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PASSADO           PRESENTE

Focalizar o tópico Variação e Mudança numa mesa sobre o

presente e o futuro das pesquisas em Geolinguística e Sociolinguística

no Brasil, áreas intercomplementares, não é tarefa fácil, tendo em

vista o significativo número de estudos desenvolvidos,

respectivamente, a partir das décadas de 1950 e 1970, e que vêm

propiciando um amplo conhecimento do Português do Brasil e,

consequentemente, ensejando diferentes interpretações sobre suas

origens.

“Os lugares , as áreas, não existem nas ciências humanas
como espaços físicos em si, mas como espaços sociais”
(Nelson Rossi )



A complementaridade entre a Geolinguística e a Sociolinguística é
inegável, e está retratada na própria obra de Labov, que, para seu
estudo sobre Martha’s Vineyard (1963), recorreu ao Linguistic Atlas of
New England como fundamento para suas hipóteses e, em 2006,
publicou, juntamente com Sharon Ash & Charles Boberg, o Atlas of
North American English.

Pode-se dizer que foi no âmbito da Geolinguística, com o projeto do
Atlas Prévio dos Falares Baianos, que se inaugurou no Brasil a prática
de pesquisa de campo, de organização de corpora, de observação da
língua em sua dinâmica, fornecendo uma visão global da variação,
dando margem a inferências de natureza sócio-histórico-cultural,
chamando a atenção para questões relativas a limites dialetais, à
difusão de formas e sons.



Idealizado por Nélson Rossi e publicado em 1963, sua realização
remonta a meados da década de 1950 e foi seguido pelo Atlas
Linguístico de Sergipe, que, embora concluído na década de 60, só
veio a ser publicado em 1987, já se afastando sutilmente do caráter
monodimensional original da Geolinguística, por levar em conta a
variável sexo/gênero.

No âmbito da Sociolinguística, cabe referir o papel de Anthony Naro,
que, nos inícios da década de 1970, introduziu, no Brasil, a pesquisa
variacionista de inspiração laboviana, calcada no princípio da
heterogeneidade ordenada, que enseja conhecer em maior detalhe
as variáveis linguísticas que se mostram relevantes nas comunidades
de fala, permitindo verificar as motivações estruturais e sociais que
determinam a implementação das variantes e conduzem os processos
de mudança.



Muitas das tendências que se observam na atualidade decorrem de

iniciativas de pesquisa que, desde então, se firmaram em diferentes

áreas do país, muitas vezes em decorrência de especificidades

histórico-sociais e étnicas, como se observou, por exemplo, no

Encontro do GT de Sociolinguística de 1989, que se concentrou na

exposição dos levantamentos das pesquisas em curso no país, para,

então, definir o perfil (ou os perfis) do grupo recém-criado (1985) e

traçar, digamos assim, uma política de pesquisa.

Nessa ocasião, como observaram Paiva e Roncarati (Anais, 1989:

810), “os relatos apresentados demonstraram que havia, apesar da

diversidade de produções coletadas, uma tendência à concentração

de determinado tipo de estudo em certas regiões”.



Entre outros estudos então citados, encontram-se os referentes:

• ao NURC na Bahia e no Rio de Janeiro;

• ao projeto Dialetos sociais cearenses, prolongamento do ALECE (Atlas

Linguístico do Ceará), só publicado em 2010;

• a análises (i) sociolinguísticas quantitativas, com foco no contato

entre dialetos regionais e socioletos e (ii) a pesquisas etnográficas,

voltadas para a interação em sala de aula, realizadas na UNB;

• a pesquisas variacionistas sobre variáveis sintáticas, morfossintáticas

e fonológicas, desenvolvidas na UFRJ e na PUC-RJ;



Mencionaram-se, ainda,

• pesquisas que visavam “não somente a constatar fenômenos de
variação e mudança linguística como também encaixar tais
fenômenos no sistema da língua”, com a preocupação de “aliar o
modelo laboviano de pesquisa a outros modelos de análise teórica”
(Duarte, Anais...), desenvolvidas na UNICAMP e na PUC-SP;

• o estudo da (i) variação linguística urbana considerando, entre outros
aspectos sociais, os grupos étnicos que compõem a população, com
destaque para o Projeto VARSUL; (ii) as diferenças intrarregionais
assinaláveis em um Atlas Linguístico e Etnográfico da Região Sul
(Anais, 1989), ainda em fase preliminar, nas instituições do Sul;

• Note-se que, na época, nada foi relatado sobre a Região Norte,
embora, atualmente, Belém seja uma referência em estudos
geossociolinguísticos.



Passados 30 anos desse Encontro, já se tem um quadro bastante

abrangente de diversos fenômenos variáveis – dos condicionamentos

estruturais e diatópico-sociais das variantes, de processos de mudança

observados em tempo real e em tempo aparente – que continuam a

gerar novas pesquisas, muitas em interface com outros modelos

teóricos e com apoio em novas ferramentas de análise e

experimentos.

Há um inestimável acervo de bancos de dados que contempla, em

conjunto, todas as áreas do país, como, por exemplo:

(a) os de recorte geossociolinguístico:



• Os dos atlas regionais e de pequeno domínio, cerca de 35, segundo

Romano (2015).

• o do Projeto ALiB que, com 250 pontos de inquérito e 1100

informantes, reúne dados obtidos por meio de diferentes métodos de

recolha (i) três tipos de questionários (a) fonético-fonológico, com 11

questões de prosódia; (b) semântico-lexical e (c) morfossintático a

que se somam (ii) questões de pragmática; (iii) temas para discursos

semidirigidos – relato pessoal, comentário, descrição e relato não

pessoal; (iv) perguntas de metalinguística e (v) um texto para leitura.

(b) os de recorte mais propriamente sociolinguístico, como os do NURC,

do PEUL, do VARSUL, do VALPB, do IBORUNA, do SP2010, do ALIP.



Para dar uma ideia de algumas das preocupações atuais dos
sociolinguistas brasileiros e exemplificar a diversidade temática do
Eixo 1, procedeu-se a um levantamento em quatro publicações
organizadas por iniciativa do GT de Sociolinguística, abarcando o
período de 2003 a 2019:

• Português Brasileiro: contato linguístico, heterogeneidade e
história. Rio de Janeiro: FAPERJ; 7 Letras, 2003. (organizado por
Claudia Roncarati & Jussara Abraçado).

• Português Brasileiro II: contato linguístico, heterogeneidade e
história. Niteroi: EdUFF, 2008 (organizado por Claudia Roncarati &
Jussara Abraçado).

• Mapeamento sociolinguístico do português brasileiro. São Paulo:
Contexto, 2015. (organizado por Marco Antônio Martins & Jussara
Abraçado).

• Dimensões e experiências em Sociolinguística. São Paulo: Blusher,
2019.



QUADRO 1 – TEMAS DE PESQUISAS DISTRIBUÍDOS POR QUATRO 

PUBLICAÇÕES DO GT DE SOCIOLINGUÍSTICA (2003-2019) 

Publicação Temas 

(1)

PB-1

Variação e 

mudança 

linguística

Fricativas coronais// Alçamento de /e/ pretônico // Alternância

nós/agente // Fenômenos discursivos: análises variacionistas como

indício de gramaticalização // Sujeito expletivo e as construções

existenciais // Ergatividade e proformas existenciais e encadeamento

dêitico // Domínios referenciais e a hipótese da trajetória universal //

O retorno do pronome tu à fala carioca// Construções infinitivas

iniciadas por para // Transitividade, referncialidade e ordenação de

constituintes no português coloquial // Variação na ordem dos

adjetivos // Pressões estruturais e discursivas no condicionamento da

variação // Do advérbio ao clítico é isso aí // Marcação e estabilidade

na mudança linguística // O status do gerúndio na gramaticalização

das orações complexas.



(2)

PB-2

Heteroge-

neidade

Retratos da variação entre você e tu no PB: sincronia e diacronia //

Variação sociolinguística e teoria linguística // Reanálise da

consoante em final de palavra: coda ou ataque vazio? // A

variação linguística no Brasil // Restrições de natureza cognitivo-

comunicativa : marcação versus expressividade retórica em

fenômenos // Algumas restrições aos proparoxítonos em

Português // Estudo diacrônico da inversão verbo-sujeito no PB //

A construção de uma metodologia dialetal: para uma avaliação do

Projeto ALiB // Crença de professores e alunos de português de

escolas públicas de Juiz de Fora-MG // Haver, ter ou fazer na

expressão de tempo decorrido // A ordem das orações nos

discursos falados e escritos // Aportes sociolinguísticos à

alfabetização // Temporais na margem esquerda da oração:

indexação na fala e na escrita // Palatalização e soância: interação

entre variação e teoria fonológica



(2)

PB-2

Heteroge-

neidade

(cont)

// O deslocamento das marcas flexionais nominais e verbais em

português, como consequência da mudança do paradigma prosódico

// A fala popular do Rio de Janeiro numa perspectiva geo-

sociolinguística // A variação na ordem dos clíticos pronominais em

complexos verbais: condicionamentos morfossintáticos e prosódicos

// Expressões lexicalizadas no PB: construção conjunta e uso

comunitário do léxico // Crenças e atitudes linguísticas: quem fala a

língua brasileira // Desfazendo um mito: a repetição na escrita e suas

funções.



(3)

Mapeamento

Variação e mudança no âmbito do vocalismo // Variação e
mudança no âmbito do consonantismo // Variação fônica nas
capitais brasileiras // Variação entonacional nos enunciados
interrogativos // Variação nos pronomes nós e a gente // Variação
nos pronomes tu e você // Variação nas funções acusativa, dativa e
reflexiva.
OBS: Aparte II, é consagrada a questões de interface: Variação
sonora // Variação sintática e gerativismo // Variação e
sociofuncionalismo /, Variação e gramaticalização // Variação e
cognição.

(4)

Dimensões

Questões e métodos: vogais médias pretônicas na fala de migrantes
nordestinos em situação de contato dialetal // Percepção da
variação da coda (s) na comunidade de fala do Rio de Janeiro:
acessando o significado social da variante fricativa posterior // O
apagamento da vogal postônica medial em duas variedades
africanas do Português: uma descrição preliminar // Ainda sobre os
róticos no Português de Moçambique // Atitudes linguísticas de
mestrandos das unidades do PROFLETRAS da Região do Triângulo
Mineiro.
OBS: Há questões de interface
Sociolinguística variacionista e gramática de construções: os
desafios e as perspectivas de compatibilização



UMA POSSÍVEL AGENDA PARA 
O EIXO 1 



No Encontro do GT de Sociolinguística (PUC-RS em 2015), as então

coordenadoras do Eixo 1 propuseram questões para debate/ sugestões de

trabalho com base no que vem sendo realizado, que aqui se ampliou:

(1) discutir questões relativas à (i) implementação, percepção e avaliação de

variantes, (ii) à origem das mudanças (observar como determinadas variantes

se difundem pelas diferentes regiões e grupos sociais do país), (iii) à

caracterização de casos de variação estável e de mudança em progresso;

(2) desenvolver estudos com base em comunidades de prática;

(3) Investir em estudos de variação estilística;

(4) realizar pesquisas sobre os fenômenos que mais afastam ou aproximam o

PB do PE e de variedades africanas do Português.



No âmbito, mais propriamente, da morfossintaxe, sugeriu-se

(1) continuar o mapeamento (que já contemplou a variação e

distribuição nacional) dos pronomes tu/você (Scherre at al.) e nós e a

gente (Lopes e Vianna); (2) dos clíticos acusativo, dativo e reflexivo e

suas formas variantes (Duarte e Ramos), agora com foco: (a) nas

realizações do sujeito pronominal, (b) do clítico indefinido se

(indeterminador e apassivador) e suas formas variantes, tanto numa

perspectiva formal quanto funcional; (3) das formas pronominais

tônicas (aparentemente ainda não descritas sistematicamente, e que

poderiam constituir um trabalho futuro que propiciaria um completo

retrato do quadro dos pronomes pessoais) e, ainda, (4) um

mapeamento dos verbos suporte.



A esses temas somam-se questões, mais gerais, relativas ao
tratamento de dados, como novos métodos e ferramentas para
análises estatísticas e a modelagem/ampliação de corpora.

Num país das dimensões e da complexidade sócio-cultural como o
Brasil, é importante que se realizem análises sociolinguísticas que
complementem as de cunho geolinguístico e possam dar conta de
processos de variação e mudança em regiões ainda não tão
contempladas como a Centro-Oeste e a Norte, por exemplo, ou em
pequenas e médias localidades. Tais análises servem de base a
generalizações e a reflexões teóricas.

E não se deve esquecer que Labov nos ofereceu os fundamentos
para nadarmos tranquilos nas três ondas...



À GUISA DE CONCLUSÃO

Gostaria de finalizar com as palavras de Labov (2016: 598), num

texto em que comenta artigos publicados no nº 20 (2016) do Journal

of Sociolinguistics, em homenagem aos 50 anos de sua obra, e que

acredito sintetizarem o que reúne geolinguistas e sociolinguistas e

atrai pesquisadores de outras linhas a buscarem compatibilizar suas

opções teóricas com as da Sociolinguística Variacionista.



“Se os linguistas continuarem a persistir no estudo da mudança e

da variação, indubitavelmente, conheceremos padrões mais e

mais complexos produzidos pelas correntes da vida social que se

entrecruzam. Continuaremos fascinados pelos detalhes

intrincados revelados pela geografia dialetal. Mas acho ainda

mais fascinantes as descobertas que mostram que estamos

caminhando na mesma direção sem o percebermos”.

MUITO OBRIGADA!


