 Bechara	

(2001),	Coutinho	(2005)	e	Pereira	(1937),	são	de	procedência	 latina	ou	grega,	 tendo-se,	por	

exemplo, no grupo latino ab-, abs-, que apresentam a noção de afastamento ou separação, como 

em abstrair e abuso; ad-, a-,	que	fornecem	a	idéia	de	aproximação,	adicionamento,	como	em	

adoçar; e es- ou e- < ex-,	os	quais	denotam	a	idéia	de	separação,	movimento	para	fora,	esforço,	

tendo-se esfolhar, emigrar e expectorar.	No	grupo	grego,	vislumbram-se	prefixos	tais	como	

an-, a-,	que	apresentam	a	idéia	de	privação,	negação,	como	em	análgésico, apatia; e apo-, que 

fornece a noção de afastamento, como no vocábulo apogeu. 
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Coutinho	(2005)	relata	que	o	prefixo	é	em	sua	origem	um	advérbio	ou	preposição,	e	

pode apresentar valor expletivo20,	no	qual	nenhuma	noção	nova	agrega	à	palavra;	ou	inexpletivo, 

em	que	sempre	há	o	acréscimo	à	palavra	de	uma	ideia	acessória.	Ele	cita	como	exemplo	do	

primeiro grupo as palavras a-mostrar, en-curvar e des-inquieto, e para o segundo o-por, ben-

dizer e intro-duzir. 

Pereira	(1937,	p.	222),	ao	discutir	sobre	a	formação	de	novos	vocábulos,	também	

recorre	à	noção	de	prefixos	como	“particulas	adverbiaes	que	se	antepõem	ao	tema”,	ao	qual	

podem	ou	não,	acrescentar	uma	ideia	complementar	ou	modificadora,	atestando	valor	inexpletivo 

ou expletivo,	exemplificando	com	os	vocábulos,	aversão, entornar e reformar, para o primeiro 

caso; e alevantar = levantar, para o segundo. 

Sandmann	 (1993,	 p.	 74)	 demonstra	 um	pensamento	 semelhante	 ao	 de	Coutinho	

(2005)	e	Pereira	(1937)	ao	afirmar	que	o	prefixo	possui	função	semântica,	tal	como	nos	vocábulos	

ilegítimo, coexistir, comover, desordem e reassumir, apesar de “muitas vezes essa função ser 

vaga	ou	imprecisa,	ou	até	mesmo	inexistente”,	como	no	vocábulo	sorrir > rir, e em casos de 

prótese,	como,	por	exemplo,	do	prefixo	a nos vocábulos arreparar, alembrar, avexame e apois 

encontrados	nos	trabalhos	de	Nascentes	(1953)	e	Marroquim	(1934).	

Gonçalves	(1992)	define	a	inexistência	de	função	do	prefixo	como	uma	categoria	

denominada	 não-prefixo,	 visto	 que	 a	 sílaba	 inicial	 da	 estrutura	 vocabular	 atua	 unicamente	

como	um	elemento	a	mais	do	radical-base,	e	o	prefixo	torna-se	desprovido	de	valor.	O	autor	

exemplifica	com	o	vocábulo	acanhar. 

A	palavra	formada	por	prefixação	pode,	dentro	da	perspectiva	fonológica,	ser	uma	

aglutinação	ou	uma	 justaposição	de	preposições	ou	advérbios,	 conforme	discute	Câmara	 Jr.	

(1979).	O	autor	afirma	que	o	latim	desenvolve	um	sistema	de	“prefixos”	oriundos	de	partículas	

ou	termos	denominados	“preverbos”,	que	consiste	na	aglutinação	de	partículas	adverbiais	ao	

verbo, depois de a ele se anteporem. 

Tem-se, então, com esse mecanismo, um novo processo para a formação de palavras, 

que as línguas românicas herdaram do latim. Esse sistema, de acordo com o autor, era paralelo 

ao sistema das preposições, que sofreram grande redução em latim vulgar e, consequentemente, 

em português. Diversas partículas, que desapareceram como preposições, continuam a atuar 

como	prefixos.	

Câmara	 Jr.	 (1979,	 p.	 177)	 também	 explica	 que	 um	 número	 considerável	 das	

preposições	latinas	desapareceu,	“e	apenas	subsistem	na	sua	outra	função	de	“prefixos”	para	

20	Coutinho	(2005,	p.	176)	afirma	que	os	prefixos	expletivos	são	inexpressivos,	são	casos	“puramente	esporáticos”.	
Segundo	o	autor,	o	papel	dessas	partículas	é	o	de	“ajuntar	à	palavra	a	que	se	agrega	uma	idéia	qualquer	acessória,	
porém	dentro	do	mesmo	campo	semântico	da	palavra	base,	tal	como	avoar e assoprar, portanto, não acrescenta 
significado	novo	ao	tema.
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a	composição	 lexical”.	Muitos	vocábulos	 têm	na	 formação	de	 sua	estrutura	aglutinações	de	

preposições latinas, tais como ab e ad,	que	estão	incorporadas	como	prefixos,	os	quais	possuem	

um valor preposicional imperceptível para o falante, devido a todo esse processo, tal como 

argumenta	Gonçalves	(1992).	A	prefixação	desses	vocábulos	pode	ser	definida	como	possível	

de	identificação	somente	através	do	método	diacrônico.	

As	ocorrências	 de	 aglutinação	de	preposições	 latinas	 podem	 ser	 exemplificadas,	

conforme Coutinho (2005), Lausberg (1965), Gonçalves (1992) e Câmara Jr. (1979) com os 

vocábulos ante + per > perante; ad post > após; *ad tene > até,	e	 também	com	advérbios 

accu(m) hic > aqui; accu(m) hac > acá (port. arcaico) > cá; accu(m) illac > acolá > lá; de + 

post > depois; ad maneanam > amanhã; ho(c) die > hodie > hoje e ad illic > ali. 

Apesar	da	existência	de	prefixos	incorporados	ao	vocábulo	através	da	aglutinação,	

há casos em que eles apresentam uma clara delimitação e, consequentemente, se destacam 

“mais	facilmente	do	conjunto	da	palavra”,	conforme	discute	Saussure	(1995,	p.	218),	em	seus	

estudos	sobre	a	natureza	dos	prefixos.	O	autor	aponta	que	se	pode	ter	“uma	palavra	constituída”,	

após	a	retirada	de	um	prefixo,	tal	como	nos	vocábulos	recomeçar >começar e prever > ver. 

Said Ali (1966), ao discutir a formação de palavras, comenta que o linguista analisa 

a língua de modo distinto do homem comum que fala e pensa em português. Para tal, o autor 

exemplifica	que	o	vocábulo	receber	é	um	verbo	primitivo	para	o	falante	de	português,	porém	

re-	é	um	prefixo	formativo,	e	não	existe	o	verbo	ceber.	Assim,	tem-se	prefixo	incorporado	à	

base,	evidenciando	que	essa	palavra	já	existia	quando	à	ela	foi	adicionado	o	prefixo	re- em uma 

formação pós-lexical, que apresenta em sua origem os segmentos re + cipere < re + capere 

< receber.	Esse	ambiente	fonológico	também	favorece	a	queda	do	segmento	inicial,	devido	a	

inserção	do	prefixo	em	um	vocábulo	já	formado	no	eixo	diacrônico.

4.1.5.1.1	 O	valor	do	prefixo	na	formação	das	palavras	

O	valor	dos	prefixos	tem	suma	importância	para	a	compreensão	dos	processos	que	

envolvem	a	formação	de	palavras.	Sobre	essa	questão,	Pereira	(1937)	defende	a	ideia	de	que	os	

prefixos	apresentam	o	papel	de	elemento	determinante.	

Sendo	particulas	adverbiaes,	isto	é	adverbios	e	preposições,	os	prefixos teem sentido 
mais	 definido	 que	 os	 suffixos, e constituem sempre o elemento determinante do 
composto; de sorte que os compostos por prefixação	pertencem	ao	typo	synthetico 
ou	 á	 composição	 clássica	 das	 linguas	 antigas.	Além	 disso,	 sendo	 essas	 particulas	
prefixas	modificadoras	 adverbiaes,	 pertence	 o	 composto	 ao	 typo	 de	 subordinação 
(PEREIRA,	1937,	p.	222).
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Para	o	autor,	é	relevante	observar	em	uma	análise	que	o	prefixo	ao	agir	como	um	

determinante	pode	atuar	como	um	modificador	sobre	o	elemento	principal.	Assim,	em	refazer, 

o	 prefixo	 re	 é	 um	 elemento	modificador,	 ou	 seja,	 um	 determinante	 (DT),	 e	 fazer	 é	 a	 parte	

principal,	o	determinado	(DM).	Já	no	caso	dos	parassintéticos,	o	autor	comenta	que	ocorre	a	

junção	de	prefixos	e	sufixos	a	uma	palavra	radical.

Sandmann	(1993,	p.71)	também	vislumbra	o	prefixo	como	um	determinante	(DT),	

ou	seja,	um	“adjunto	ou	elemento	subordinado	ou	secundário	da	estrutura	vocabular”.	Entretanto,	

a	proposta	do	autor	se	difere	da	de	Pereira	(1937),	em	relação	ao	papel	do	determinado	(DM),	

pois	 para	 Sandmann,	 esse	 pertence	 ao	 sufixo21, o qual age apresentando características de 

um	determinado	(DM),	pois	atua	como	um	“núcleo	ou	elemento	principal	ou	subordinante”,	

que	somado	à	base	pode	 transformá-la	em	outra	classe	gramatical.	Sandmann	 (1993,	p.	74)	

exemplifica	com	os	vocábulos	“a- +manhã + -ecer; a- + jeito + -ar; a- + punhal + -ar e en- + 

doido + -ecer”. 

A junção dos elementos prefixo – base – sufixo foi categorizada por Gonçalves 

(1992) como grupo operacional, no qual o autor descarta a existência de conteúdo semântico 

do	prefixo	e	ressalta	o	seu	valor	morfo-derivacional,	devido	a	esse	atuar	conjuntamente	com	os	

sufixos	formadores	de	verbos	e	adjetivos,	responsáveis	por	transformar	categorias	gramaticais.

Entretanto,	 tal	 como	 discute	 Pereira	 (1937),	 o	 prefixo	 não	 é,	 necessariamente,	

desprovido	 de	 função	 semântica	 na	 formação	 parassintética.	 De	 fato	 há	 um	 caráter	morfo-

derivacional	no	conjunto	prefixo-sufixo	e,	nesse	contexto,	o	fator	semântico	pode	ser	realmente	

menos	 relevante	 e,	 em	 alguns	 casos,	 praticamente	 nulo.	 Porém,	 não	 deve	 ser	 totalmente	

descartada	a	possibilidade	do	valor	semântico	dos	prefixos	nesse	tipo	de	composto.	

Essa	função	secundária	do	prefixo	pode	favorecer	a	sua	queda,	ou	seja,	a	aférese,	

pois	o	valor	semântico	que	ele	possui	é	pouco	expressivo	ou	nulo,	fato	que	o	torna	irrelevante	

no processo da fala. Nesses casos, geralmente, mesmo que de forma inconsciente, o falante 

aplica	a	lei	do	menor	esforço	e	apaga	esses	segmentos	para	proporcionar	mais	agilidade	à	fala.

4.1.5.1.2	 A	metanálise	e	a	deglutinação	

O processo de aglutinação ou justaposição de partículas a uma base, principalmente 

quando	estranhas	à	língua,	contribuem	para	com	a	ocorrência	da	metanálise22, que segundo Silva 

21	Exceto	os	sufixos	de	grau,	que	também	apresentam	função	secundária,	com	sua	natureza	adjetiva	ou	adverbial,	
tal	como	folgado	–	folgadérrimo	(SANDMANN,	1993).
22 Silva Neto (1956) explica que o processo da metanálise foi estudado pelo linguista dinamarquês Jespersen.
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Neto	(1956,	p.	128),	“consiste	na	inexata	interpretação	de	palavras	ou	grupos	de	palavras”.	Esse	

fato ocorre devido a uma segmentação mental de um vocábulo ou uma locução feita de maneira 

equivocada, ou seja, diferente do que determina a sua etimologia, e “se explica pela transmissão 

da	língua	através	das	gerações”.	É	um	fenômeno	que	age	conjuntamente	com	a	deglutinação,	a	

qual	é	responsável	pela	subtração	do	segmento	vocálico	amalgado	ao	vocábulo,	por	confusão	

com o artigo, devido a atuação da metanálise.

Silveira	Bueno	(1967)	também	discute	sobre	a	metanálise:

Há,	em	português,	bom	número	de	palavras	alteradas	em	seu	começo	por	influências	
fonéticas	erradas.	Trata-se	de	uma	falsa percepção devida ao engano em que se encontra 
o	povo	no	tratamento	do	artigo	que,	muitas	vêzes,	fonèticamente,	se	confundiu	com	
o início da palavra. Ora o artigo foi soldado ao vocábulo e temos o fenômeno da 
agregação23,	ora,	sendo	o	início	da	palavra	igual	ao	artigo,	fizeram	desaparecer	êste	
início, pensando que êle fôsse ùnicamente o artigo e temos então a desagregação24 
(SILVEIRA BUENO, 1967, p. 79).

O	 autor	 exemplifica	 esse	 processo	 com	 o	 vocábulo	 do	 latim	 popular	 minacia, 

afirmando	que	esse	deveria	 ter	 formado	o	 termo	meaça,	entretanto,	devido	à	aglutinação	do	

artigo a à	esse	termo,	formou-se	ameaça. Acrescenta ainda que o mesmo ocorre com o vocábulo 

almofada, do árabe al mohadda, o qual apresenta o artigo invariável al de origem árabe, que 

é	estranho	à	língua	portuguesa	e,	por	isso,	muitas	vezes	aglutinado	à	bases	por	interpretação	

errônea, a qual conduz ao falso entendimento de que esse al compunha a estrutura de certos 

vocábulos,	não	sendo	visualizado	em	sua	função	de	artigo.	Esse	mesmo	argumento	à	respeito	

dessa	confusão	com	o	artigo	árabe	é	apresentado	por	Coutinho	(2005).

Coutinho (2005) ainda demonstra vocábulos que evidenciam quedas de segmentos 

iniciais motivados pelo processo de metanálise e deglutinação, apontados por Leite de 

Vasconcelos (1926, apud Coutinho, 2005), tais como apostema > postema, habitacula > 

bitácula, oleado > liado, o qual explica que em alguns casos de deglutinação ocorre a queda 

do d- em sílaba inicial, devido ao fato da confusão com a preposição de, como em dalmática > 

almática e Dornelas > Ornelas. 

A deglutinação,	 explica	 Silveira	 Bueno	 (1967),	 ocorre	 também	 pela	 confusão	

do povo ao julgar que os segmentos o ou a iniciais de alguns vocábulos pertencem ao artigo 

definido,	como	nos	 termos	batina, bodega, relógio e avantagem	 cujos	étimos	são	abbatina, 

aphoteca, (h)orológio e avantagem,	que	apresentam	cancelamento	da	pretônica	[a]	e	[o],	que	

compunham	o	radical-base	destes	vocábulos,	e	com	a	atuação	da	deglutinação	e	aférese,	origina	

vocábulos portugueses desprovido de tal segmento em sua raiz.

23	Nomeado	também	como	aglutinação.
24 Leite de Vasconcelos (1926, apud Coutinho, 2005) denomina esse processo como deglutinação.
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Silveira	 (1971)	 ressalta,	 portanto,	 que	 as	 transformações	 fonético-sintáticas	 são	

responsáveis por vários casos de aglutinação e deglutinação de vogais pretônicas na formação 

de muitos dos vocábulos portugueses, que nem sempre tiveram essa constituição em suas 

origens.	Esses	casos	somente	podem	ser	observados,	portanto,	a	partir	de	análises	sob	o	viés	do	

método	diacrônico,	tal	como	postularam	os	autores	referendados.	



CAPÍTULO 5

O FENÔMENO DA AFÉRESE EM PIRENÓPOLIS GOIáS:  
PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS

O	intuito	deste	capítulo	é	observar	se	os	métodos	atuais	de	coleta,	descrição	e	análise	

dos	dados	coletados	em	Pirenópolis	–	Goiás,	influenciam	no	encontro	de	novos	resultados.	

5.1	 A	orientação	metodológica

A	língua	apresenta	uma	variabilidade	passível	de	sistematização,	pois	essa	é	um	

sistema de regras variáveis aplicadas de acordo com fatores linguísticos e extralinguísticos, 

conforme	discute	Tarallo	(1986).	Através	da	correlação	entre	esses	fatores,	pode-se	obter	uma	

melhor	visão	de	como	a	língua	é	usada	e	de	que	é	constituída.	

A	 fala	 de	 qualquer	 variedade	 de	 uma	 dada	 língua	 é	 coerente	 de	 acordo	 com	 o	

contexto sócio-histórico-cultural em que a comunidade linguística se insere. Na análise 

dos fatos linguísticos, não se pode perder de vista a língua como um todo e uma expressão 

cultural.	É	relevante	considerar	também	o	eixo	diacrônico,	que	se	entrecruza	com	o	sincrônico,	

possibilitando uma melhor percepção sobre os fatores que atuam na estrutura da língua.

Para realizar uma descrição e análise de um fenômeno linguístico vislumbrando o 

entrecruzar	dos	eixos	diacrônico	e	sincrônico,	é	importante,	de	acordo	com	Faraco	(2005,	p.	32),	

percorrer por três vias de investigação que se complementam e corroboram para a compreensão 

do estudo da língua em estado atual: 

1.	 fixar	num	momento	do	passado,	tomando-o	estaticamente,	a	partir	de	documentos	

escritos em estágios anteriores da língua, com o propósito de criar subsídios para 

um posterior estudo diacrônico; 

2. realizar o estudo do passado como forma de esclarecer o presente, que de acordo 

com	o	autor	significa	buscar	no	“ontem	a	raiz	de	hoje”;

3.	 partir	do	estudo	da	realidade	do	presente,	para	melhor	elucidar	o	que	ocorreu	

no passado. Isso implica, segundo o autor, em aceitar que as comunidades 

linguísticas, embora diferentes em cada situação, partilham no presente e no 
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passado de certas propriedades que são recorrentes, principalmente quando se 

trata de estrutura linguística.

Para Lucchesi (2004) e Preti (2004), deve-se acrescentar que, nesse tipo de pesquisa, 

é	igualmente	relevante	caracterizar	o	falante	em	função	dos	fatores	sociais	que	se	manifestam	na	

atividade linguística, como o sexo, a idade, a classe social, a escolaridade e outros, que podem 

exercer	influências	sobre	sua	linguagem,	as	quais	transparecerem	em	sua	fala	e	evidenciam	a	

marca de sua identidade. 

O estudo da estrutura da língua deve ser considerado em sua interação com a 

estrutura	da	comunidade	linguística	em	que	essa	língua	é	falada,	a	qual	apresenta	a	coexistência	

de formas diversas com o mesmo valor de verdade, conforme discute Tarallo (1986), conhecidas 

como variantes linguísticas, e que podem ocorrer em qualquer nível da linguagem. 

5.1.1	 O	contexto	da	pesquisa:	a	seleção	dos	informantes	e	a	coleta	dos	dados

Diante da necessidade de se delimitar o campo de pesquisa, optou-se por fazer a 

coleta de dados em uma cidade goiana – Pirenópolis. Elegeu-se essa comunidade linguística 

para este estudo, devido a antiguidade da região, de sua localização, e por ter sido formada 

dentro	 de	 situações	 de	 conflitos	 linguísticos	 e	 sociais,	 proporcionados	 pela	 passagem	 das	

bandeiras, em que se destaca o contato linguístico entre portugueses, índios e negros, que 

fazem	 parte	 da	 formação	 da	 base	 da	 língua	 brasileira.	 Esses	 critérios	 preenchem	 alguns	

aspectos propostos pela Dialetologia, conforme apontam Brandão (1991) e Ferreira & 

Cardoso (1994). 

Partiu-se para Pirenópolis visando a um primeiro reconhecimento da cidade e 

contato com os moradores. Foram no total cinco idas a essa cidade, no período de maio de 

2007 a outubro do mesmo ano, com o propósito de coletar os dados. Para iniciar o trabalho 

de campo, buscou-se apoio da secretaria de cultura da cidade, que sugeriu alguns nomes de 

moradores que poderiam participar da pesquisa, essa indicação nos ajudou a aproximar dos 

colaboradores.

O objetivo da pesquisa foi explicado a cada colaborador, demonstrando a 

importância de se ter um trabalho dessa natureza, com destaque das riquezas do falar da 

região.	Outro	fator	relevante	a	se	ressaltar	é	que	todas	as	gravações,	fotos	e	anotações	foram	

feitas	com	a	autorização	dos	participantes.	As	gravações	de	áudio	apresentaram	em	média	

1:30	h	por	relato.	
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A	coleta	dos	dados	para	esta	pesquisa,	além	de	se	inserir	nas	abordagens	metodológicas	

já	mencionadas,	engloba	também	orientações	de	bases	antropológicas,	advindas	do	trabalho	de	

campo, visto buscar o estudo da língua dentro do seio da comunidade do informante.

Segundo Rocha (1994), um dos fatores que deve ser considerado em um trabalho 

de campo é	 a	 percepção	que	 se	 tem	do	 relacionamento	 entre	 pesquisador	 e	 o	 informante,	

que	deve	ser	de	respeito	às	diferenças.	Assim,	em	consonância	com	o	autor,	acredita-se	que	

é	necessário	não	 transformar	 a	diferença	 entre	o	 “eu”	 e	o	 “outro”	 em	hierarquia,	 ou	 seja,	

em superiores e inferiores ou em bem e mal, mas vê-la na sua dimensão de riqueza por ser 

diferença. 

A	maioria	dessas	pessoas	se	prontificou	em	participar	deste	estudo	e	demonstrou	

grande	entusiasmo,	 inclusive	 recomendaram	amigos	que	poderiam	colaborar	 também.	Essas	

indicações	 facilitaram	 os	 contatos,	 pois,	 conforme	 afirma	 Tarallo	 (1986,	 p.	 23),	 “quando	

o	 pesquisador	 é	 introduzido	 na	 comunidade	 por	 alguém	 do	 grupo,	 torna-se	mais	 natural	 o	

entrosamento	entre	pesquisador	e	informante”.

A	coleta	dos	dados	para	este	trabalho	ocorreu	com	base	nos	critérios	advindos	da	

sociolinguística, no intuito de promover o estudo da língua dentro do seio da comunidade, a 

partir de contextos mais próximos possíveis da naturalidade para proporcionar um ambiente 

descontraído,	 que	permitisse	 ao	 informante	 se	 envolver	 pela	 própria	 narrativa	 e	 deixar	fluir	

naturalmente sua fala. Esse cuidado, conforme aponta Tarallo (1986), possibilita minimizar 

o efeito negativo causado pela presença do pesquisador e dos equipamentos de suporte para 

entrevista, tais como o gravador.

O informante pôde narrar livremente suas experiências pessoais mais expressivas, 

sem ser conduzido por questionários. Em alguns momentos, para motivar a fala, houve a 

interação	entre	a	pesquisadora	e	o	informante,	através	de	perguntas	sobre	fatores	que	poderiam	

envolvê-lo	emocionalmente,	como	questões	relativas	às	lembranças	sobre	a	infância,	amigos,	

sobre	 a	 construção	 da	 cidade,	 enfim,	 fatos	 que	 contribuíssem	 para	 ampliar	 a	 narrativa,	 e	

evitassem o monitoramento da fala por parte dos participantes em questão, conforme propõe 

Tarallo (1986).

Algumas gravações foram feitas dentro de contextos de interferências de barulhos, 

tais	como	crianças	correndo	no	local,	outras	pessoas	conversando	perto	do	informante,	ou	até	

participando da conversa entre o pesquisador e o informante. Devido a esse fato, alguns trechos 

gravados	ficaram	incompreensíveis	e	foram	retirados	da	transcrição	dos	dados.

Para o desenvolvimento do trabalho foram gravadas a narrativa de onze informantes, 

das quais foram utilizadas cinco, com classes sociais, faixa etária e escolaridades distintas. Os 

selecionados apresentaram idade acima de 50 anos e o Ensino Fundamental I incompleto. Essa 
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seleção ocorreu em função de questões de qualidade de gravação e de recorrência de fenômeno 

fonológico semelhante nas falas, no intuito de demonstrar os procedimentos metodológicos 

que	 descrevem	 e	 explicam	 esse	 fenômeno.	 Observaram-se	 também	 os	 hábitos	 linguísticos	

familiares, e como o uso de elementos extralinguísticos poderia contribuir para a construção do 

sentido,	tal	como	os	gestos.	Os	dados	coletados	foram	posteriormente	transcritos	fonográfica	e	

foneticamente para a efetiva análise.

Ao	proceder-se	à	análise	dos	dados,	optou-se	por	pesquisar	o	processo	fonológico	

que	 se	mostrou	mais	 recorrente	 em	 todas	 as	 falas	 –	 a	 aférese,	 no	 intuito	 de	 verificar	 se	 os	

métodos	de	pesquisas	atuais,	que	dispõem	de	tecnologias	modernas,	conduzem	o	pesquisador	a	

encontrar	resultados	que	divergem	de	outros	métodos	utilizados	durante	o	século	XX.

5.2	 A	formação	sócio-histórica	do	falar	goiano

A	língua	portuguesa	do	Brasil,	segundo	Melo	(1971,	p.	97),	é	fruto	da	“linguagem	

plebeia”,	ou	seja,	“do	português	arcaico	final”,	sendo	oriunda	“do	século	XV”	conforme	“retratam	

os	textos	da	época,	e	que,	com	grande	probabilidade,	seria	falada	pelos	nossos	descobridores	

e	 primeiros	 povoadores	 até	 lá	 pelo	 século	XVIII”.	O	 autor	 destaca	 que	 se	 pode	 observar	 o	

quanto a morfologia e a sintaxe do português popular do Brasil “coincide, nas grandes linhas, 

com	a	língua	do	século	de	quatrocentos”,	a	qual	sofreu	modificações	por	influências	do	contato	

linguístico e formou uma variante do português europeu.

A língua que era falada pelos bandeirantes paulistas e que foi levada para o sertão de 

Goiás era essa variante do português europeu constituída de marcas do contato com as línguas 

indígenas e africanas, e apresentava uma estrutura mais básica. Essa língua, segundo Amaral 

(1920)	citando	Teodoro	Sampaio,	reflete	o	dialeto	caipira	de	São	Paulo,	pois	o	português	com	

características	mais	europeias	ficava	mais	restrito	às	escolas.	

Como	 diz	 o	 sr.	 Teodoro	 Sampaio	 no	 seu	 precioso	 livrinho	 “O	Tupi	 na	 Geografia	
Nacional”,	vicejou	próspera	e	forte	em	quase	todo	o	país,	sobretudo	em	S.	Paulo	e	
algumas outras capitanias. Aqui, segundo aquele escritor, a gente do campo falava a 
língua	geral	até	fins	do	século	XVIII.	Todos	a	sabiam,	ou	para	se	exprimir,	ou	para	
entender. Era a língua das bandeiras; era a de muitos dos próprios portugueses aqui 
domiciliados (AMARAL, 1920, p. 19).

As características dessa língua foram descritas na obra de Amaral (1920) como um 

dialeto que apresentava peculiaridades que o diferenciava do português europeu. Apesar de 

Amaral (1920) ter feito coleta de dados, percebe-se que suas ponderações são baseadas em uma 
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metodologia	focada	em	pesquisa	de	gabinete,	pois	ele	não	observou	as	influencias	das	questões	

sociais	presentes	na	fala	analisada.	O	autor	aponta	somente	fatores	de	ordem	fonética,	lexical,	

sintática, morfológica e histórica em comparação com o português europeu. Esse fato pode ser 

confirmado	nos	relatos	de	Amaral	(1920)	em	sua	obra	O dialeto caipira. 

[...]	 o	 adoçamento	 e	 elisão	 das	 vogais	 átonas,	 coisas	 comuns	 na	 pronunciação	
portuguesa,	são	aqui	fenômenos	relativamente	raros	[...]	O	caipira	(como,	em	geral,	
todos os paulistas) pronuncia, em regra, claramente as vogais átonas, qualquer que seja 
a	posição	das	mesmas	no	vocábulo.	[...]	Não	podemos,	porém,	atribuir	inteiramente	
à	influência	da	lentidão	e	pausa	da	fala	essa	melhor	prolação	das	vogais	átonas,	no	
dialeto.	Haverá	também	causas	históricas,	por	ora	pressentidas	apenas	[...]	Passando	
para o Brasil, a língua teve que submeter-se a outro ritmo, determinado por condições 
fisiológicas	e	psicológicas	diversas:	era	o	suficiente	para	quebrar	a	continuidade	das	
leis	de	atração	que	agiam	em	Portugal	[...]	o	vocabulário	é	formado,	em	parte:	a)	de	
elementos oriundos do português usado pelo primitivo colonizador, muitos dos quais 
se arcaízaram na língua culta; b) de termos provenientes das línguas indígenas; c) de 
vocábulos importados de outras línguas, por via indireta; d) de vocábulos formados 
no próprio seio do dialeto (AMARAL, 1920, p. 04-27).

Para Melo (1971), na empreitada das Bandeiras paulistas rumo a Goiás, foram 

faladas	duas	línguas,	o	tupi	e	o	português.	O	autor	afirma	que	os	bandeirantes	batizaram	com	

nome tupi vários locais por onde passaram, fato que a seu ver, comprova essa questão. Na visão 

de Melo (1971), esses desbravadores eram bilíngues, dominando tanto o português quanto o 

tupi,	mesmo	que	em	menor	fluência.	

Entretanto,	essa	argumentação	é	questionada	por	alguns	teóricos,	dentre	eles	Melo	

(1971)	aponta	Joaquim	Ribeiro,	o	qual	afirma	que	não	há	documentos	relativos	à	passagem	das	

Bandeiras escritos em tupi, atestando que essa língua tenha sido falada pelos desbravadores 

paulistas. Para Joaquim Ribeiro, conforme Melo (1971), a língua falada pelos bandeirantes foi 

o dialeto caipira, e o fato da existência de vocábulos quinhentistas nesse dialeto, reforça essa 

argumentação. 

O tupi terá sido uma das línguas das Bandeiras. Falavam-no as levas que partiram do 
litoral	e	se	embrenhavam	pelos	sertões	[...].	Assim	se	compreende	como,	em	regiões	
onde	jamais	habitou	uma	tribo	tupi,	a	nomenclatura	geográfica	ateste	a	presença	de	
considerável	soma	de	topônimos	oriundos	da	língua	indígena	[...].	Donde	eu	concluo	
que os primeiros desbravadores dos nossos sertões eram bilíngues, falavam com igual 
facilidade	o	português	e	o	tupi	(grosso	modo,	é	claro,	pois	haviam	índios	puros	nas	
Bandeiras!) (MELO, 1971, p. 42).

Segundo	Amaral	 (1955,	 p.	 25-26),	 pode-se	 afirmar	 que	 Goiás	 está	 incluso	 no	

subfalar	do	Sul,	o	qual	ele	caracterizou	como	baiano	“	abrangendo	[...]	Goiás	(parte	que	vem	

da	nascente	do	Paranaíba,	seguindo	serras	dos	Javaés,	dos	Xavantes,	do	Fanha	e	do	pilar	até	a	

cidade	de	Pilar,	rio	das	Almas,	Pirenópolis,	Santa	Luzia	e	Arrependidos)”.	
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5.2.1	 Povoamento	de	Goiás:	a	influência	das	diversas	Bandeiras

Os	sertões	goianos,	conforme	Jayme	(1971),	foram	devassados	por	diversas	bandeiras	

que	precederam	à	de	Bartolomeu	Bueno	da	Silva,	primeiro	deste	nome,	a	quem	erradamente	

cabem	as	glórias	do	descobrimento	de	Goiás,	devido	ao	fato	de,	em	1682,	ter	estado	à	frente	de	

uma numerosa bandeira, que atravessou o sul de Goiás. Bartolomeu Bueno foi descobridor do 

ouro, entretanto confundido com o descobridor dos sertões habitados pelo índio Goiá. Todas 

essas expedições contribuíram para o contato entre as línguas indígenas e o português. 

A	primeira	bandeira	que,	partindo	de	são	Paulo,	possivelmente	chegou	até	os	sertões	de	
Goiás, no leste do Tocantins, foi a de Antônio Macedo e Domingos Luís Grau (1590-
1593).	Depois,	seguiram-se	a	de	Domingos	Rodrigues	(1596-1600),	que	desceu	até	a	
confluência	do	Tocantins	com	o	Araguaia;	a	de	Afonso	Sardinha	(1598-?);	a	de	Belchior	
Carneiro (1607-1609), que passou ainda mais para o norte; a de Martins Rodrigues 
(1608-1613);	a	de	André	Fernandes	(1613-1615);	a	de	Pedroso	de	Alvarenga	(1615-
1618); a de Francisco Lopes Buenavides (1665-1666); a de Luís Castanho de Almeida 
e	a	expedição	familiar	de	Antônio	Paes	(1671);	a	de	Sebastião	Paes	de	Barros	(1673).	
Esta bandeira, a maior das saídas de São Paulo para Goiás, contava com uns 800 
membros	e	se	fixou	na	região	da	confluência	do	Tocantins	com	o	Araguaia,	dedicada	
preferencialmente	à	mineração	(PALACÍN	ET	AL,	1994,	p.	6-7).

Foram	diversas	as	expedições	que	chegaram	a	Goiás.	Entre	essas	haviam	também	

aquelas organizadas por portugueses, gerando choques com as dos paulistas, provocando 

contendas sangrentas na disputa pelo cobiçado metal.

Com a descoberta dos veios auríferos, contingentes populacionais transferiram-

se para Goiás, surgindo, então, pequenos núcleos habitacionais em busca do ouro. Esses 

povoamentos eram formados por portugueses, por alguns nativos de outras regiões do país, por 

paulistas	que	desbravavam	os	sertões	e	dominavam	os	indígenas,	além	de	escravos	de	diversas	

origens,	os	quais	levavam	uma	vida	de	miséria	e	doenças.

A vida dos índios que habitavam as numerosas tribos existentes em Goiás, no início 

do	processo	de	desbravamento,	também	não	foi	fácil.	Palacín	et	al.	(1994)	apontaram	20	tribos	

que compunham esse cenário, as quais foram citadas por Silva e Souza, dentre elas estão os 

caiapó,	xavante,	goiá,	araé,	xerente,	carajá	e	acroá.	A	relação	entre	os	índios	e	os	mineiros	foi	

de	extremo	conflito	e	mútuo	aniquilamento.	

Além	 disso,	 sabe-se	 que	 os	 índios	 sofreram	 várias	 políticas	 de	 extermínio	 e/ou	

aculturamento,	impostas	pelo	governo	ou	pelos	próprios	“desbravadores”.	Um	exemplo	dessa	

situação	está	em	outro	tipo	de	expedição	conhecida	como	as	“descidas”	dos	jesuítas	do	Pará.	

Eles	buscavam	índios	para	o	sistema	de	“aldeias”	de	aculturação	indígena	na	Amazônia,	que	

ocorreu	também	e	em	outras	regiões	do	país,	dentre	elas,	Goiás.
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[...]	E	assim,	a	respeito	das	Nações	já	descobertas,	como	das	que	se	descobrirem	de	novo,	
havendo	aparência	de	poderem	reduzir-se	à	civilidade,	e	a	viverem	aldeados,	pedireis	
ao Provincial da companhia de Jesus do Brasil, missionários para os doutrinarem, e 
aldearem nas mesmas terras em que forem achados, sem permitir que sejam mudados 
para outras, salvo no caso que por serem poucos queiram voluntariamente unir-se a 
outras aldeias da mesma língua25. 

No	decorrer	do	século	XVIII, Goiás apresentou um povoamento muito irregular e 

instável, determinado pela mineração do ouro. Assim, esses núcleos populacionais brotavam e 

desapareciam rapidamente, em função do surgimento ou esgotamento das minas. Esse período 

da	história	em	Goiás	ficou	conhecido	como	“Ciclo	do	Ouro”.	

Com	a	chegada	do	bandeirante	à	Goiás	em	busca	do	ouro,	diferentes	contatos	foram	

estabelecidos. Dessa maneira, a variedade linguística goiana foi construída principalmente a 

partir do contato dialógico entre bandeirantes, índios e africanos. 

Até	1749,	Goiás	pertenceu	à	capitania	de	São	Paulo,	e	só	então	se	tornou	independente.	

Em	1750,	ao	ser	elevado	à	capitania,	Goiás	tinha	pouco	menos	de	40.000	habitantes.	Nos	trinta	

anos	seguintes,	a	população	atingiu	o	número	de	60.000	habitantes.	Porém,	com	o	declínio	da	

mineração, em 1804 nota-se uma diminuição populacional, que passa para 50.000 habitantes. 

Esse número, conforme Palacín (2001), somente volta a aumentar devido ao crescimento 

vegetativo	e	também	pela	pequena,	porém	constante	migração	dos	interessados	a	criar	gado	nos	

grandes espaços existentes em Goiás.

Goiás viveu um longo período de transição, desaparecera uma economia mineradora 
de alto teor comercial. Nascia uma economia agrária, fechada, de subsistência, 
produzindo apenas algum excedente para aquisição de gêneros essenciais, como sal 
ferramentas	etc”	(PALACÍN	E	MORAES,	1994,	p.	17).

O processo de colonização em Goiás ocorreu com o início da economia mineradora, 

entretanto foi a pecuária que desenvolveu e aumentou consideravelmente a população dessa 

região,	especialmente	a	partir	dos	anos	30	do	século	XIX.	Segundo	Palacín	et	al.	(1994,	p.	63),	

a	“população	de	Goiás	em	[...]	1849	era	de	79.000	habitantes,	em	1856	–	122.000	habitantes,	

em	1861	–	133.000	habitantes,	em	1872	–	149.000	habitantes,	em	1890	–	227.000	habitantes	e	

em	1900	–	255.000	habitantes”.	

Porém,	conforme	o	autor,	considerando-se	a	imensa	área	geográfica	existente	em	

Goiás, esse crescimento populacional tornou-se proporcionalmente pequeno, ainda mais se 

comparado	 à	 população	 existente	 nesse	 período	 no	Brasil,	 que	 era	 em	 1872	 constituída	 de	

25 Carta da rainha D. Maria a D. Marcos de Noronha. Revista Província de Goiás, Goiânia, v. 2, n. 1, 1968. P. 47-
48. Apud, PALACÍN, Luís; GARCIA, Ledonias Franco; AMADO, Janaína. História de Goiás em Documentos: I 
Colônia. Goiânia: UFG, 1995, p. 74.
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10.000.000	habitantes	(porcentagem	goiana	1,6%),	em	1890	–	14.000.000	(porcentagem	goiana	

1,59%)	e,	em	1900	–	17.000.000	(porcentagem	goiana	1,6%).

A	população	que	no	final	do	século	XVIII	se	mostrava	estacionária,	devido	à	crise	

mineradora,	atingiu	mais	de	200.000	habitantes	no	final	do	século	XIX,	movida	pelo	sistema	

agropecuário.

5.2.2	 Origem	e	fundação	de	Pirenópolis	

Entre os anos de 1726 e 1740 novas jazidas foram encontradas em Goiás, e a 

“corrida	do	ouro”	se	intensificou.	Nesse	curto	período,	segundo	Palacín et	al.	(1995,	p.	34-35),	

ficou	estabelecido	o	mapa	básico	da	mineração	em	Goiás,	“constituído	por	três	grandes	áreas:	a	

região de Vila Boas (Barra, Ferreiro, Ouro Fino etc), contendo Meia Ponte e Santa Cruz ao sul, 

a	região	do	rio	Maranhão	(Traíras,	são	José,	Cachoeira	etc),	Crixás	a	oeste,	e	a	região	do	norte	

(Natividade,	Pontal,	Conceição	etc)”.

Com a ocupação da região do rio Vermelho, em 1727, houve a fundação do arraial 

de Sant’Ana, futura Vila Boa, e atual cidade de Goiás. Em torno de Sant’Ana, nas margens de 

rios e córregos, surgiram vários arraiais, como Barra, Ferreiro, Anta, Ouro Fino, Santa Rita, e 

Meia	Ponte,	atual	Pirenópolis,	fundada,	segundo	alguns	historiadores,	em	1731.	

Meia Ponte foi um dos primeiros arraiais que surgiu em Goiás e atraiu diversas 

pessoas interessadas no enriquecimento rápido, proporcionado pela extração do nobre metal. São 

vários	os	nomes	que	figuram	como	primeiros	povoadores	de	Meia-Ponte,	os	quais	contribuíram	

para o aumento da população meia-pontense e crescimento dessa região, sendo alguns ilustres 

e	outros,	nem	tanto.	Dentre	eles,	conforme	Jayme	(1971),	estão	inúmeros	portugueses,	dezenas	

de	 padres	 reinóis,	 além	de	 pessoas	 de	maus	 costumes,	 de	 diversas	 origens,	 que	 praticavam	

crimes impunemente

O arraial de Meia-Ponte surgiu desde sua fundação como local de referência na 

província,	 devido	 à	 sua	 localização	 no	 entroncamento	 de	 caminhos26 fundamentais para a 

região.	Essa	localização	proporcionou	à	Meia-Ponte	produzir	gêneros	agrícolas,	desde	o	início	

da colonização, movimentando a produção após o declínio do ouro. Uma questão curiosa sobre 

Meia-Ponte,	segundo	Saint-Hilaire	(1975,	p.	37)	está	no	fato	de	que	enquanto	“os	outros	arraiais	

contavam, no máximo, com um professor de primeiras letras, Meia-Ponte tinha em 1819, um 

professor de Gramática Latina pago pelo Governo. 

26 Segundo Oliveira (2001), Capistrano de Abreu (apud Luiz Estevam, 1997), coloca Meia Ponte como o ponto de 
encontro	de	caminhos	que	levam	Goiás	à	São	Paulo,	a	Minas	Gerais	via	Santa	Luzia	e	Paracatu,	a	Pernambuco,	via	
norte	de	Goiás,	e	também	ao	Oeste	em	direção	a	Cuiabá.	
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Na	época	em	que	Meia-Ponte	foi	elevada	à	vila,	em	10	de	 julho	de	1832,	os	

serviços de mineração já estavam paralisados, despertando então o interesse das pessoas 

por	atividades	ligadas	à	lavoura,	pecuária	e	comércio.	A	localização	privilegiada	de	Meia-

Ponte favoreceu o crescimento dessas atividades, pois por ali, segundo Saint-Hilaire 

(1975, p. 104), passavam “forçosamente as tropas que se dirigem de São Paulo para Goiás 

e	Mato	Grosso”.

De	acordo	com	Jayme	 (1973),	 dentre	os	 ilustres	nomes	que	 colaboraram	para	o	

crescimento de Meia-Ponte, está o do comendador Joaquim Alves de Oliveira, o qual, conforme 

Saint-Hilaire (1975, p 99-104), foi o responsável pela inauguração do primeiro jornal da 

província	“A	Matutina	Meiapontense”,	impresso	na	“Tipografia	d’Oliviera”,	de	propriedade	do	

próprio	comendador.	O	jornal	circulou	de	5	de	março	de	1830	até	o	ano	de	1834	e	publicava	os	

atos dos governos provinciais de Mato Grosso e Goiás.

Em	02	de	agosto	de	1853,	sob	a	 lei	nº	3,	Meia-Ponte	 foi	elevada	à	categoria	de	

Cidade.	Em	27	de	fevereiro	de	1890,	conforme	Jayme	(1971),	foi	expedido	o	decreto	estadual	

que mudou o nome da cidade de Meia-Ponte para Pirenópolis27, por essa se achar “plantada aos 

pés	dos	Pireneus”28, cordilheira mais expressiva do nosso Estado. 

Pirenópolis	é	uma	cidade	que	teve	uma	natureza	de	porto	de	passagem	e,	atualmente,	

é	um	centro	de	turismo.	As	pessoas	apresentam	na	fala	o	fenômeno	da	aférese,	demonstrando	

um	fator	de	conservação	da	língua,	o	qual	está	ligado	à	questão	da	existência	de	gerações	de	

indivíduos	 que	 permanecem	 na	 cidade.	 Por	 ser	 assim,	 esse	 fenômeno	 em	 certas	 ocasiões	 é	

também	um	fator	de	identidade	regional,	local	e	grupal.	Dessa	forma,	certamente	é	praticada	

propositadamente e instintivamente por aqueles que são autóctones e se sentem constituidores 

da localidade.

5.2.3	 As	tradições	populares	em	Pirenópolis	

A antiga Meia-Ponte e atual Pirenópolis passou por vários processos de 

transformações	que	envolveram	fatores	geográficos,	sociais,	políticos,	econômicos,	dentre	

outros. Entretanto, existe um grande acervo de tradições culturais e cristãs em Pirenópolis, 

que	ainda	conservam	algo	de	outras	épocas,	e	que,	portanto,	resistiram	ao	assédio	do	tempo	

27 A cidade que atualmente conhecemos por Pirenópolis foi anteriormente denominada Minas de Nossa Senhora do 
Rosário de Meia-Ponte; Arraial Nossa Senhora do Rosário de Meia-Ponte; Vila Meia-Ponte e Cidade Meia-Ponte 
(CURADO, 1980).
28 Presume-se que esta cordilheira foi assim nomeada por um castelhano que, morando nas proximidades e 
conhecedor dos Pireneus da Europa, lembrou-se de chamá-la de Pireneus Brasileiro (CURADO, 1980, p. 67).
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e,	consequentemente,	podem	influenciar	na	conservação	de	certos	traços	arcaicos	na	língua	

portuguesa brasileira. 

Esse fato pode ser observado na celebração de uma festa cristã introduzida na 

segunda	metade	do	século	XVIII,	ainda	comemorada	em	Pirenópolis.	Percebe-se,	então,	que	a	

manutenção de tradições populares teve de um modo geral, um importante papel na mediação 

entre as diversas culturas que se confrontaram a partir da colonização. Pirenópolis apresenta um 

reflexo	da	influência	do	catolicismo	existente	na	cultura	colonizadora.

A	festa	do	Divino,	com	uma	simbologia	baseada	na	figura	do	Imperador,	do	cetro	

e da coroa, espalhou-se pelo Brasil, adquirindo, principalmente em Pirenópolis, características 

locais bem peculiares, calcadas no sincretismo, na diversidade simbólica e na circularidade 

cultural,	organizando	formas	específicas	de	sociabilidade.	

O	 jornal	“Matutina	Meiapontense”	edição	nº	85,	circulado	em	14	de	outubro	de	

1830,	publicou	uma	situação	festiva	que	demonstrou	a	relação	das	festas	com	a	celebração	do	

império,	relatando	uma	festividade	que	ocorreu	em	11	de	outubro	de	1830,	na	qual	foi	feita	uma	

festa em homenagem ao aniversário do imperador.

No dia onze, logo depois das seis horas, se virão luminárias em todas as Cazas do 
Arrayal,	sem	que	para	isso	precedesse	a	mais	pequena	insinuação,	lançarão-se	muitos	
fogos no Ar e de Rodas e se divisava hum, immenso povo que tinha concorrido e 
a mais expressiva alegria; pelas 4 horas da manhã forão todos despertados por 
huma festiva Alvorada com musica instrumental e Fogos do Ar. Pelas 9 horas da 
manhã se dirigio Sua Excia. Revma. A Matriz que estava ricamente ordenada, 
celebrou	Pontificalmente,	e	pregou	com	tanta	Unção	que	tocou	todos	os	corações,	
recomemmendando a Caridade, como a primeira das virtudes, mostrando que a 
Caridade	He	a	mais	pura	philantropia,	e	della	mesmo	fazendo	base	do	systhema	
de Governo Monarchico – Constitucional – Representativo, e conjuntamente 
explicou com muita eloqüência a energia Direitos e Deveres do Cidadão membro 
de	huma	sociedade	catholica,	e	súbdito	de	hum	governo	constitucional.	[...]	findo	
o qual cantou Sua Excia. Revma. As orações e Abençoou com o Santissimo que 
esteve sempre exposto, no Throno, ao povo que cheio de devoção assistio pela 
primeira	vez	a	hum	Pontifical.	Sahindo	do	Templo	 se	dirigiu	Sua	Excia.	Com	o	
Sr.	Comendador	 Joaquim	Alves	 de	Oliveira	 [...]	 deu	 vivas	 a	S.	M.	 o	 Imperador	
Constitucional e Perpetuo Defensor do Brasil, a S. M. a imperatriz, a S. Alteza 
o Principe Imperial, e a toda a Imperial Familia, á Constituição e a Assembleia 
Geral	 Legislativa	 do	 Imperio	 [...]	 Convidados	 pelo	 Comendador	 para	 tomarem	
hum	copo	de	vinho	e	para	depois	da	Procissão	concorrerem	a	um	chá	[...]	Reunidos	
para o chá, apresentarão-se os Augustos Retratos de S. S. M. M. o Imperador e a 
Imperatriz	e	pondo-se	todos	em	pé,	deo	o	Sr.	Commendador	vivas	–	á	Religião,	a	S.	
M. o Imperador Constitucional e Perpetuo Defensor do Brasil, a S. M. a Imperatriz, 
a S. Alteza o Principe Imperial e á Imperial Familia, á Constituição do Imperio, aos 
Augustos	e	Dignissimos	Senhores	Representantes	da	Nação	e	finalmente	á	Nação	
Brasileira,	 cantando-se	 immediatamente	 o	 Hymno	Meyapontense	 [...]	 (JAYME,	
1971, p. 248-249).

Dentro dos festejos do Divino em Pirenópolis, conforme Silva (2001), reúnem-

se várias manifestações culturais, como as procissões, o levantamento de mastros, os 
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fogos, as novenas, os teatros, as folias, os reinados e juizados e as cavalhadas, tão bem 

representadas	pelo	povo	pirenopolino,	que	são	refletidas	na	língua.	Esse	delicado	equilíbrio	

entre o progresso e a tradição inseriu Pirenópolis no processo de patrimonialização, que se 

estendeu	da	década	de	1940	até	finais	de	1980,	e	segundo	Silva	(2001,	p.	135)	“envolveu	

direta	ou	indiretamente	a	festa	do	divino	Espírito	Santo,	principalmente	a	partir	da	década	

de	1970”.

Na	 década	 de	 1940,	 aconteceu	 o	 primeiro	 tombamento	 local,	 o	 que	 representou	 a	
inclusão	de	Pirenópolis	no	patrimônio	histórico	e	artístico	nacional.	[...]	É	importante	
ressaltar que, concomitantemente a esse processo de patrimonialização, Pirenópolis 
vivia	uma	série	de	transformações	urbanas,	que	refletiam	de	certa	forma	as	mudanças	
sociais	e	influenciaram	diretamente	os	festejos	do	Divino	(SILVA,	2001,	p.	141).

Sobre essa questão, Silva (2001, p. 175) aponta que “a festa do Divino em Pirenópolis 

foi	modificando-se	ao	longo	do	tempo,	e	recriando	os	seus	símbolos,	personagens	e	eventos”.	

Segundo a autora, esse movimento de recriação demonstra, por um lado, que “toda manifestação 

coletiva	é	tão	dinâmica	quanto	a	própria	sociedade	que	a	organiza	e	dela	participa”.	Entretanto,	

por outro lado, conforme Silva (2001, p. 175), “essa festa revelou possuir elementos que mudam 

mais	lentamente	e,	como	parte	de	uma	tradição	local	perpassam	épocas	e	se	transformam	em	

lugares	de	memória”.	

Esse movimento pode ser observado na língua. Pirenópolis, antes abrilhantada pelo 

ouro, continua a resplandecer nos tempos atuais e a imprimir em sua história todo um caráter 

dinâmico e, paradoxalmente, conservador. Talvez, seja esse conjunto de características tão 

peculiares que torna Pirenópolis uma cidade tão interessante, que mesmo caminhando rumo 

ao	progresso,	deixa	transparecer	na	memória	e	língua	de	seus	filhos,	principalmente	os	mais	

idosos, a origem e constituição do povo brasileiro.

5.3	 O	fenômeno	da	aférese	em	Pirenópolis:	novas	perspectivas	metodológicas	

O	estudo	da	aférese,	principalmente	na	primeira	metade	do	século	XX,	tem	sido	

realizado com base em metodologias que privilegiam a comparação de termos isolados do 

português	brasileiro,	com	termos	do	latim	e	até	outras	línguas,	fora	do	contexto	de	fala.	Não	era	

possível,	naquele	período	até	meados	do	século,	estabilizar	a	fala	em	gravações,	para	posterior	

análise	sob	o	viés	sincrônico	e	diacrônico.	Com	as	 tecnologias	atuais,	pode-se	dispor	de	 tal	

procedimento,	e	verificar	se	os	fatores	que	acionam	o	fenômeno	da	aférese	podem	ser	melhor	

vislumbrado, dentro desse novo contexto metodológico. 
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Quando	se	pensa	no	processo	de	fala,	pode-se	afirmar	que	o	intuito	maior	de	um	

falante	é	o	de	se	fazer	compreender	e	ser	compreendido	no	processo	de	interlocução.	Para	tal,	

ele seleciona no eixo paradigmático, consciente ou inconscientemente, termos que se combinam 

no eixo sintagmático e produzem o efeito de sentido.

O	paradigma	é	virtual	e	está	na	memória	de	cada	falante,	é	o	eixo	das	seleções,	da	

linearidade.	Nele	é	construída	a	noção	de	valor	dos	signos,	a	partir	da	oposição	dos	termos.	

Já o eixo sintagmático apresenta uma relação combinatória desses elementos linguísticos. 

O falante seleciona e combina os termos a partir do entrecruzar dos eixos paradigmáticos e 

sintagmáticos,	com	a	finalidadade	de	produzir	o	discurso,	que	é	o	resultado	de	um	processo	

no terreno do dizer, dentro de contextos sociais. Esse processo tem o propósito de produzir o 

efeito de sentido no sujeito interlocutor, ou seja, conduzí-lo a construir relações associativas 

resultantes	de	sua	ancoragem	ao	interdiscurso,	que	é	produzido	pelos	discursos	anteriores.	Todo	

esse processo ocorre dentro de um conjunto de forças linguísiticas e extralinguísticas e atua na 

comunicação. 

Na	 fluência	 da	 fala,	 alguns	 fatores	 são	 acionados	 com	 o	 intuito	 de	 ampliar	 a	

proposta	de	uma	comunicação	eficiente	 e	detentora	de	entendimento	entre	o	 falante	 e	 seu	

interlocutor. Nesse percurso, são acionados processos do âmbito linguístico e social que, 

sem desconsiderar a esfera da linguagem, agilizam a resposta e promovem a integração 

socioidentidária das comunidades de fala. Dentre eles, pode-se pensar no fenômeno da 

aférese,	no	qual	o	apagamento	de	fonemas	ocorre	não	somente	por	fatores	linguísticos,	mas	

também	sociais	e	pragmáticos.	

Esses fatores estão presentes no cotidiano do falante e só podem ser adquiridos 

e processados no ambiente de fala. Uma língua aprendida fora do contexto dos falantes 

nativos	expressa	bem	essa	questão.	O	que	é	ensinado	nas	escolas	de	línguas,	geralmente,	são	

estruturas padrão da língua desprovida do uso. Por isso, muitas vezes, torna-se difícil para 

o indivíduo não nativo compreender uma língua, quando esse se insere pela primeira vez na 

comunidade	de	fala,	pois	o	que	se	tem	é	totalmente	diferente	do	que	se	prega	nas	gramáticas	

normativas. 

O	 fenômeno	 da	 aférese	 espelha	 bem	 essa	 língua	 em	uso,	 pois	 a	 tendência	 do	

falante	é	de	apagar	da	palavra	todos	os	fonemas	que	não	são	distintivos	e	relevantes	para	a	

construção do sentido. Mas, quando esse fato acontece, o falante intuitivamente consegue 

selecionar	 e	 apagar	 somente	 o	 que	 é	 permitido	 pela	 estrutura	 linguística.	Não	 ocorre	 na	

língua, portanto, apagamentos que ferem a essa estrutura, e, concomitantemente, os 

fonemas não sofrem apagamentos somente por estar em contextos fonológicos favoráveis 

estruturalmente. 
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O	que	ocorre	é	a	soma	de	um	conjunto	de	fatores	sociais,	pragmáticos	e	linguísticos	

que atuam nesse apagamento. Nos dados coletados para esta tese pode-se observar essa questão. 

Foram	 encontradas	 palavras	 em	 que	 o	 fenômeno	 da	 aférese	 atua	 e	 outras,	 em	 ambientes	

fonológicos	idênticos,	em	que	a	aférese	não	foi	acionada.	Por	esse	viés,	para	se	compreender	

melhor	esse	fenômeno	é	necessário	entrecruzar	os	eixos	diacrônicos	e	sincrônicos	e	interpretá-

los	à	luz	do	contexto	social	e	pragmático.	

Além	disso,	 é	 igualmente	 relevante	 ter	 acesso	 às	 tecnologias	 que	 possibilitem	a	

percepção segura da ocorrência desse fenômeno na fala. Nesse caso, poder estabilizar essa fala 

é	um	ponto	de	fundamental	importância	para	a	descrição	e	análise	da	aférese,	bem	como	de	

outros	fenômenos	linguísticos.	Não	é	uma	tarefa	fácil	identificar	processos	fonológicos	na	fala	

sem um bom aparato tecnológico. Descrever esses processos somente a partir do ato de ouvir, 

apesar	 de	 possível,	 é	muito	 impreciso	 e	 pode	 conduzir	 o	 pesquisador	 a	 cometer	 equívocos	

interpretativos. 

Pode-se observar essa questão nas análises dos dados selecionadas para esta pesquisa. 

No	enunciado	“	U	mininu	trabaia,	a	muié	fica	ocupadu	lá	cum	u	serviçu	dela”	pronunciada	pelo	

informante	1,	foi	inicialmente	ouvido	por	esta	pesquisadora,	como	“	U	mininu	trabaia,	a	muié	

ficacupadu	lá	cum	u	serviçu	dela”,	em	que	pensou-se	ter	havido	o	apagamento	do	fonema	[o]	

da	palavra	“ocupado”.	Entretanto,	após	ouvir	várias	repetições	da	gravação,	e	fazer	efetivo	uso	

do programa PRAAT29, percebeu-se que esse apagamento não ocorre. 

Esta	questão	é	facilmente	comprovada	com	a	análise	do	espectograma	do	PRAAT,	

em	que	se	tem	a	barra	de	formantes	mais	estreita	no	retângulo	azul,	porém	bem	demarcada,	

representando	o	fonema	[o]	pronunciado	com	uma	sonoridade	mais	fechada.	Nota-se	também	

oscilações na linha azul que representa a curva de pitch de	cada	figura,	ou	seja,	a	frequência	

fundamental	que	demarca	a	curva	entoacional	ou	melódica.	Na	análise	espectrográfica,	a	faixa	de	

variação de pitch	sobe	bruscamente	no	momento	em	que	o	fonema	[o]	foi	pronunciado,	e	atinge	

a	frequência	de	4346	Hz	e	quase	100	dB,	conforme	demonstra	o	retângulo	em	destaque.	Esse	

fato	revela	que	o	fonema	[o]	não	só	foi	realizado	como	foi	o	valor	de	frequência	fundamental	

mais alto da construção em análise, visto que tanto o termo “fica”	quanto	o	restante	da	palavra	

“cupado”	estão	em	níveis	mais	baixo	na	curva	de	pitch. 

29	PRAAT	é	um	programa	de	análise	acústica	criado	por	Paul	Boersma	och	David	Weenink	do	Departamento	de	
Fonética	da	Universidade	de	Amsterdã.	Praat	encontra-se	disponível	na	página	http://www.praat.org	ou	http://www.
fon.hum.uva.nl/praat/.	Mostra	a	análise	espectrográfica	de	um	enunciado	ou	 formas	 linguística.	Este	programa	
analisa vários fatores, dentre eles a intensidade vocal (linha amarela) e o pitch (linha azul), o qual representa a 
frequência fundamental, referente a sensação de grave e agudo na voz, a curva entoacional. As barras em preto 
representam a sonoridade do fonema, quanto mais próxima estiverem da base, mais sonoridade tem o fonema 
pronunciado. 
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Figura 1: Janela de edição do PRAAT. Cópia do sinal acústico e espectograma dos termos 

“fica	ocupado”.

A	queda	da	curva	melódica	no	final	dos	termos	mostra	que	o	falante	abaixa	de	forma	

considerável	a	sua	frequência	fundamental	em	relação	às	frequências	mais	altas	e	mais	baixas	

do resto da sentença, chegando a 75 Hz e 50 dB, proporcionando ainda um maior destaque para 

a	existência	do	fonema	[o].	A	partir	da	utilização	desse	método	de	análise	do	PRAAT,	pode-se	

confirmar	que	o	fonema	[o]	foi	de	fato	pronunciado	pelo	falante	e	que,	portanto,	não	houve	o	

fenômeno	da	aférese.	

Ao	se	analisar	os	fatores	que	motivaram	o	bloqueio	da	aférese	nos	vocábulos “fica 

ocupadu”,	notou-se	que	o	contexto	fonológico	em	que	o	fonema	[o]	foi	realizado	não	favorece	

a	seu	apagamento,	pois	a	tendência	da	língua	é	de	eliminar	a	sequências	de	fonemas	idênticos,	e	

não	de	criar	esses	ambientes	fonológicos.	Se	o	falante	tivesse	apagado	o	fonema	[o],	as	sílabas	

adjacentes teriam sido unidas formando o termo “ficacupado”,	com	a	duplicação	da	oclusiva	

[k],	o	que	é	perfeitamente	aceito	na	língua	portuguesa,	entretanto,	resultaria	em	criar	a	junção	

de	fonemas	que	poderiam	dificultar	a	fluência	da	fala.	

O	não	apagamento	do	fonema	[o],	nesse	caso,	pode	ser	uma	imposição	estrutural	

da	língua	que	atuou	em	função	da	fala,	ou	seja,	devido	à	existência	de	uma	consoante	idêntica	

na sílaba anterior. A ausência desse fonema criaria uma junção que poderia provocar uma 

espécie	de	trava-língua.	Além	disso,	a	construção	do	sentido	também	poderia	ser	afetada,	pois	

o	apagamento	do	fonema	[o]	 levaria	à	pronúncia	do	 termo	“ficacupado”,	o	qual	poderia	ser	

confundido pelo interlocutor como “fica culpado”,	que	pertence	a	outro	campo	semântico.	



127

Outro	ponto	que	foi	observado	nesta	pesquisa	é	o	apagamento	do	fonema	[a]	inicial	

do enunciado “ meu niversário” pronunciado	pelo	informante	3.	Além	do	processo	de	sândi	que	

atua	nesse	apagamento,	pode-se	considerar	também	o	fator	de	contexto	pragmático.	Atualmente,	

tem sido muito comum ouvir a pronúncia desse termo como “niversário” ou “niver”, revelando 

uma	seleção	lexical	de	identificação	de	grupos	de	fala,	que	ocorre	em	determinados	momentos	

de	 descontração,	 e	 que	 pode	 até	 ser	 considerado	 como	 uma	 variação	 linguística.	O	 falante	

pode	ter	apagado	esse	fonema	[a]	por	influência	dessas	variações	e	por	questões	de	economia	

linguística, visto que esse apagamento não leva a nenhum prejuízo de sentido, devido a esse 

fonema não ser distintivo nesse termo.

O	processo	da	analogia	pode	ser	outro	fator	condicionante	do	fenômeno	da	aférese,	ou	

seja, motivar o apagamento da sílaba inicial de alguns vocábulos, tais como nos enunciados:

1. “ tinha essi negóçu não, ia memu. Manhecia	ni	festa”,	(Informante	4)

2.	 “é	povu	já custumadu,	já	sabi	muitu	casu	tameim”	(Informante	4)
3.	 “era	uma	sombrona,	até	seu	Vergilu costava	carru	lá”	(Informante	1)	
4. “panhá gravetu pá quentá	 água	 [...]	 Aí quentava	 água	 ness’	 tachu”	

(Informante	3)

O modo como os informantes expressam esses vocábulos, deixa entrever que, 

provavelmente, houve uma relação analógica com os itens lexicais manhã (amanhecer	 >	

manhecia), costume (acostumar > custumadu), costa (encostar > costava) e quente 

(esquentar > quentá)), os quais, de certa forma, estão no mesmo campo semântico dos itens 

lexicais e constituem os lexemas que serviram de base para a ação do processo analógico. Nesse 

caso, observa-se que a analogia se aplica devido ao fato de os outros contextos não entrarem 

em desacordo, ou seja, a estrutura da língua aceita essas quedas, devido não haver a perda do 

significado,	que	é	fundamental	no	processo	da	fala.	

No enunciado “nois chegava du rii, i teim qui panhá gravetu”,	pronunciado	pelo	

informante	3,	e	analisado	no	PRAAT,	observa-se	que	há	o	fenômeno	da	aférese	no	vocábulo	

“apanhar”. Ao analisar esses termos no PRAAT, nota-se que há uma redução do formante 

das barras no retângulo rosa, no ponto em que o termo “panhá” começa a ser pronunciado, 

devido	à	realização	do	fonema	[p].	A	linha	de	pitch (linha azul) não aparece nesse mesmo local, 

demonstrando que a entoação caiu nesse momento, portanto, a sonoridade foi baixa, o que 

reflete	a	ocorrência	do	apagamento	do	fonema	[a].	Após	esse	trecho,	percebe-se	que	a	barra	de	

formantes aumenta, apontando para a existência de fonemas mais sonoros. Logo, na junção dos 

termos “quipanhá”,	no	retângulo	rosa,	observa-se	que	há	a	ação	do	fenômeno	da	aférese	sobre	

o	fonema	[a],	o	qual	não	aparece	no	spectograma.
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Figura 2: Janela de edição do PRAAT. Cópia do sinal acústico e espectograma dos termos 

“quipanhá”.

Novamente,	pode-se	afirmar	que	o	fator	de	economia	linguística	e	socioidentidário	

está	motivando	a	aférese,	pois	o	fonema	[a]	não	é	distintivo	nesse	termo.	O	falante,	mesmo	que	

de maneira inconsciente, despreza aquilo que considera irrelevante na fala, desde que não afete 

a comunicação. 

Bueno	 (1963)	 aponta	 uma	 explicação	 diacrônica	 para	 a	 formação	 do	 termo	

“apanhar”,	a	partir	do	qual	se	pode	inferir	o	motivo	da	queda	do	fonema	[a].	Segundo	o	autor,	o	

vocábulo “apanhar” surge no século	XIV,	dos	termos	pegar, tomar, colher, que têm sua origem 

no espanhol apanar,	o	qual	procede	da	junção	do	prefixo	a-, somado	à	base -pan o- e	ao	sufixo 

-ar. O termo pano	é	originário	do	latim	pannum, devido ao ato de se recolher frutos das árvores 

em	panos.	Em	geral,	 aponta	Bueno	 (1963),	usava-se	bater	com	uma	vara	nos	galhos	para	a	

queda	dos	frutos	sobre	o	pano.	A	partir	desse	ato,	de	acordo	com	Bueno	(1963),	foi	construído	

outro	significado	para	o	termo	“pano > apanhar”,	que	é	de	levar	uma	surra,	ou	seja,	um	sentido	

figurado	construído	a	partir	da	noção	de	apanhar frutos. 

Segundo	Câmara	 Jr.	 (1979),	 na	 formação	 de	 itens	 lexicais,	 tal	 como	 “apanhar”,	

nota-se	a	existência	do	prefixo	[a],	o	qual	apresenta	função	semântica,	ou	seja,	o	acréscimo	à	

palavra	de	uma	ideia	acessória,	em	que	ocorre	a	junção	desse	prefixo	a	uma	base	já	existente,	

através	de	uma	formação	pós-lexical.	Teoricamente,	esse	contexto	pode	favorecer	o	apagamento	

de	segmentos	iniciais,	visto	que	o	vocábulo	que	sofre	aférese	retorna	a	sua	origem,	não	ferindo	

a fonotática da língua, pois esse já estava formado no eixo diacrônico. 
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Entretanto,	essa	questão	é	irrelevante	para	o	falante,	pois	o	que	entra	no	jogo	discursivo	

é	muito	mais	 amplo,	 é	 a	 busca	 de	 uma	 comunicação	 eficiente,	 em	 que	 o	 sentido	 permeia	 a	

construção	dessa	fala.	E	nesse	âmbito,	a	formação	lexical	do	termo	pouco	interfere.	Tanto	é	verdade	

que	os	processos	analógicos	têm	proporcionado	a	criação	de	palavras	em	que	o	significado	foge	

totalmente	da	etimologia	do	termo.	Outra	questão	à	que	alguns	autores	relacionam	o	processo	

da	aférese	é	a	influência	das	línguas	indígenas	e	africanas	nesse	processo.	Como	já	foi	discutido	

na	revisão	teórica,	não	se	pode	descartar	totalmente	essa	influência,	porém,	ela	não	é	o	fator	que	

aciona o gatilho que desencadeia esse fenômeno, principalmente se vista de forma isolada.

De acordo com Cunha (2001), observando-se diacronicamente o vocábulo 

amanhecia	>	amanhecer, nota-se que ele se origina	nos	séculos	XIII	e	XIV,	com	os	 termos	

manhã; mannanãa, manhana, do latim vulgar maneana, do latim hisp. *admanescere, com 

influência	 do	 termo	manhã.	 Logo,	 o	 fonema	 [a]	 encontrado	 no	 vocábulo	 amanhecer	 é	 um	

prefixo	originário	da	partícula	[ad],	tal	como	discute	Coutinho	(2005),	acrescentado	à	palavra	

manhã, a qual se incorpora. Nessa proposta, percebe-se que tanto a inserção quanto a queda 

do fonema vocálico inicial do termo amanhecia > manhecia, são vislumbrada por outra via 

interpretativa e metodológica, ou seja, a partir da comparação da formação lexical dos termos 

no eixo diacrônico da língua.

Essa	perspectiva	 pode	 conduzir	 ao	 entendimento	de	 que	 a	 queda	do	 fonema	 [a]	

está	 relacionada	 ao	 fato	desse	 fonema	atuar	 como	prefixo,	 que	o	 torna	mais	 vulnerável	 por	

ser	um	determinante	(DT).	Esse	ponto	pode	realmente	ter	contribuído	para	a	ação	da	aférese,	

porém,	não	 é	decisivo.	O	que	 está	 em	questão	não	 é	o	 fato	de	 esse	 fonema	 ser	 ou	não	um	

prefixo	determinante,	mas	sim	o	fato	de	esse	fonema	no	vocábulo “amanhecia > manhecia” 

não apresentar valor distintivo para a construção de uma fala provida de sentido. Essa questão 

enfatiza o fato de que os processos linguísticos não podem ser pensados somente em função 

da estrutura da língua. A fala tem um papel predominante nesse momento, e ela se realiza 

respeitando	também	outros	fatores,	tais	como	os	pragmáticos	e	sociais,	além	dos	estruturais,	

como comprova a análise os dados.

No caso dos vocábulos esquentar e acostumado,	pode-se	também	visualizar	outra	

via	interpretativa,	a	partir	do	viés	diacrônico.	Nota-se	que	o	primeiro	termo	pode	ser	fruto	da	

deriva secular, a qual atua nesse apagamento, tendo-se (es)quentá > (is)quentá > quentá. Já 

o	segundo,	era	utilizado	no	séc.	XIII	na	forma	costumado, conforme consta no dicionário de 

Cunha	(2001),	podendo	o	colaborador	estar	fazendo	uso	de	um	item	arcaizado	na	língua.	Além	

disso, esse vocábulo costumado	é	citado	no	dicionário	Aurélio	(1999)	como	uma	variante	de	

acostumar, ou seja, pode não ter ocorrido apagamento, e sim o uso de um item lexical que está 

em processo de variação, o qual pode vir ou não a sofrer mudança linguística.
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O	fenômeno	da	aférese	pode	ser	também	observado	no	termo	“você”	do	enunciado	

“mais eu vô insiná ocê	pru	cê	ajudá	ieu	aqui	insiná”,	pronunciado	pelo	informante	1.	O	termo	

você é	composto	da	junção	de	duas	tônicas,	o	fonema	[o]	de	“vossa”	e	o	[e]	de	“mercê”,	que	se	

transformam em uma. Esse processo ocorre inicialmente a partir de sensíveis mudanças no nível 

semântico e, posteriormente, na forma da expressão vossa mercê, a qual apresenta sucessivas 

erosões	fonéticas.	Esse	fato	ocorre	motivado	pelo	contexto	de	uso	dessa	expressão.	

No caso da pronúncia ocê, o o	não	sofre	aférese	porque	a	última	vogal	anterior	a	

ele	na	fala	da	 informante	é	uma	tônica	-	 insiná ocê,	a	aférese	dele,	portanto,	colocaria	duas	

tônicas em sequência, o que resultaria numa estrutura de difícil pronuncia que, se de fato se 

concretizasse, iria exigir uma pausa entre as duas sílabas tônicas, com vistas a arrumar a curva 

entonacional e mantê-las uma em cada palavra para preservar o sentido. 

Ao se considerar que na língua portuguesa, isso para todas as variantes, há a tendência 

à	marcação	da	tônica	na	penúltima	sílaba,	então,	na	desconstrução	do	sintagma	nominal	(SN)	

vossa mercê e formação do vocábulo você, a tônica deveria ter prevalecido sobre a penúltima 

sílaba, tendo-se vôce, conforme a preferência do padrão geral da língua portuguesa. A tônica 

incidiria sobre a sílaba vô, que estaria protegida pelas regras de tonicidade, deixando fragilizada 

a última sílaba ce que, perderia a força e, provavelmente, sofreria apagamento pelo processo da 

apócope,	e	não	da	aférese.	

Percebe-se, então, que os apagamentos estão acontecendo nas sílabas átonas, por 

serem	essas	mais	frágeis	e,	portanto,	mais	propensas	à	queda.	Porém,	o	fator	sintático	está	presente	

nesse	processo	e	não	pode	ser	ignorado.	Esse	fato	é	visível	tanto	na	mudança	de	vossa mercê > 

você, como na variação do você > cê, pois após a queda dos segmentos átonos desses vocábulos, 

ocorre,	como	resultado,	a	permanência	da	sílaba	tônica	final	como	herança	da	forma	primeira.

Percebe-se que o sintático está impondo regras que atuam de maneira superior ao 

sistema fonológico da língua, pois a tonicidade da palavra você remonta a história de sua origem, 

e não a tendência das regras fonológicas. Nesse percurso, o núcleo do sintagma nominal (SN) 

ganha destaque como elemento principal, que deve, portanto, ser preservado.

Por esse prisma, a motivação para a marcar e preservar a tonicidade do vocábulo 

“você”	é	do	âmbito	sintático,	e	não	fonológico.	Portanto,	essa	questão	evidencia	que	o	fato	de	

a	tonicidade	recair	sobre	a	última	sílaba	da	palavra	é	uma	imposição	do	sintático	para	proteger	

o elemento determinado “mercê”, o qual possui na sintaxe um papel hierarquicamente superior 

ao determinante “vossa”, e está presente no vocábulo você	através	da	última	sílaba	cê, a qual 

não pode ser apagada. 

A construção do vocábulo você	enfatiza	que	a	língua	é	regida	por	regras	e	filtros	

que	emanam	da	própria	língua	e	dos	contextos	social	e	pragmático.	Nesse	caso	específico,	o	
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filtro	sintático	teve	papel	predominante	sobre	os	demais	níveis	linguísticos.	Portanto,	mesmo	

que a variação ocê ~ cê,	proporcionada	pela	aférese	possa	vir	a	ser	concretizada	no	futuro,	como	

mudança linguística, a origem da tonicidade oxítona desse vocábulo remonta a história de sua 

formação, a partir da tonicidade do núcleo de vossa mercê, o qual apresenta uma forte tendência 

a ser preservado, bem como do contexto pragmático em que esse fato ocorreu.

No enunciado “aí eu fui brigada	vim	pra	Pirinópoli	prês	istudá	qui	né”,	pronunciado	

pelo	 informante	5,	 percebe-se	 também	o	processo	da	 aférese	no	vocábulo	obrigado, o qual 

apresenta	 o	 apagamento	do	 fonema	 [o].	Para	Nascentes	 (1953,	 p.	 77),	 esse	 caso	pode	 estar	

ligado	 à	 “certas	 formas	 de	 tratamento,	 de	 cortesia,	 certas	 frases	 feitas,	 que,	 depois	 de	 um	

desgaste	semântico,	às	vezes,	sofre	outro	fonético”.	Esse	desgaste	ocorre	motivado	pelo	contexto	

pragmático e social. Segundo o autor o termo “obrigado,	que	é	uma	fórmula	de	agradecimento,	

se transforma em brigado”,	ato	de	brigar.	

Há	 uma	 transformação	 de	 significado	 que,	 aos	 poucos,	 ganha	 novos	 campos	

semânticos e, consequentemente, novos empregos em outros contextos pragmáticos, não aplicados 

anteriormente.	O	autor	complementa	que	“existe	até	uma	réplica	a	quem	diz	obrigado: brigado, 

não; eu não quero brigá com você, o que prova a confusão de obrigar com brigar”.	Nesse	âmbito,	

tem-se	o	fenômeno	da	aférese	inserido	em	um	contexto	social	e	pragmático,	em	que	o	uso	da	

língua	pelo	falante	pode	conduzir	esse	termo	a	apresentar	outra	estrutura	fonética	e	fonológica.

Coutinho	(2005)	atesta	que	as	vogais	desapoiadas	são	mais	propícias	à	queda.	É	

uma	verdade?	Obviamente	que	sim.	Dentro	da	metodologia	que	o	autor	dispunha	na	época,	ele	

foi	muito	perspicaz	para	não	ir	além	do	que	ele	dispunha	para	comprovar	o	que	estava	dizendo.	

Entretanto, com as tecnologias que se dispõe atualmente para estabilizar a fala e analisá-la com 

mais	segurança	metodológica,	torna-se	incompreensível	afirmar	que	uma	queda	de	determinado	

fonema ocorre baseada unicamente em fatores estruturais. 

Apesar	de	ser	uma	afirmação	possível,	soa	um	pouco	limitado	dizer	que	a	queda	de	

um	determinado	fonema	ocorre	devido	somente	à	sua	formação	na	língua.	Se	isso	fosse	uma	

espécie	de	regra,	ocorreria	em	todos	os	ambientes	fonológicos	semelhantes	a	esse.	No	entanto,	

nos	dados	coletados,	pode-se	observar	que	não	é	bem	assim,	pois	há	uma	variação	considerável	

nos fatores que envolvem a queda de fonemas nos vocábulos, que pode ser mais amplamente 

compreendida se analisada no entrecruzar dos contextos linguísticos, sociais e pragmáticos. 

É muito difícil em uma cadeia de fala encontrar fonemas desapoiados, pois a 

tendência do falante, conforme comprovam várias pesquisas existentes no âmbito linguístico, 

é	de	unir	os	fonemas	iniciais	do	segundo	vocábulo	com	os	finais	do	primeiro.	E	nessa	união,	

geralmente,	tudo	o	que	não	é	distintivo,	é	apagado.	A	não	ser	em	contextos	formais	em	que	há	

uma	necessidade	social	de	uma	fala	mais	monitorada.	Nota-se,	porém,	que	esse	mesmo	falante,	
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quando em momentos de descontração e informalidade, volta a realizar a fala de maneira natural, 

em que a pronúncia de todos os fonemas dos termos que compõem o enunciado, desde que não 

seja	de	caráter	eminentemente	distintivo,	nem	sempre	é	feita.	

Pode-se comprovar esse fato, com o enunciado “foi naquela ligria	>	naquelaligria”	

pronunciado	pelo	informante	3,	nos	dados	coletados.	Observa-se,	no	retângulo	rosa	em	destaque,	

que os formantes de barras demonstram a realização de fonema sonoro, em que essas quase 

se	encostam	à	base.	Nesse	local,	há	o	alongamento	do	fonema	[a]	do	termo	“naquelaligria”,	

durante	0,236601	segundos,	com	descendência	da	curva	melódica,	sem	interrupção,	conforme	

revela a curva de pitch, em azul.

Figura	 3:	 Janela	 de	 edição	 do	PRAAT.	Cópia	 do	 sinal	 acústico	 e	 espectograma	 dos	 termos	

“naquelaligria”.

Teoricamente, o vocábulo “alegria”,	visto	de	maneira	isolada,	apresenta	uma	vogal	

inicial	desapoiada,	conforme	argumenta	Coutinho	(2005),	propícia	à	queda.	Entretanto,	na	realização	

da	fala,	como	se	pode	observar	no	gráfico	do	PRAAT,	percebe-se	que	essa	vogal	não	está	de	fato	

desapoiada, pelo contrário, há uma junção da vogal da última sílaba do primeiro termo, com a 

vogal	da	primeira	sílaba	do	segundo	termo,	em	que	atua	um	processo	de	sândi	e	não	de	aférese.	

Essa questão comprova que os fenômenos que envolvem a língua não podem 

ser analisados somente com base em questões linguísticas, fora do contexto de fala, sem 

considerar os fatores sociais e pragmáticos evidentemente presentes nesse momento. E para 

tal,	é	imprescindível	uma	metodologia	que	possibilite	estabilizar	a	fala	e	analisá-la	dentro	de	

aparatos tecnológicos que assegurem resultados mais precisos. 



CONCLUSÃO

Toda a discussão proposta nesta tese demonstra que os estudos linguísticos no Brasil 

no	período	do	século	XIX	e	mais	especificamente	do	século	XX	sofreram	grandes	influências	

das pesquisas e metodologias utilizadas por teóricos dos Estados Unidos e principalmente da 

Europa. 

Inicialmente,	 ainda	no	 século	XIX,	 vê-se	 o	 apogeu	das	 pesquisas	 sob	o	 viés	 do	

historicismo	e	do	método	histórico-comparativo.	Ocorreu,	então,	uma	grande	preocupação	em	

comparar as línguas dentro do eixo diacrônico com o intuito de reconstruí-las. Tem-se, com 

isso, a busca da genealogia das línguas, sob o enfoque da linguística comparada e da linguística 

histórica.	A	ênfase	dos	estudos	estava	sobre	os	textos,	única	fonte	considerada,	até	então,	capaz	

de projetar o passado. A língua falada não apresentava condições de ser analisada, pois não 

era possível, naquele tempo, estabilizar a fala, a qual era entendida como um objeto histórico 

passível de mudanças.

Os estudos linguísticos sob o enfoque comparativo atestando as ligações históricas 

existentes	entre	as	línguas	ocorreram,	inicialmente,	mais	de	forma	intuitiva	do	que	científica.	

Entretanto,	eles	foram	imprescindíveis	para	o	surgimento	do	método	comparado	de	pesquisa	

instituído pela a Gramática Comparada. Apesar de ter representado um grande avanço nas 

pesquisas linguísticas, a Gramática Comparada foi alvo de críticas, principalmente por não ter 

apresentado	outro	propósito	além	da	comparação	das	línguas	em	si	e	por	si.	Baseava-se	em	um	

método	essencialmente	comparativo,	sem	a	preocupação	de	explicar	os	processos	linguísticos,	

fato	que	é	bem	característico	das	pesquisas	e	obras	da	época.	

O	método	comparativo	somente	passa	a	ser	utilizado	com	o	propósito	de	explicar	

os	 fatos	 linguísticos	a	partir	do	final	do	 século	XIX,	quando	se	 torna	um	método	histórico-

comparativo, com o surgimento da Neogramática. A concepção de língua como um organismo 

vivo	dentro	de	uma	perspectiva	histórica	vigorou	até	meados	do	século	XIX	e	espelha	todo	o	

caráter	filosófico	e	evolucionista	da	época.	Essa	proposta	somente	foi	reformulada	após	esse	

período, quando a abordagem racionalista sobrepõe a espiritualista, apesar de ainda conservar 

o caráter evolucionista. 

Nota-se	que	esse	fato	se	refletiu	nas	pesquisas	envolvendo	as	línguas,	as	quais	se	

afastaram da perspectiva empírica e passaram a ter um caráter mais racionalista. A língua torna-

se algo de natureza humana e não divina. Essa visão contribuiu para o surgimento da linguística 

como ciência, e para uma nova compreensão sobre a língua, a qual passa a ser considerada 
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provida de um caráter social. Todo esse movimento metodológico foi sentido nas pesquisas do 

período	do	século	XX,	pois	as	obras	que	espelham	esse	momento	demonstram	essa	transição	

metodológica.

Com	o	método	histórico-comparativo,	o	foco	dos	estudos	transcende	a	comparação	

com	 a	finalidade	 de	 encontrar	 as	 correspondências	 fonéticas	 sistemáticas	 entre	 as	 línguas	 e	

estabelecer o parentesco entre elas. Essa nova proposta buscou explicar a transformação da 

língua	no	eixo	diacrônico,	com	a	finalidade	de	construir	a	ciência	a	partir	de	teorias	baseadas	

nas	leis	fonéticas	e	na	analogia.

O caráter historicista instaurado nos estudos das línguas, no contexto do surgimento 

das	 primeiras,	 no	 século	 XVIII,	 tendo	 como	 objetivo	 principal	 estabelecer	 a	 protolíngua,	

continuou	até	o	século	XIX,	quando	surgiu	a	Gramática	Comparada,	como	método	científico.	

Entretanto, nota-se que a historicidade não desapareceu, ela está presente na Neogramática. No 

final	do	século	XIX	e	decorrer	do	século	XX,	as	pesquisas	no	âmbito	da	linguagem	seguiram	

novo rumo teórico e metodológico, pois os estudos linguísticos passaram a ser vislumbrados 

como	ciência	histórica	e	não	natural.	Esse	viés	metodológico	abandonou	a	concepção	de	língua	

naturalista,	em	que	se	produziam	línguas	hipotéticas,	para	atender	a	exigência	da	cientificidade	

motivada pelo positivismo. As pesquisas sobre a língua apresentam, com a Neogramática, uma 

estreita	relação	com	falante,	o	qual	é	visto	como	a	fonte	de	toda	a	mudança	linguística.	O	foco	

dos	 estudos	 centra-se	 nas	 leis	 fonéticas,	 consideradas,	 pela	 escola	Neogramática,	 como	 um	

processo absoluto de regularidade, o que se torna alvo de críticas. 

Essa	nova	postura	metodológica	de	orientação	psicológica	subjetivista	ficou	refletida	

nos	trabalhos	da	época,	em	que	a	língua	passou	a	ser	compreendida	como	um	produto	do	espírito	

coletivo	dos	grupos	linguísticos	e	não	mais	como	um	processo	evolutivo	naturalista.	Porém,	a	

presença	 do	 falante	 nos	 estudos	 sobre	 a	 língua	 é	 ainda	 de	 forma	 teórica,	 pois	 as	 pesquisas	

continuaram sendo de gabinete e de metodologia histórico-comparativa, mas se afastando dos 

pressupostos evolucionistas. 

A Escola Neogramática buscava o entendimento da natureza da mudança linguística 

como um processo estreitamente ligado ao indivíduo. As observações empíricas cedem espaço 

para o racionalismo, e a concepção de língua mudou completamente, pois esta se tornou um 

produto social e não mais divino. A Neogramática propôs teorias para discutir essa questão, 

entretanto, essas teorias seriam de fato sistematizadas somente após as pesquisas de Saussure. 

Saussure,	 apesar	 de	 ter	 composto	 o	 grupo	 dos	 neogramáticos,	 vai	 além	 dessa	

vertente,	e	critica	o	fato	de	ela	não	ter	definido	seu	objeto	de	estudo,	fato	que	ele	realiza	com	

propriedade. As pesquisas saussurianas representam um grande avanço para o estabelecimento 

dos estudos da linguagem como ciência. O autor propõe um estudo de base descritiva ancorado 
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no	método	sincrônico,	entretanto,	ele	não	desconsidera	o	diacrônico,	apenas	sistematiza	uma	

metodologia	estruturalista	de	 trabalho	em	que	a	 língua	é	descrita	pelo	 seu	viés	 estrutural,	 a	

partir de um recorte no tempo. Surgiu, então, a vertente estruturalista.

A concepção social de linguagem continuaria no estruturalismo a partir do 

entendimento	de	que	a	língua	é	um	sistema	social.	A	língua	se	torna	o	objeto	de	estudo	dessa	

vertente,	por	ser	um	fato	social,	homogêneo	e	estável,	a	qual	é	separada	do	individual,	ou	seja,	

da fala, por ser esta instável e articulada. A proposta metodológica do estruturalismo buscava 

retirar	os	estudos	da	língua	do	âmbito	empírico	e	direcioná-los	para	a	cientificidade,	a	partir	da	

descrição estrutural dos fatos linguísticos. Essa metodologia propõe explicar a língua fora do 

contexto	de	comparação	dos	termos,	ou	seja,	é	uma	explicação	estrutural.

Os trabalhos linguísticos seguem um novo rumo com a proposta saussuriana, 

em	que	os	preceitos	metodológicos	diacrônicos	da	Gramática	comparada	e	a	visão	filológica	

evolucionista são separadamente considerados. Entretanto, as pesquisas sobre a língua 

continuam sendo objeto de estudos em gabinete. A fala não aparecia como relevante na descrição 

e análise dos fenômenos que envolvem os fatos linguísticos, por ser, naquele momento, como 

já	foi	mencionado,	impossível	de	ser	estabilizada.	Os	fatores	extralinguísticos	também	não	são	

considerados na proposta metodológica do estruturalismo. 

A língua, nessa corrente metodológica, está fora do sujeito, não sofre interferências do 

meio e se estabelece por meio de oposição de valores nos eixos paradigmáticos e sintagmáticos. 

Saussure	foi	sagaz	ao	definir	os	preceitos	do	estruturalismo	estabelecendo	a	dicotomia	langue e 

parole. Naquele momento, não havia supostamente condições metodológicas para se pensar os 

estudos linguísticos, como ciência, de outra maneira. 

Outra corrente teórica que desconsidera o processo da fala foi o gerativismo de 

Chomsky.	 Ele,	 semelhantemente	 à	 Saussure,	 dedica-se	 às	 pesquisas	 da	 estrutura	 da	 língua	

abstraída do social. A vertente gerativista buscou compreender como a língua se processa na 

mente	e,	para	tal,	apoia-se	na	homogeneidade	linguística,	ou	seja,	a	língua	é	vista	desprovida	da	

diversidade. A diferença fundamental entre as teorias gerativista e estruturalista está na noção 

de	sujeito	que	para	Chomsky	é	psicológico	enquanto	que	para	Saussure	é	sociológico.	Toda	

a fundamentação teórica do gerativismo está baseada nessa concepção. A língua, na proposta 

chomskiana,	é	um	produto	inato	da	faculdade	da	linguagem.	O	objeto	de	estudo	da	vertente	

gerativa	é	a	competência	linguística,	pois	essa	é	de	domínio	social	e	não	está	sujeita	às	variações	

da	fala.	O	método	gerativo	põe	em	foco	as	propriedades	universais	da	linguagem.

A	corrente	gerativista	também	foi	alvo	de	críticas	devido	a	seu	caráter	de	estudos	

abstratos,	porém	ela	contribui	para	o	crescimento	da	concepção	racionalista	das	pesquisas	sobre	

a	linguagem,	ao	criar	hipóteses	sobre	o	funcionamento	da	língua,	mais	especificamente,	sobre	a	
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sintaxe.	Essa	metodologia	influenciou	vários	estudos,	que	passaram	a	valorizar	os	mecanismos	

estruturais e funcionais linguísticos, mesmo que abstratamente. 

Os	estudos	na	maior	parte	do	século	XIX	foram	de	caráter	filológico	e	empírico,	

caminhando	para	o	racionalismo	científico	no	final	daquele	século	e	decorrer	do	século	XX.	

Apesar das pesquisas nesse período terem apresentado um caráter comparatista, histórico e 

abstrato, houve momentos em que a fala ocupou um papel relevante no cenário dos estudos 

sobre a língua.

O	início	da	Dialetologia	Românica,	por	volta	de	1870,	reflete	um	desses	momentos,	

com o trabalho de Ascoli, em que está o desejo pelos estudos da fala. A proposta, nesse estudo, 

gira em torno do resgate de dados de diversos estágios do percurso histórico da língua. Logo, 

o	cerne	desta	pesquisa	ainda	está	centrado,	verdadeiramente,	no	método	comparativo	e	não	em	

uma pesquisa sobre os fatos linguísticos dentro de um contexto social e pragmático.

Mesmo	ainda	sob	os	moldes	do	método	comparado,	esse	trabalho	representa	um	

ganho	significativo	para	os	estudos	da	fala,	pois	abriu	espaço	no	cenário	comparatista	para	o	

despontar	do	método	da	Geografia	Linguística,	utilizado	posteriormente	por	Jules	Gilliéron	nos	

estudos	dialetais.	Esse	método	se	opôs	ao	método	comparativo,	propiciou	o	início	das	pesquisas	

in loco, com destaque para a relevância da interação entre o falante e o pesquisador. O trabalho 

de	Gilliéron	solidificou	a	Geografia	Linguística	no	campo	da	ciência,	no	final	do	século	XIX.

Toda	essa	base	teórica	e	metodológica	referente	aos	estudos	filológicos,	bem	como	

da	Gramática	Comparada,	da	Neogramática,	do	Estruturalismo,	do	Gerativismo	e	da	Geografia	

Linguística,	que	chegaram	posteriormente	ao	Brasil,	mais	especificamente,	no	século	XX.	Esses	

estudos	influenciaram	consideravelmente	os	pesquisadores	brasileiros,	os	quais	apresentam	em	

suas	obras	reflexos	dos	pensamentos	dos	estudiosos	dessas	vertentes.	

Os estudos aqui no Brasil desenvolvidos demonstram, inicialmente, uma perspectiva 

de	 cunho	 histórico-filológica,	 em	 que	 o	 foco	 das	 discussões	 apoia-se	 na	 comparação	 de	

textos	 antigos,	 através	 do	método	 histórico-comparativo.	Os	 trabalhos	 de	 Serafim	 da	 Silva	

Neto espelham bem essa proposta metodológica, a partir da qual o autor defende a ideia da 

unicidade da Língua Portuguesa, seja no Brasil ou em Portugal. O estruturalismo europeu 

também	está	presente	na	obra	do	autor,	bem	como	de	Câmara	Jr.,	percursor	dessa	vertente	no	

Brasil. Apesar de se ancorar em teorias e metodologias que enfocam os estudos sob o caráter 

abstrato da linguagem, Silva Neto demonstra ser adepto ao pensamento da linguagem como 

um fato social. 

A	obra	de	Câmara	Jr.	se	destaca	em	uma	época	em	que	os	estudos	são	de	cunho	

histórico-comparativo.	Ele	se	opõe	ao	discurso	filológico	e	à	perspectiva	histórica	e	normativa	

da	Língua	Portuguesa	presente	em	sua	época,	ou	seja,	rejeita	os	preceitos	da	língua	sob	a	ótica	
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vernácula ou gramaticista, e busca uma nova proposta para o objeto da linguística. Apesar de 

se apoiar na metodologia estruturalista, Câmara Jr. descreve os fatos linguísticos ressaltando a 

importância do entrecruzar dos eixos diacrônicos e sincrônicos, os quais são complementares. 

O	final	do	século	XIX	e	o	decorrer	do	século	XX	no	Brasil	produziram-se	estudos	

que	enfatizam	o	método	histórico-comparativo,	com	autores	que	se	apoiam	nessa	proposta	para	

desenvolverem	vários	trabalhos	de	cunho	histórico	e	filológico,	tais	como	Ismael	Lima	Coutinho	

e Manoel Said Ali. Nesse período são escritas várias Gramáticas Históricas que apresentam 

uma	perspectiva	baseada	em	estudos	neogramáticos,	em	que	se	destacam	os	trabalhos	de	José	

Joaquim	Nunes	e	de	Edwin	Williams,	dentre	outros.

Observa-se	que	 as	pesquisas	no	Brasil,	 nessa	 época,	 refletem	a	metodologia	 e	 a	

concepção	de	língua	em	que	os	trabalhos	se	ancoravam.	A	língua	até	a	década	de	60,	na	maioria	

das propostas teóricas, está fora do sujeito, mesmo em teorias que abordavam uma concepção 

social de linguagem. Não há uma preocupação em compreender, descrever e explicar os fatos 

linguísticos	no	seio	da	comunidade	de	fala.	Até	porque	os	aparatos	tecnológicos	da	época	não	

possibilitavam	aos	pesquisadores	metodologias	que	assegurassem	cientificidade	aos	trabalhos	

que de cunho de campo. 

Os trabalhos dialetológicos de Antenor Nascentes, de Amadeu Amaral e Mário 

Marroquim,	a	partir	da	década	de	20,	tentam	romper	com	essa	separação	entre	sujeito	e	língua,	

bem	como	apresentar	com	mais	propriedade	o	português	falado	no	Brasil	e	as	influências	que	

podem	ter	atuado	em	sua	construção.	Esses	estudos	são	direcionados	para	além	do	aspecto	lexical,	

destacando-se	também	os	aspectos	fônico,	morfológico	e	sintático.	São	pesquisas	importantes	

para o conhecimento da fala regional e para a instauração da dialetologia no Brasil 

Apesar	de	utilizarem	o	método	dialetológico	para	realizar	os	trabalhos	de	campo,	

suas	obras	espelham,	de	 fato,	 a	descrição	da	 fala	 local	dentro	de	uma	abordagem	filológica	

e	histórica,	pelo	viés	da	Gramática	Comparada.	São	pesquisas	de	gabinete,	em	que	os	dados	

coletados	são	utilizados	com	a	finalidade	de	comparar	o	português	regional	brasileiro	com	as	

línguas românicas, dentre elas o português europeu. 

Nota-se	 que	 os	 trabalhos	 dialetológicos	 no	 Brasil	 fogem	 à	 proposta	 inicial	 de	

pesquisa	de	campo	e	desembocam	em	um	estudo	comparado.	Porém,	esses	estudos	permitem	

um mapeamento dos fatos linguísticos que demarcam o português brasileiro em suas variedades 

regionais. Com isso, tem-se um impulso para o surgimento e expansão de teorias e metodologias 

que discutem, realmente, os fatos linguísticos a partir da fala, inserida na comunidade 

linguística. 

As	teorias	e	concepções	metodológicas	do	início	do	século	XIX	até	o	final	do	século	

XX passam por transformações consideráveis, conforme foi descrito neste trabalho. Percebe-
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se	que	os	estudos	no	Brasil,	até	a	década	de	60,	 são	 focados	prioritariamente	na	 língua,	até	

por questões metodológicas. A fala representa durante um longo período um entrave para a 

linguística como ciência. Somente após o acesso a tecnologias modernas e inovadoras, tais como 

o	gravador	e	programas	de	computador	de	análise	linguística,	é	que	as	pesquisas	no	âmbito	da	

língua	incluíram,	de	fato,	os	estudos	da	fala	na	explicação	dos	fenômenos	linguísticos,	pois,	até	

então, o que se tinha eram pesquisas em gabinete.

Essa	 nova	 visão	 teórica	 e	metodológica	mudou,	 de	 forma	 significativa,	 o	 rumo	

das	pesquisas	no	Brasil,	pois	o	pesquisador	consegue	assegurar	cientificamente	os	resultados	

encontrados	mesmo	em	estudos	que	apresentam	certo	caráter	empírico,	como	é	a	descrição,	

análise e explicação dos fenômenos que envolvem a fala. 

Atualmente,	 é	 possível	 sair	 do	 nível	 histórico-descritivo	 estrutural	 apresentado	

nos	trabalhos	do	século	XIX	e	XX	e	demonstrar	metodologicamente	os	fatores	atuantes	nos	

processos linguísticos dentro da comunidade real de fala, assegurando os resultados encontrados. 

Poder visualizar essas teorias e concepções diacronicamente e ainda ter disponíveis aparatos 

tecnológicos	que	possibilitam	estabilizar	a	fala,	com	a	finalidade	de	testar	e	explicar	como	os	

fatos linguísticos atuam na língua, torna-se um diferencial metodológico.

Nesta tese, pôde-se comprovar essa questão, a partir da análise do fenômeno da 

aférese,	 o	 qual	 foi	 demonstrado	 em	 um	 percurso	 diacrônico,	 descrito	 conceitualmente	 por	

vários teóricos. Percebe-se que, por limitações metodológicas, esses estudiosos se restringiram 

em	afirmar	que	esse	fenômeno	ocorre	quando	o	fonema	inicial	sofre	apagamento,	dentro	de	

alguns	contextos	estruturais	específicos.	Os	conceitos	apresentados	pelos	teóricos	do	século	XX	

sobre	a	aférese	é	definido	a	partir	do	que	se	tinha	disponível	metodologicamente,	na	época,	ou	

seja, pela comparação desse processo no português com o latim. Seria imprudente, para eles, ir 

além	dessas	afirmações.	

Esta pesquisa demonstra, a partir da metodologia aplicada na análise linguística dos 

dados	coletados,	que	pensar	no	processo	da	aférese	fora	do	contexto	de	fala	leva	a	resultados	

imprecisos, pois esse fenômeno ocorre em função da soma de um conjunto de fatores sociais, 

pragmáticos e linguísticos que atuam nesse apagamento, e não somente em função de questões 

estruturais	específicas.	Esse	fato	pôde	ser	comprovado	com	os	testes	efetuados	no	programa	

PRAAT,	além	da	descrição	da	fala	estabilizada	em	gravação	digital,	a	qual	pôde	ser	repetida	

várias vezes para conferir o que se ouvia. 

Percebe-se	 que	 afirmativas	 feitas	 sobre	 esse	 processo	 pelos	 teóricos	 do	 século	

XX, tais como: as vogais desapoiadas são mais propícias à queda, apesar de verdadeiras, são 

frágeis e abrem espaço para questionamentos. Como foi demonstrada nas análises, na cadeia 

de	fala,	a	tendência	dos	fonemas	é	de	se	interligarem,	mesmo	em	limite	de	vocábulos.	Logo,	é	
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difícil encontrar, nesse contexto, fonemas desapoiados, principalmente em momentos de fala 

não monitorados. Com as tecnologias que se dispõe atualmente para analisar a fala, pode-

se	ponderar	que	é	 impreciso	sustentar	o	 fato	de	que	a	queda	de	determinado	fonema	ocorre	

baseada unicamente em fatores estruturais. 

A análise dos dados demonstra que os fatores que motivam a queda de fonemas 

iniciais nos vocábulos são variáveis, sendo necessária uma metodologia que possibilite uma 

análise que permita o entrecruzar dos contextos linguísticos e extralinguísticos, para uma 

melhor	compreensão	desses	fatores.	Deve-se	considerar	que	o	propósito	maior	do	falante	é	uma	

comunicação	eficiente	com	seu	interlocutor,	que	promova	a	construção	do	sentido.	Nesse	caso,	

observa-se	que	a	ação	da	aférese	ocorre	não	somente	por	imposição	de	fatores	estruturais,	mas	

também	por	fatores	sociais,	pragmáticos	e	inclusive	de	identidade	social.	

Além	 disso,	 observa-se	 na	 análise	 que,	mesmo	 em	 contexto	 estrutural,	 social	 e	

pragmático favorável, o falante não apaga os fonemas distintivos e relevantes para a construção 

do	 sentido,	 bem	 como	 não	 efetua	 apagamentos	 que	 desencadeiem	 dificuldades	 para	 com	

a	fluência	da	fala.	Há	uma	harmonia	entre	os	processos	estruturais	e	pragmáticos,	em	que	a	

estrutura	linguística	se	adapta	às	condições	de	fala.	

A	metodologia	de	pesquisa	utilizada	na	análise	dos	dados	comprova	que	os	métodos	

de	estudo	dos	teóricos	do	século	XX,	por	não	poderem	estabilizar	a	fala,	não	demonstram	com	

cientificidade	os	fatores	motivadores	do	fenômeno	da	aférese,	apenas	conceitua	esse	fenômeno.	

Portanto, os resultados encontrados neste estudo são diferentes dos apresentados por esses 

teóricos, porque eles, seguramente, trabalharam dentro de metodologias limitadas, que não 

permitiam estabilizar a fala. 
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