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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa é um estudo sociolinguístico sobre as formas de indeterminação do sujeito no 

Estado da Bahia, mais especificamente em sete cidades que representam suas respectivas 

mesorregiões: Barreiras (Extremo Oeste Baiano), Barra (Vale São-Franciscano da Bahia), 

Vitória da Conquista (Centro-Sul Baiano), Ilhéus (Sul Baiano), Irecê (Centro-Norte Baiano), 

Alagoinhas (Nordeste Baiano) e Salvador (Região Metropolitana). O presente trabalho utiliza 

como corpus 28 entrevistas coletadas pelo projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil) nas 

cidades supracitadas. Registram-se mais formas de indeterminação do que aquelas prescritas 

pela tradição gramatical. Com base na teoria laboviana, busca-se analisar o condicionamento 

de variáveis linguísticas (presença de sujeito lexical, grau de indeterminação, tipos de verbo, 

tempo e modo verbais, tipos de frase e paralelismo) e fatores sociais (cidades, sexo e faixa 

etária) em relação às variantes controladas, divididas em três grupos. Submetidos à análise do 

GoldVarb, os 811 dados coletados mostraram que a forma com maior percentual foi o grupo 

das formas pertencentes ao grupo 1, em especial o uso do verbo na terceira pessoa do singular, 

desacompanhado da partícula ‘se’. A análise do peso relativo dessa variante revelou seu 

favorecimento em falantes da faixa etária 2 e uma tendência ao desfavorecimento entre falantes 

da faixa etária 1. Na faixa mais jovem há o favorecimento da variante terceira pessoa do plural. 

Na observação dos tipos de variantes nominais de indeterminação, a faixa etária também foi 

identificada assim como a variável ‘cidades/mesorregiões’ como fatores condicionantes à 

escolha de  formas nominais  do grupo A, constituído por artigo + nome ou pronome indefinido. 

  

Palavras-chave: Sociolinguística. Indeterminação do sujeito. Bahia.  

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This research is a sociolinguistic study about the forms of indeterminacy of the subject in Bahia, 

more specifically in seven cities that represent their own mesoregions: Barreiras (Extreme 

West), Barra (San-Franciscan Vale), Vitória da Conquista (South-Central), Ilhéus (South), Irecê 

(North-Central), Alagoinhas (Northeast) and Salvador (Metropolitan Region).This dissertation 

uses a corpus of 28 interviews collected by ALiB Project (Brazilian Linguistic Atlas) in the 

cities above. It is registered much more indeterminacy forms than those ones prescribed by the 

Traditional Grammar. Based on Labov’s theory, we search to analyse the conditioning  of 

linguistic variables (presence of a lexical subject, indeterminacy level, type of verb, verbal tense 

and mood, type of sentence and parallelism) and social factors (cities, sex and age range) in 

relation to controlled variants, categorized in three diferente groups. Submitted to the GoldVarb 

analysis, the 811 collected data revealed that the form with the highest percent was the group 

1, in particular the use of the verb in third person of singular without the ‘se’ particle. The 

relative value monitoring of this variant revealed its favouritism by speakers in age range 2 and 

a tendency to disadvantage between speakers in age range 1. For the youngers there is the 

favouritism of third person of plural variant. In observation of the nominal forms of 

indeterminacy, the age range was also identyfied as the variable ‘cities/mesoregions’ like 

conditioning factors for choosing the group A of nominal forms, constituted by article+noun or 

undefined pronoun. 

 

Keywords: Sociolinguistics. Indeterminacy of the subject. Bahia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A língua evolui ao longo do tempo, sofrendo variação e mudança, que não são 

registradas pelas gramáticas normativas ou pela tradição escolar com a mesma dinamicidade. 

Longe da visão dos linguistas, a língua é tratada como algo estático e permanente, e o que se 

apresenta nas instituições de ensino é um compilado de normas e regras a serem seguidas, na 

crença de que a língua não deve sofrer variações nem mudanças. 

Visando levar em consideração o caráter dinâmico e mutável das línguas humanas, em 

especial do português falado no Brasil, a presente pesquisa trata das formas de indeterminação 

do sujeito no Estado da Bahia. Para tanto, a base teórico-metodológica deste trabalho é a 

sociolinguística variacionista, difundida por William Labov, por isso também chamada de 

teoria laboviana. 

A teoria variacionista busca compreender a relação entre os processos de variação e 

mudança sofridos pelas línguas e sua possível relação com fatores linguísticos e sociais que 

podem condicioná-lo. Dessa forma, fatores como sexo do informante, faixa etária, grau de 

escolaridade, localidade, dentre outros, são considerados possíveis condicionantes das escolhas 

linguísticas do falante e do percurso da variação e da mudança.  

Considerando que variação, segundo a teoria laboviana, consiste em diferentes formas 

de dizer a mesma coisa, a presente pesquisa de caráter variacionista visa a analisar as diferentes 

estratégias de indeterminação do sujeito no Estado da Bahia. 

O corpus que constitui esta pesquisa é composto de 28 entrevistas do projeto Atlas 

Linguístico do Brasil (ALiB), coletadas no Estado da Bahia. São questionários gravados com 

informantes com Ensino Fundamental de ambos os sexos, duas diferentes faixas etárias (entre 

18 e 30 anos; entre 50 e 65 anos), em sete cidades do Estado, a seguir apresentadas:  

(i) Barreiras, no Extremo Oeste Baiano;  

(ii) Barra, no Vale São-Franciscano da Bahia;  

(iii) Vitória da Conquista, no Centro-Sul Baiano;  

(iv) Ilhéus, no Sul Baiano;  
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(v) Irecê, no Centro-Norte Baiano;  

(vi) Alagoinhas, no Nordeste Baiano; e  

(vii) Salvador, na Região Metropolitana. 

O trabalho objetiva identificar as formas de indeterminação mais recorrentes nas cidades 

analisadas, comparar as estratégias de indeterminação dessas localidades, além de identificar 

quais variáveis linguísticas e extralinguísticas favorecem ou desfavorecem a escolha das 

variantes analisadas. 

No primeiro capítulo, intitulado A teoria sociolinguística, é feita uma revisão 

bibliográfica sobre os pressupostos teóricos que norteiam esta pesquisa, iniciando com um 

breve histórico do surgimento dessa teoria, reforçando seus principais conceitos. Em seguida, 

discute-se sobre os estudos da variação, a influência dos fatores sociais nos fenômenos 

linguísticos, finalizando com um comentário sobre as três ondas da sociolinguística. 

O segundo capítulo, O sujeito indeterminado no português brasileiro, inicia uma 

discussão sobre a forma como a indeterminação do sujeito é tratada pelas gramáticas normativas 

e descritivas. Em seguida, faz-se um levantamento de estudos acadêmicos voltados para o 

processo de indeterminação, com destaque para os trabalhos de Milanez (1982), Rollemberg et 

al. (1991), Menon (1994), Ponte (2008), Carvalho (2010), Assunção (2012), Souza (2014) e 

Carvalho (2017). 

Em Aspectos metodológicos, inicia-se com uma apresentação de informações sobre o 

acervo do corpus do ALiB, seguida de um breve panorama histórico das sete cidades analisadas 

e chegando finalmente aos detalhes metodológicos da pesquisa sociolinguística, com a 

montagem do envelope da variação e a exposição das variáveis consideradas. 

Na Análise dos dados, apresentam-se os resultados alcançados com a pesquisa, após os 

dados terem sido submetidos ao programa GoldVarb, bem como as variantes mais comuns e as 

variáveis selecionadas. 

Finaliza-se esta dissertação com as Considerações finais, trazendo os comentários mais 

relevantes dos resultados encontrados.  
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1. A TEORIA SOCIOLINGUÍSTICA 

 

Neste capítulo, faz-se uma breve apresentação do quadro teórico da sociolinguística (seu 

histórico, os seus pressupostos, a sociolinguística variacionista, os fundamentos empíricos da 

mudança, dentre outros aspectos relativos à pesquisa sociolinguística contemporânea. 

 

1.1. UM BREVE HISTÓRICO DA SOCIOLINGUÍSTICA 

 

A prática da linguagem verbal e toda a sua complexidade mudou definitivamente a 

história da humanidade. O ser humano, com sua racionalidade e capacidade criativa de 

combinar itens, tornou-se capaz de codificar o mundo, traduzir conhecimentos e experiências e 

até mesmo transformar a realidade ao seu redor.  

O estudo da linguagem humana não é algo atual. Apesar de o grande marco dos estudos 

linguísticos ter sido a publicação póstuma de pensamentos saussurianos em 1916, a relação 

entre o som e o sentido das palavras já era estudada desde o período aristotélico bem como já 

havia uma visão normativa da língua pelos gramáticos alexandrinos. Porém a língua só foi 

tratada como objeto científico após a compilação das anotações de três discípulos de Ferdinand 

de Saussure: Albert Riedlinge (1870-1946), Albert Sechehaye (1865-1947) e Charles Bally 

(1865-1947).  

A partir de inquietações e contribuições de Saussure captadas por seus alunos, a obra 

Curso de linguística geral transformou a maneira como a linguagem humana era encarada. Ao 

apresentar certos conceitos dicotômicos, a saber langue x parole, significante x significado, 

sintagma x paradigma e sincronia x diacronia, Saussure contribuiu para a formação da 

linguística estrutural na Europa. 

Compartilhando muitas características com o estruturalismo europeu, surgiu, ainda no 

século XIX, a linguística estrutural americana, trazendo a tese de que a linguagem determina a 

percepção e o pensamento (WEEDWOOD, 2002, p. 130), conhecida como “hipótese de Sapir-

Whorf”, nomeada de tal forma por conta de seus criadores: Edward Sapir (1884-1939) e seu 

seguidor Benjamin Lee Whorf (1897-1941). Outro linguista americano que também deixou 
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suas marcas nesse campo foi Leonard Bloomfield (1887-1949), graças à sua abordagem 

behaviorista de estudo da língua, ainda que desprezasse os aspectos semânticos da linguagem. 

Mas foi, sem dúvida nenhuma, em 1957, após a publicação da obra Syntactic structures, 

de Avram Noam Chomsky, que a linguística do século XX entrou em uma nova fase. Seguindo 

a linha dicotômica de Saussure, Chomsky trouxe a distinção entre o conhecimento que um 

indivíduo tem das estruturas linguísticas (competence) e a forma como o sujeito faz uso desse 

conhecimento (performance). Rompendo com as referências estruturalistas, o pensamento 

chomskiano desenvolveu a ideia de uma gramática gerativa, na qual se tentava refletir de que 

forma uma pessoa consegue usar de toda a sua criatividade para elaborar, emitir ou 

compreender infinitas frases inéditas, obedecendo a certos princípios e parâmetros.  

Após todas as contribuições formalistas das ideias de Saussure e Chomsky, surgiu, a 

partir da década de 60, uma teoria linguística que visava preencher uma lacuna até então 

desprestigiada por outras correntes: o estudo da língua e sua relação com fatores de caráter 

social. O termo sociolinguística passou a ser adotado por volta da segunda metade do século 

XX para definir tal teoria, embora um de seus principais precursores, William Labov (2008 

[1972]), tenha evitado tal terminologia, já que admitir a existência de um estudo da linguagem 

relacionado a fatores sociais em uma única teoria era automaticamente reconhecer a 

possibilidade de dissociar os estudos linguísticos de processos sociais. 

Desde que se iniciaram os estudos sociolinguísticos, em 1961, Labov ressaltou a 

importância de estudar a língua em seu contexto de uso, 

a língua tal como usada na vida diária por membros da ordem social, 

este veículo de comunicação com que as pessoas discutem com seus 

cônjuges, brincam com seus amigos e ludibriam seus inimigos. 

(LABOV, 2008 [1972], p. 13) 

Para Labov (2008 [1972]), porém, o estudo da língua em uso mostrou-se uma árdua 

tarefa, pois alguns empecilhos de natureza ideológica foram descortinados no decorrer de suas 

imersões bibliográficas que antecederam o surgimento da sociolinguística enquanto teoria. O 

primeiro empecilho foi o conceito dicotômico entre a sincronia e a diacronia apresentados por 

Saussure. Para tal autor, ou a língua teria a estrutura analisada a partir de dados do presente, ou 

seria estudada do ponto de vista histórico. Já para a sociolinguística, a possibilidade de um 

estudo pancrônico que permitisse a observação do uso da língua em um dado momento, através 

da observação de falantes de faixas etárias distintas, seria algo possível. 
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A segunda barreira ideológica devia-se à crença na impossibilidade de a mudança 

sonora ser um fenômeno observável, considerando que se tratava meramente de empréstimos 

dialetais, o que também foi posteriormente rebatido pela pesquisa laboviana. Já a terceira, e 

talvez a mais contundente, era justamente a afirmação de que a variação livre não podia ser 

condicionada e não importava para os estudos linguísticos, visão esta que seria contrariada pela 

teoria sociolinguística ao dedicar-se à busca das causas ou motivações para o fenômeno da 

variação. 

Talvez todas estas inquietações não seriam tão frutíferas se não fosse a valiosa 

contribuição de Uriel Weinreich, orientador de Labov em sua dissertação de mestrado sobre 

Martha’sVineyard e também na tese de doutoramento sobre Nova York (ambas tratadas mais à 

frente). Weinreich foi um dos grandes precursores do estudo da língua atrelado ao seu uso em 

sociedade. 

Tomados por esta perspectiva social da linguagem, em 1964, pesquisadores reuniram-

se em uma conferência na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, organizada por William 

Bright. Além dele, nomes como John Fisher, Charles Ferguson, Dell Hymes, John Gumpers e 

o próprio William Labov estiveram presentes na ocasião. Como resultado desse encontro, 

Bright publicou uma coletânea de pensamentos intitulada em português As dimensões da 

sociolinguística (1974[1966]) (CAMACHO, 2013, p. 35). 

Dois anos mais tarde, em 1966, Weinreich convidou Labov e Herzog para escrever um 

ensaio intitulado Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística (2006 

[1968]) durante uma conferência no Estado do Texas. Weinreich dedicou-se à conclusão do 

ensaio antes da sua morte em 1967. Com a publicação desse texto, muitas contribuições foram 

trazidas para o estudo sobre a variação/mudança linguística. 

 

1.2 CONHECENDO UM POUCO MELHOR A TEORIA VARIACIONISTA 

 

 A Sociolinguística Variacionista, conhecida então como teoria após a década de 60, 

também recebe outros nomes: teoria laboviana, em homenagem a um de seus grandes 

precursores, William Labov; teoria da variação, por tratar do processo de variação/mudança 
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linguística; ou até mesmo sociolinguística quantitativa, fazendo referência ao seu método de 

análise. 

 Diante da estreita relação entre a língua e seu caráter social, a Sociolinguística 

Variacionista é uma abordagem que visa estudar a língua em seu uso real, relacionando sua 

variação e heterogeneidade a fatores linguísticos e extralinguísticos. Tagliamonte (2006), 

reconhecendo a relação entre língua e sociedade, defende que a língua  

existe em um contexto, dependente do falante que a utiliza, e 

dependente de onde está sendo usada e por que. Falantes marcam sua 

história pessoal e identidade em sua fala, assim como sua situação 

sociocultural, econômica e posição geográfica no tempo e no espaço. 

(p. 3, tradução nossa)1 

A missão dos estudos sociolinguísticos consiste em desmascarar a aparente 

assistematicidade do suposto caos linguístico - sugerido por Tarallo (1990) - que é o universo 

das variações, revelando quais fatores podem motivar tais variações. Tal assistematicidade é 

rebatida por Labov (2008 [1972]) ao afirmar que mesmo os fenômenos variáveis obedecem a 

certos princípios que emanam da própria língua, seguindo uma sistematicidade considerável. 

Segundo Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]), a língua é naturalmente heterogênea: 

Muito antes de se poder esboçar teorias preditivas da mudança linguística, será 

necessário aprender a ver a língua - seja de um ponto de vista diacrônico ou 

sincrônico - como um objeto constituído de heterogeneidade ordenada. (p. 35) 

 A teoria variacionista utiliza nomenclaturas próprias para variados fenômenos e 

elementos relacionados à sua abordagem e cabe aqui ressaltar alguns desses termos. O primeiro 

deles é o próprio conceito de variação. Labov (2008[1972], p.221) afirma que é comum que 

uma língua tenha diversas maneiras alternativas de dizer ‘a mesma coisa’. Essas formas 

diversificadas de dizer a mesma coisa são entendidas como variação e as variantes são essas 

realizações linguísticas alternativas que geram a variação. Retomando WLH (2006[1968]), 

Coelho et al. (2015, p.16) reforçam esse conceito, ao entenderem a variação como “o processo 

pelo qual duas formas podem ocorrer no mesmo contexto com o mesmo valor 

referencial/representacional”. Scherre e Oliveira e Silva (1996, p. 39) acrescentam que o 

fenômeno da variação “não existe só na comunidade mas inclusive na fala de uma mesma 

pessoa”. 

                                                           
1exists in context, dependent on the speaker who is using it, and dependent on where it is being used and why. 

Speakers mark their personal history and identity in their speech as well as their sociocultural, economic and 

geographical coordinates in time and space. [versão original em inglês] 
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 O outro termo da sociolinguística que precisa ser compreendido é o de variável, que 

pode ser analisado mediante dois diferentes prismas: a variável dependente e as variáveis 

independentes. O primeiro conceito nada mais é do que o próprio fenômeno linguístico a ser 

estudado. Tal variável é considerada dependente, pois se entende que a escolha linguística dos 

indivíduos depende de um grupo de fatores (aqui presente o segundo conceito, o de variáveis 

independentes) linguísticos e extralinguísticos que, segundo os sociolinguistas, condicionam e 

podem explicar a variação.  

 

1.3 PROBLEMATIZANDO A TEORIA DA VARIAÇÃO 

 

 Antes da sua morte, Weinreich se dedicou a concluir os Fundamentos empíricos para 

uma teoria da mudança, auxiliado por seus colaboradores, Labov e Herzog. Insatisfeito com a 

incapacidade das teorias da época em tratar a heterogeneidade linguística, Weinreich buscou 

estudar a possibilidade de investigação do processo de mudança da língua de um estágio para 

o outro, quando a mesma atravessa um período de menor sistematicidade e ainda assim continua 

sendo perfeitamente utilizada por seus usuários. Segundo o autor, 

A chave para uma concepção racional da mudança linguística - e mais, da 

própria língua - é a possibilidade de descrever a diferenciação ordenada numa 

língua que serve a uma comunidade. (WEINREICH et al., 2006 [1975], p. 36) 

 

 Diferentemente de seus precursores, Hermann Paul e Ferdinand de Saussure, ao 

defenderem que a sistematicidade da língua excluía o princípio da variabilidade, Weinreich 

acreditava que a saída para esse impasse seria reconhecer o fato de que, mesmo a língua sendo 

estruturada e organizada, não significaria dizer que se tratava de um organismo homogêneo e 

não passível de variação. Defendendo uma real sistematicidade na variabilidade linguística, 

Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]) revelaram questões que todo estudo sociolinguístico 

deve se propor a responder. 

 A primeira questão está relacionada ao problema da restrição. Através de dados 

empíricos variáveis, o sociolinguista deve afunilar os fatores condicionantes que motivam o 

processo de variação, sem deixar de lado os princípios universais que regem as línguas e sua 

relação com a estrutura social. A correlação entre grupos de fatores linguísticos e 
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extralinguísticos aplicados a fenômenos variáveis permite à sociolinguística determinar aquilo 

que pode influenciar a mudança linguística. 

 O segundo problema é o do encaixamento. Pensar que existem flutuações dentro de um 

sistema linguístico e que a variação poderia ser algo aleatório já não era mais uma proposta 

cabível. Reconhecendo que a língua é um sistema com uma heterogeneidade ordenada, o 

pesquisador entende que nada na língua acontece ao acaso. Existe uma gama de fenômenos 

variáveis dentro desse mesmo sistema que se encaixam nessa estrutura linguística, obedecendo 

a influências linguísticas e extralinguísticas que se correlacionam de alguma maneira. Dentro 

de tais influências linguísticas, é possível elencar condicionadores nos níveis fonológico, 

morfológico, sintático, semântico ou discursivo; enquanto os fatores extralinguísticos ou sociais 

permeiam os grupos socioeconômicos, faixa etária, sexo/gênero, escolaridade, localidade, etnia, 

dentre outros.  

 O terceiro problema é o da transição, que busca compreender como a mudança 

linguística vai evoluindo ao longo do tempo e quais estágios atravessa até ser implementada. 

Nenhum processo de mudança ocorre de forma abrupta. Primeiro, há uma forma antiga na 

estrutura linguística e surge uma nova; por um determinado período de tempo, elas coexistem; 

e, finalmente, a forma antiga pode ser substituída pela mais recente.  

 Cabe aqui, neste terceiro problema, elucidar um conceito muito importante estudado 

pelo sociolinguista: a mudança em tempo aparente. Estudos linguísticos defendem que o 

indivíduo forma sua língua durante a primeira infância em seu seio familiar (pais, tios e avós) 

e amigos e preserva características desse vernáculo durante toda a sua vida, mesmo que, na 

adolescência, sofra influência de outros meios sociais. Assim, ao estudar a fala de um idoso 

seria possível detectar formas aprendidas no convívio com os seus durante os primeiros anos 

de vida. Dessa forma, seria possível contrastar o uso linguístico de falantes de diferentes faixas 

etárias e perceber as formas novas e aquelas preservadas por indivíduos em idade mais 

avançada. Uma vez detectado um possível processo de mudança linguística, faz-se necessário 

a análise em tempo real, através de recortes temporais em épocas distintas. Tal ideia de um 

estudo pancrônico, no qual o pesquisador pode reconhecer um indicativo de mudança em curso 

através da análise do comportamento linguístico de faixas etárias distintas, vai de encontro ao 

postulado saussuriano em dicotomizar a sincronia da diacronia.  

 O quarto problema é o da avaliação, ou seja, a maneira como as formas linguísticas 

envolvidas no processo de variação e mudança são percebidas pelos falantes. Do ponto de vista 
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linguístico, o usuário da língua pode avaliar se aquela variante nova está suprindo as 

necessidades funcionais com eficácia, o que garantirá sua implementação no sistema. Atrelada 

a essa análise está a avaliação social, que revela a percepção da forma como uma ou outra 

variante é tratada no meio social e sua aceitação entre os falantes. Ao referenciar estudos 

anteriores de Labov, Coelho et al. (2015) afirmam que 

o início de uma mudança se situa, muitas vezes, abaixo do nível de consciência 

social, portanto não sofre avaliação do grupo. Num estágio posterior de 

mudança, as formas linguísticas começam a ser motivadas por fatores sociais 

e/ou estilísticos. Por fim, as formas podem vir a receber um reconhecimento 

social consciente e explícito - é nesse nível que aparecem os estereótipos, 

normalmente associados a reações negativas (tanto em relação à forma como 

em relação ao indivíduo que a usa) e a correções na direção da forma mais 

conservadora. (COELHO et al., 2015, p. 92) 

 Ainda sobre a questão da avaliação linguística/social do fenômeno, cabe ressaltar que o 

parecer negativo dos falantes pode impedir que a mudança aconteça. Variantes estereotipadas 

e estigmatizadas pela sociedade geralmente não evoluem para uma mudança linguística, 

enquanto que aquelas formas inovadoras que foram aceitas por um grande número de falantes 

de diversos estratos sociais tendem a se acomodar no sistema linguístico. 

 O quinto e último problema apresentado por Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]) 

é o da implementação, cujo desafio consiste em tentar apontar quais variáveis independentes 

(grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos) colaboraram para o processo de variação e 

mudança linguística.  Para que o pesquisador esteja apto a responder a questões relacionadas a 

esse último problema, é preciso já ter analisado a variação/mudança linguística através daqueles 

problemas citados anteriormente: identificando condições favoráveis para o fenômeno; seus 

principais fatores condicionantes e a forma como a nova variante linguística se encaixa no 

sistema; os estágios atravessados até que a mudança se concretize; e a forma como os falantes 

encaram tal mudança. É assim que a teoria laboviana propõe o estudo da variação/mudança, 

considerando o caráter contínuo das línguas e analisando o fenômeno em curso. 

 

1.4 A INFLUÊNCIA DOS FATORES SOCIAIS NOS ESTUDOS SOCIOLINGUÍSTICOS 

 

Para a Sociolinguística, os fatores sociais estão estreitamente ligados à variação linguística. 

O uso de uma determinada variante  por uma classe social mais prestigiada torna tal ocorrência 
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menos suscetível à marginalização do que aquela comumente utilizada por falantes de classe 

mais baixa. Uma vez que falantes da variante de prestígio passam a adotar variantes menos 

prestigiadas, Labov (2008 [1972]) considera tal fenômeno um forte indicativo de mudança 

linguística em curso.  

A forma como os condicionadores sociais interferem na linguagem resulta no que é 

denominada de variação diastrática. Por exemplo, a relação entre o uso de uma variante 

estigmatizada e uma variante de prestígio por diferentes classes econômicas pode estar 

diretamente relacionada ao nível de escolaridade dos falantes. O indivíduo mais escolarizado, 

em sua grande maioria pertencente a uma classe social mais abastada, tende a preferir o uso das 

variantes consideradas de prestígio, mais próximas da forma preconizada pela norma padrão da 

língua, ensinada e aprendida no ambiente escolar.  

Em contrapartida, pessoas que frequentaram menos a escola têm, de maneira geral, um 

vernáculo mais preservado, livre de influências do padrão apresentado no ambiente escolar. 

Essa regra geral não exclui a hipótese de que o indivíduo de nível superior possa apresentar 

marcas de desvio da norma padrão na sua fala, especialmente em se tratando de situações 

comunicativas em contextos informais (MARTELOTTA, 2015, p. 142-143). 

Além do grau de escolaridade e da estratificação social à qual o falante é submetido, 

outras variáveis independentes, fatores extralinguísticos que contribuem para o processo de 

variação e mudança da língua, são levadas em conta pelos estudos sociolinguísticos. O sexo 

dos falantes, por exemplo, também interfere nas escolhas linguísticas. A mulher geralmente 

adota menos que o homem variantes estigmatizadas, enquanto os homens são normalmente 

difusores de tais variantes. Labov (2008 [1972], p. 281-282) confirma que 

Na fala monitorada, as mulheres usam menos formas estigmatizadas do que 

os homens (LABOV, 1966a, p. 288) e são mais sensíveis do que os homens 

ao padrão de prestígio. [...] Essa observação é confirmada inúmeras vezes em 

Fischer (1958), em todo o trabalho de Shuy & Fasoldem em Detroit, em 

Levine & Crockett e no estudo de Anshen em Hillsboro. [...] Aqui, como em 

toda parte, fica claro que as mulheres são mais sensíveis do que os homens 

aos valores sociolinguísticos explícitos. [...] as mulheres se corrigem mais 

nitidamente do que os homens nos contextos formais.  

 

As línguas variam e mudam ao longo do tempo. Com o passar dos anos, uma 

comunidade de fala vai modificando a língua sob o ponto de vista sintático, semântico e/ou 

lexical, à medida que deixa de adotar certas construções e passa a usar novos termos ou 
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estruturas. A sociolinguística permite detectar um estágio de variação e possível mudança 

através de um recorte no tempo ao analisar a fala de indivíduos de idades diferentes, visto que 

a faixa etária é outra variável que pode condicionar a variação linguística.  

Partindo da ideia de que uma pessoa chega ao que é conhecido como estabilidade 

linguística no período da puberdade (NARO, 2004, p. 44), entende-se que o adulto tende a 

preservar algumas formas consideradas mais antigas, distanciando-se em alguns aspectos da 

linguagem dos jovens, o que é revelado numa conversa entre pai e filho, por exemplo. Porém 

essa estabilidade não impede a ocorrência de variação. Se um idoso preserva aspectos da língua 

desde a sua fase adulta, é possível para o sociolinguista detectar variações ou mudanças em 

curso ao comparar falantes de idades diferentes. Quanto maior a diferença entre faixas etárias, 

maior a possibilidade de identificar diferenças linguísticas entre elas.  

Outro aspecto condicionador da variação é a localização geográfica da comunidade de 

fala do indivíduo, conhecida como variação diatópica. Através do uso da linguagem, suas 

marcas na pronúncia de determinados sons vocálicos ou consonantais, a escolha entre uma ou 

outra lexia e diferenças na entonação de sentenças permitem aos estudos sociolinguísticos traçar 

um perfil de cada região. Bagno (2004) exemplifica inúmeras vezes a diatopia em sua obra 

Preconceito linguístico: o que é, como se faz ao citar que “em algumas regiões do Brasil (na 

Bahia, principalmente), o d dos gerúndios não soa. Dizem, então: correno, andano, caíno, em 

vez de correndo, andando, caindo”(p. 89). Bagno ainda traz outro exemplo de variação fonética 

no país: 

[...] nas regiões banhadas pelo legendário rio Tietê, utilizado pelos 

bandeirantes, as pessoas realmente trocam o l pelo r (arto, iguar, tarco, etc.), 

por influência da língua dos indígenas, que não conheciam o som lê, mas 

apenas o som rê brando, de caro, barato. (BAGNO, 2004, p. 89) 

 

Diferenças como essas do português falado no Brasil devem-se, e muito, aos diversos 

processos sócio-históricos e aos contatos com diferentes povos aos quais cada localidade foi 

submetida. Diversos projetos importantes visam trazer essas informações sobre a fala do 

português do Brasil (doravante PB) e suas particularidades, a saber: o NURC (Projeto da Norma 

Urbana Culta no Brasil), o PEPP (Projeto de Estudos sobre o Português Popular Falado em 

Salvador) e o ALiB (Atlas Linguístico do Brasil), sendo este último a fonte de dados da presente 

pesquisa. 
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Além dos fatores sociais já citados até aqui, os diferentes contextos de uso também 

representam um aspecto condicionante para a variação linguística, a variação diafásica. 

Considerando o fato de que o sujeito desempenha diferentes papéis na sociedade, espera-se que 

o mesmo faça uso da linguagem de diversas formas. O falante tem a habilidade de diversificar 

seu estilo linguístico a depender do contexto no qual está inserido. Supõe-se que, em situações 

com um certo grau de formalidade, o indivíduo recorra a construções mais próximas àquelas 

consideradas de prestígio; enquanto que, em contato com pessoas do seu ciclo afetivo próximo, 

a preferência seja por uma variante mais informal (MACEDO, 2003, p. 59). 

 

1.5 AS TRÊS ONDAS DA SOCIOLINGUÍSTICA 

 

Para compreender como a variação linguística vem sendo tratada ao longo dos anos, 

costuma-se dividir os estudos sociolinguísticos em três blocos, comumente conhecidos como 

ondas. Cada onda lida com o caráter variacional da língua à sua maneira, sempre focando o 

papel das variáveis independentes como influenciadoras da linguagem (FREITAG et al., 2012). 

A primeira onda originou-se com o estudo de Labov (2008[1972]) sobre a língua inglesa 

falada na cidade de Nova York, quando o pesquisador comprovou a estreita relação entre o uso 

de determinadas variantes e fatores sociais, como classe econômica, idade e sexo.  Além disso, 

Labov (2008[1972]) pode comprovar que o falante tem uma tendência a alterar seu estilo 

linguístico quando a situação comunicativa é mais ou menos monitorada. Em contextos mais 

formais, o indivíduo dedicava uma atenção especial às escolhas linguísticas, preferindo as 

formas de prestígio. Por outro lado, em situações informais ou não monitoradas, a ocorrência 

de estruturas mais estigmatizadas era muito maior.  

A segunda onda caracteriza-se pelo caráter mais local dos estudos da linguagem. 

Conhecidas como pesquisas de cunho etnográfico, as análises dessa vertente têm como objetivo 

analisar mais a fundo a forma como os fatores sociais estão envolvidos no processo de 

variação/mudança. Para tanto, estudam como a dinâmica local de cada comunidade interfere 

nos fenômenos linguísticos. Para esse tipo de pesquisa, importa, e muito, como a dinâmica 

social de uma determinada localidade está relacionada à formação linguística dos sujeitos, 

enquanto seres atuantes dentro de suas respectivas realidades. O tão difundido estudo de Labov 

(2008[1972]) na ilha de Martha’s Vineyard faz parte dessa segunda onda, quando foi possível 
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observar a ocorrência de uma determinada variante como marca linguística de pertencimento 

àquela determinada comunidade. Tal abordagem não foi muito difundida nos estudos 

sociolinguísticos brasileiros, como aconteceu com a anterior (ECKERT, 2012). 

Já a terceira e mais recente onda defende uma possível articulação entre os estudos de 

comunidades de fala e um outro conceito apresentado por Labov, as comunidades de prática. 

Entende-se como comunidades de prática um grupo de falantes que compartilham 

características linguísticas e atribuem a elas o mesmo significado social (ECKERT, 2012). O 

papel que o indivíduo atuante exerce em suas funções dentro de sua comunidade influencia as 

escolhas linguísticas e revela um caráter identitário da linguagem. Como exemplo de estudo 

dessa terceira onda, Freitag (2014) analisou três fenômenos fonético-fonológicos variáveis 

avaliados como estereótipos, utilizando como amostra duas linhas de coleta de dados: a 

comunidade de fala e comunidades de práticas. A autora revela que 

A observação da variação em micro e macro universos é complementar e 

necessária; a confluência de abordagens amplia o poder explanatório e 

contribui para a descrição mais realista e menos particularizante da dinâmica 

da língua. (p. 28) 

 

A referida pesquisa alia, pois, estudos de primeira e terceira ondas, observando os 

fenômenos em comunidades de fala e em uma comunidade de práticas e avalia positivamente 

essa junção de abordagens, o que amplia as possibilidades de entendimento dos fenômenos 

linguísticos em variação. 
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2. O SUJEITO INDETERMINADO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Neste capítulo busca-se fazer um panorama das referências ao tema da indeterminação 

do sujeito encontradas em gramáticas normativas levantadas neste trabalho. Foram pesquisadas 

as gramáticas de Cegalla (1983), Rocha Lima (1985), Cunha e Cintra (1985), Faraco e Moura 

(1999), Almeida (2009). Além das normativas, analisa-se também o sujeito indeterminado nas 

gramáticas descritivas de Neves (2000), Azeredo (2008) e Perini (2010). Em seguida, 

apresentam-se resultados das seguintes pesquisas linguísticas sobre o tema: Milanez (1982), 

Rollemberg et al. (1991), Menon (1994), Ponte (2008), Carvalho (2010), Assunção (2012), 

Souza (2014) e Carvalho (2017). 

 

 

2.1 O SUJEITO INDETERMINADO NAS GRAMÁTICAS NORMATIVAS 

 

É inegável o papel da gramática normativa para a sistematização e padronização das 

estruturas que compõem uma língua. O grande problema é que se leva muito tempo para que 

os gramáticos reconheçam as mudanças desencadeadas pela dinamicidade linguística e com a 

questão da marcação do sujeito indeterminado não é diferente. 

Quando o falante não sabe quem praticou a ação do enunciado por ele proferido ou 

simplesmente não quer revelar o sujeito agente, usa-se uma construção, canonizada ou não, 

como sujeito indeterminado. É apresentada nesta seção a forma como a indeterminação do 

sujeito é abordada em gramáticas normativas do português. 

Cegalla (1983) afirma que o sujeito pode ser classificado como indeterminado “quando 

não se indica o agente da ação verbal” (p. 215). O autor determina as três formas possíveis de 

indeterminação do sujeito no português, como o uso do verbo na terceira pessoa do plural, sem 

a referência a qualquer forma de sujeito anteriormente expresso no contexto (1); verbo (ativo) 

na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ‘se’(2); e com o uso do verbo no 

infinitivo impessoal (3). Ainda o gramático classifica a partícula ‘se’ como “índice de 
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indeterminação do sujeito” (p. 216), reforçando que pode haver omissão quando junto a verbos 

no infinitivo (4). 

 

(1) Na rua olhavam-no com admiração. (p. 215) 

(2) Aqui vive-se bem. (p. 216) 

(3) Era penoso carregar aqueles fardos enormes. (p. 216) 

(4) É difícil subir a corrente, mas sobe-se. (p. 216) 

 

Rocha Lima (1985) conceitua sujeito indeterminado como aquele que não é possível ou 

não se quer identificar, trazendo apenas duas possíveis formas de indeterminação: “1. empregar 

o verbo na 3ª pessoa do plural (5); 2. usá-lo na terceira pessoa do singular acompanhado da 

partícula ‘se’” (6) (p. 206). Quanto à segunda forma, Rocha Lima acrescenta que o verbo na 

terceira pessoa do singular deve ser intransitivo ou apresentar complemento preposicional (p. 

206).  

 

(5) Mataram um guarda.  

(6) Precisa-se de professores. 

 

Cunha e Cintra (1985), na segunda edição da Nova gramática do português 

contemporâneo, definem sujeito indeterminado como aquele ser desconhecido que executa a 

ação, ou até mesmo aquele sobre o qual não há o “interesse no seu conhecimento” (p. 125). Os 

autores trazem as mesmas formas de indeterminação descritas por Rocha Lima (1985), 

acrescentando apenas que as duas podem ocorrer simultaneamente em um enunciado (7). O 

mesmo conceito prevalece na sexta edição (p. 142), publicada em 2013, reforçando o perfil 

estático e resistente a mudanças na língua das gramáticas normativas. 

 

(7) Na casa pisavam sem sapatos, e falava-se baixo. (p. 126) 

 

Faraco e Moura (1999) conceituam sujeito indeterminado como aquele que “não pode 

ser identificado nem pelo contexto nem pela terminação do verbo” (p. 437). Ainda que 

apresentem as mesmas formas dos autores anteriores, a saber, verbo na 3ª pessoa do plural ou 

verbo na 3ª pessoa do singular acompanhado da partícula ‘se’, os autores revelam que alguns 

gramáticos aceitam como sujeito indeterminado aquele formado por pronomes substantivos 

indefinidos. Mesmo assim, reconhecem que tal classificação só pode ser feita do ponto de vista 
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semântico, pois em uma análise sintática seriam classificados como sujeito simples, devido à 

presença do núcleo (8) (9). 

 

(8) Tudo assustava a pobre criança. (p. 437) 

(9) Ninguém se interessa por esse povo. (p. 437)  

 

Almeida (2009) na Gramática metódica da língua portuguesa define o sujeito 

indeterminado como aquele “de impossível identificação”, em construções com verbos “ativos, 

acidentalmente impessoalizados na 3ª pessoa do plural” (10); ou também “quando 

acidentalmente impessoalizados na passiva” (11) (p. 414). 

 

(10) Dizem que ele vem. (p. 414) 

(11) Precisa-se de um datilógrafo. (p. 414) 

 

Em outra seção, quando comenta as diversas funções do pronome ‘se’, Almeida (2009) 

argumenta que tal pronome revela um caráter de impessoalidade quando acompanha verbos 

intransitivos (12) ou verbos transitivos indiretos (13), devendo o verbo estar sempre no singular, 

caso contrário seria “dizer tolice em português”, segundo as palavras do autor (p. 218). Almeida 

ainda classifica como “estranhável e errada” construções como em “Precisam-se de operários” 

(p. 218).  

 

(12) No Rio de Janeiro passeia-se muito. (p. 218) 

(13) Precisa-se de costureiras. (p. 218) 

 

 

 

2.2 O SUJEITO INDETERMINADO NAS GRAMÁTICAS DESCRITIVAS 

 

 

A gramática descritiva revela uma visão mais abrangente do conceito e das formas de 

indeterminação do sujeito. Há de se considerar que, numa visão pragmática, o referente que é 

tomado por sujeito indeterminado pode ser conhecido tanto pelo enunciador quanto pelo seu 

interlocutor, em uma esfera extralinguística. Porém a determinação do referente não é cabível 

naquela situação comunicativa por algum motivo.  
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Neves (2000) afirma que o sujeito pode ser semanticamente indeterminado, ainda que 

lexicalmente marcado, o que a gramática tradicional (GT) chamaria comumente de sujeito 

simples: 

 

(14) Você vai lá, fica dois dias fazendo curso, eles te catequizam, fazem você comprar 

uma tonelada de sabão e abrir o seu negócio. (NEVES, 2000, p. 463) 

 

Azeredo (2008) revela que a estrutura linguística permite ao seu usuário indeterminar, 

dissimular ou mesmo ocultar a identidade do ser humano a quem o sujeito da oração se refere 

(p. 225-226). O autor exemplifica formas mais canonizadas de indeterminação (15) e ainda 

admite que em conversações mais espontâneas o indivíduo pode fazer uso do verbo na terceira 

pessoa do singular, mesmo sem a presença da partícula “se” e de sintagmas nominais mais 

genéricos que não determinem o sujeito do enunciado. Este último, a GT também classificaria 

como sujeito simples. 

 

(15) Estão anunciando na televisão um tratamento infalível para a calvície. (p. 226) 

 

 Perini (2010), na Gramática do português brasileiro, lista os seguintes recursos 

sintáticos e lexicais para indeterminar o sujeito: sintagma nominal sem determinante (16); verbo 

na terceira pessoa do plural desacompanhado de sujeito (17); verbo sem sujeito na terceira 

pessoa do singular (18); uso de determinados itens lexicais (19) (20); verbo no infinitivo sem 

sujeito (21). Perini ainda admite, em uma nota de rodapé, que “a construção indeterminada com 

‘se’ é rara no PB” (p. 85). 

 

 (16) Criança suja muito o chão. (p. 84) 

 (17) Quebraram a janela. (p. 84) 

 (18) Nessa fazenda planta café e milho. (p. 85) 

 (19) Ou você pertence àquele grupo de críticos ou te ignoram completamente. (p. 85) 

 (20) O sujeito toma droga e ameaça quebrar tudo. (p. 85) 

 (21) Nadar é bom para a saúde. (p. 85) 
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2.3. O SUJEITO INDETERMINADO EM PESQUISAS SOCIOLINGUÍSTICAS 

 

São apresentadas as pesquisas de Milanez (1982), Rollemberg et al. (1991), Menon 

(1994), Ponte (2008), Carvalho (2010), Assunção (2012), Souza (2014) e Carvalho (2017). 

 

2.3.1 Recursos de indeterminação do sujeito em Milanez (1982) 

 

Wania Milanez, em sua dissertação de mestrado, parte de gravações do Projeto de 

Estudo da Norma Urbana Linguística Culta (NURC), de São Paulo para defender a ideia de que 

o vernáculo brasileiro distancia-se muito das formas de indeterminação do sujeito impostas pela 

GT. Embora não seja da área da Sociolinguística, o trabalho de Milanez é muito importante 

para a compreensão do fenômeno da indeterminação do sujeito no português brasileiro. 

Milanez (1982) diferencia a indeterminação de outros dois conceitos (a impessoalização 

e a indefinição), valendo-se da teoria semântica e da pragmática, visto que tal fenômeno vai 

além do âmbito sintático e é necessário recorrer ao contexto de uso para compreendê-lo (p. 

135). 

Das formas de indeterminação encontradas na fala culta dos paulistanos, Milanez (1982) 

divide as ocorrências em dois grandes grupos: formas sem sujeito lexical e formas com sujeito 

lexical. Fazem parte do primeiro grupo o uso do verbo na terceira pessoa do plural; verbo na 

terceira pessoa do singular (com e sem a presença da partícula ‘se’); e verbo no infinitivo. Todas 

ocorreram no corpus estudado nesta dissertação totalmente desprovidas de referências 

anteriores (p. 57). Já no segundo grupo, estão a gente; você; eles; eu; nós; o/um indivíduo; o/um 

sujeito; a/uma pessoa; e o/um cara (p. 51). 

A autora identificou 1058 ocorrências nas gravações, sendo 38% com formas 

despronominalizadas e 62% com formas lexicais, em sua grande maioria com formas 

pronominais. Sobre as formas lexicais, o a gente revelou-se o indeterminador mais utilizado no 

corpus, provavelmente por sempre incluir o falante no contexto, ainda que de forma 

generalizadora e informal. O uso do você também foi recorrente, quando, de forma mais 

genérica, o falante queria fazer uma ilustração qualquer. Sobre as formas de indeterminação 

sem sujeito lexical, Milanez reforça que é necessária a inexistência de relações anafóricas com 

quaisquer sintagmas nominais na elocução (p. 70). 
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A pesquisa se compromete a trazer características gerais dessas ocorrências, tais como:  

a) a prevalência de sujeito indeterminado quando tratado um assunto de interesse geral, 

genérico;  

b) a multiplicidade ou a repetição do uso de formas de indeterminação pelo mesmo 

falante;  

c) a frequência de formas pronominalizadas, em detrimento das demais;  

d) a presença do presente do indicativo para acompanhar as formas de indeterminação.  

Milanez (1982) aborda também diferentes graus de indeterminação do sujeito. Segundo 

a autora, “o grau mais alto de indeterminação seria expresso pelas três formas 

despronominalizadas” (verbo na terceira pessoa do singular, com e sem a partícula ‘se’, e verbo 

no infinitivo), pois distanciam-se de referências específicas a qualquer das três pessoas do 

discurso (p.80-81). Quanto aos outros dois graus de indeterminação, a autora inclui em um grau 

menos genérico de indeterminação o uso dos pronomes, por não apresentar um efeito tão 

abrangente quanto o anterior, ao fazer referência à primeira ou à segunda pessoa do discurso. 

O último grau de indeterminação, segundo Milanez (1982, p. 81-82),  

é o expresso pela forma (Ø + 3ª p. pl.) e o pronome ‘eles’, sendo o último o 

que expressa, de todos os recursos, o grau menos abrangente de 

indeterminação. 

  

Além dos graus de indeterminação, Milanez (1982) também evidencia as funções da 

indeterminação, quando o falante deseja: 

 a) desfocalizar o sujeito, visto que a ação verbal torna-se mais importante no contexto;  

b) exemplificar uma determinada ação genérica;  

c) destacar um descomprometimento mediante um certo fato; e  

d) ocultar o sujeito. 

 Antes de concluir, a autora ressalta que a partícula ‘se’ tem a única função de 

indeterminar o sujeito nas ocorrências observadas, apesar de a GT também atribuir-lhe a função 

de indicar voz passiva.  
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2.3.2 Os pronomes pessoais sujeito e a indeterminação do sujeito na norma urbana culta 

de Salvador (ROLLEMBERG et al., 1991) 

 

Rollemberg et al. (1991) utilizam uma amostra de corpus do NURC/SSA, datado da 

década de 70, para analisar principalmente as formas pronominais de indeterminação do sujeito 

utilizadas por falantes soteropolitanos de escolaridade mais elevada.  

Quanto às variáveis extralinguísticas, foram selecionadas a faixa etária do informante e 

a categoria do texto, já que o corpus foi constituído de dois diferentes tipos de inquérito 

(elocuções formais [EF] e diálogo entre informante e documentador [DID]).  

Foram encontradas muitas ocorrências de indeterminação, divididas em dois grupos, de 

acordo com suas características sintáticas: formas verbais com sujeito nulo e formas verbais 

com sujeito preenchido. A pesquisa dedica-se em especial ao segundo grupo, com a presença 

de formas pronominais (você, nós, a gente e eles) na posição de sujeito, prevalecendo o uso do 

você como indeterminador de sujeito, principalmente nos inquéritos em formato DID e entre 

falantes mais jovens. 

 

2.3.3 Analyse sociolinguistique de l'indétermination du sujet dans le portugais parlé au 

Brésil, à partir des données du NURC/SP (MENON, 1994)  

 

Menon (1994), em sua tese de doutoramento, realizou uma pesquisa variacionista sobre 

as formas de indeterminação do sujeito a partir de um corpus constituído por 68 entrevistas do 

Projeto NURC/SP. 

A autora catalogou as seguintes estratégias: a gente, eles, eu, nós, se, você(s), além de 

formas nominais, verbo na voz passiva sem agente e na voz passiva sintética, verbo na terceira 

pessoa do singular e do plural.  

Menon (1994) também afirma que o uso das estratégias de indeterminação do sujeito 

varia de acordo com a faixa etária do informante: os falantes mais jovens preferem as formas 

eu, eles e você; já os mais velhos tendem a usar mais o verbo na terceira pessoa do plural e a 

voz passiva sintética.  
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Menon (1994) também afirma que, mediante análise dos dados obtidos, são as mulheres 

que utilizam mais formas novas, contrariando a hipótese de que as mulheres são mais 

conservadoras.  

 

2.3.4  A indeterminação do sujeito no português popular do interior do Estado da Bahia 

(PONTE, 2008) 

 

Ponte (2008), em seu estudo sobre a indeterminação do sujeito no português rural do 

interior do Estado da Bahia, analisou as comunidades afro-brasileiras de Sapé, Helvécia, Rio 

de Contas e Cinzento, além da cidade de Santo Antônio de Jesus-Ba. Os dados que constituem 

o corpus de 3.830 ocorrências foram extraídos de dois diferentes projetos: o Acervo de Fala 

Vernácula do Português Rural do Estado da Bahia e do Corpus Base do Português 

Afrobrasileiro do Estado da Bahia. Ambos os corpora fazem parte do Projeto Vertentes do 

Português Rural do Estado da Bahia, coordenado pelo Prof. Dr. Dante Luchessi, da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

A autora analisou dez formas de indeterminação do sujeito (mostradas na Tabela 1), 

porém as três menos numerosas foram excluídas da análise quantitativa (conforme mostrado na 

Tabela 1), relacionando-as a fatores linguísticos e sociais. Dentre as variáveis linguísticas, 

Ponte (2008) destacou: a) realização fonética ou não do sujeito indeterminado; b) desinência de 

pessoa e número presente ou não; c) tipo de verbo; d) tipo de frase; e) nível de referencialidade 

do agente; f) modo verbal; g) inclusão do falante no universo de referência do sujeito 

indeterminado; e h) paralelismo formal. Em relação aos fatores extralinguísticos, a pesquisa 

considera cinco variáveis: localidade do falante, gênero, faixa etária, estada fora da comunidade 

e escolaridade. 
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Variante Porcentagem encontrada 

A gente 47% 

Verbo na terceira pessoa do singular, 

desacompanhado da partícula ‘se’ 

25% 

Você 9% 

Nós  6% 

Eles 5,7% 

Verbo na terceira pessoa do plural 4,2% 

Verbo na primeira pessoa do plural 1,2% 

Ele 1% 

O senhor 0,6% 

Eu 0,3% 

Tabela 1: Formas de indeterminação do sujeito em Ponte (2008) 

 

Os resultados obtidos revelam que as formas mais utilizadas pelos falantes estudados 

são as seguintes: a gente, você e o uso do verbo na terceira pessoa do singular desacompanhado 

da partícula ‘se’. A forma antecedente foi a variável linguística mais motivadora de todas as 

variantes. Dentre os fatores sociais, destacou-se a localidade do informante. 

 

2.3.5 Você, a gente et alia indeterminam o sujeito em Salvador (CARVALHO, 2010) 

 

 Carvalho (2010) observa as formas de indeterminação na cidade de Salvador-Ba a partir 

de 32 inquéritos do PEPP (Programa de Estudos sobre o Português Popular Falado de Salvador) 

e 12 do NURC/SSA (Projeto Norma Urbana Culta de Salvador). Carvalho selecionou 12 

variantes, divididas em dois grandes grupos: com sujeito lexical e sem sujeito lexical, seguindo 

Milanez (1982). 

 Nesse trabalho, foram considerados como fatores sociais a escolaridade, o sexo e a faixa 

etária do informante. Como variáveis linguísticas, o autor analisou a forma antecedente, 

mudança/manutenção do referente, tempos e modos verbais, tipos de oração e de verbo, 

preenchimento do sujeito e o grau de indeterminação. 
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 Carvalho (2010) observou que as formas você, a gente e outras formas nominais foram 

mais utilizadas por falantes de Salvador do que aquelas apresentadas pela GT, conforme revela 

a Tabela 2: 

Variantes Porcentagem encontrada 

Você 33,6% 

A gente 25,5% 

Formas nominais 13% 

Verbo na terceira pessoa do singular, 

desacompanhado da partícula ‘se’  

7,1% 

Infinitivo 6,6% 

Nós 4,4% 

Verbo na terceira pessoa do plural 3% 

Verbo na terceira pessoa do singular + ‘se’ 3% 

Eu 0,7% 

Passiva sintética 0,1% 

Tabela 2: Frequência das formas de indeterminação em Carvalho (2010) 

  

Das variáveis linguísticas, a forma antecedente se mostrou a mais motivadora para o 

uso de construções pronominais. Já na observação dos fatores extralinguísticos, notou-se uma 

gama maior de recursos de indeterminação nos falantes de escolaridade mais avançada. 

 

2.3.6 A indeterminação do sujeito na variedade linguística de Feira de Santana: um estudo 

variacionista (ASSUNÇÃO, 2012) 

 

 Através de uma análise sociovariacionista, Assunção (2012) analisou a fala de 24 

feirenses de ambos os sexos, de escolaridades distintas (fundamental e superior completo) e três 

diferentes faixas etárias (de 25 a 35 anos; de 45 a 55 anos; e acima de 65 anos). Para tanto, 

utilizou dados do projeto A língua portuguesa falada no semi-árido baiano, da Universidade 

Estadual de Feira de Santana. 



44 
 

 As entrevistas que compuseram o corpus da pesquisa em questão foram do tipo diálogo 

entre documentador e informante (DID), realizadas entre os anos de 2009 e 2012, cujas 

variantes coincidem com aquelas apresentadas por Carvalho (2010). Dentro do conjunto das 

variáveis linguísticas observadas estão: o tempo e o modo verbais, o tipo de oração e de verbo 

e o preenchimento do sujeito. Já quanto às variáveis extralinguísticas foram analisados o sexo, 

a faixa etária e a escolaridade. 

 A pesquisa revelou que, das 1352 ocorrências de indeterminação do sujeito, aquelas 

formas consideradas padrão estão perdendo a vez para ocorrências não previstas, conforme 

evidenciado na Tabela 3.  

Variante Porcentagem encontrada 

A gente 34% 

Você 24% 

Formas nominais 10% 

Verbo na terceira pessoa do plural 9% 

Eles 6% 

Nós 5% 

Verbo na terceira pessoa do singular, 

desacompanhado da partícula ‘se’ 

5% 

Verbo na terceira pessoa do singular + ‘se’ 4% 

Eu 2% 

Infinitivo 1% 

Tabela 3: Formas de indeterminação em Assunção (2012) 

No corpus da pesquisa em questão não foi encontrada a ocorrência do pronome ‘tu’ 

como indeterminador de sujeito, o que não significa dizer que o falante feirense não utiliza de 

tal variante.  

A forma, portanto, mais recorrente de indeterminação foi a gente. Quanto aos fatores 

sociais, observou-se que o falante jovem e do sexo masculino tende a usar mais o ‘você’ para 

indeterminar o sujeito. Mesmo assim, tal forma de indeterminação foi encontrada ainda em 

outros estratos sociais. 
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2.3.7 Formas de indeterminação do sujeito: uma comparação entre as comunidades rurais 

Matinha e Casinhas-Ba (SOUZA, 2014) 

 

Em sua pesquisa sociolinguística variacionista, Souza (2014) analisou as formas de 

indeterminação do sujeito na fala de moradores da Matinha, zona rural de Feira de Santana, e 

de Casinhas, zona rural do município de Jeremoabo- Ba (regiões do semi-árido baiano). Para 

tal, foram utilizados 24 inquéritos do tipo diálogo entre documentador e informante (DID) 

gravados e transcritos pelo projeto A língua portuguesa no semiárido baiano, cuja sede está 

situada no NELP (Núcleo de Estudos de Língua Portuguesa), na Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS). 

Para analisar o fenômeno, Souza (2014) considerou a influência de quatro variáveis 

linguísticas (tipo de verbo, tempo e modo verbal, paralelismo e tipos de oração) e outras quatro 

variáveis sociais (sexo/gênero, faixa etária, escolaridade e localidade) que poderiam atuar  no 

processo de variação.  

Os 2745 dados encontrados foram distribuídos conforme as diferentes variantes, 

mostrados na Tabela 4. 

Variante Porcentagem encontrada 

A gente 41% 

Verbo na terceira pessoa do singular – 

sem a partícula ‘se’ 

28% 

Formas nominais 17% 

Verbo na terceira pessoa do plural 5% 

Nós 4% 

Eles 2% 

Você 2% 

Verbo na terceira pessoa do singular + 

‘se’ 

1% 

Tabela 4: Formas de indeterminação em Souza (2014) 
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Souza (2014) revelou que as variáveis linguísticas mais significativas foram o 

tempo/modo verbal e o paralelismo; já em relação aos fatores sociais destacaram-se o grau de 

escolaridade, o sexo e a localidade dos informantes. O pronome a gente foi o principal recurso 

de indeterminação, em termos de percentual.  

 

2.3.8 A indeterminação do sujeito em textos baianos dos séculos XIX e XX: um estudo 

sociofuncionalista (CARVALHO, 2017) 

 

Em sua tese de doutoramento, Carvalho (2017) analisa as principais estratégias de 

indeterminação do sujeito em textos escritos na Bahia (Cartas de Leitores, Cartas de Redatores 

e Peças Teatrais), nos séculos XIX e XX.  

O autor analisou as variantes: o verbo na 3ª pessoa do plural, o verbo na 3ª pessoa mais 

o pronome “se” ou o verbo no infinitivo impessoal; e outras estratégias como o uso de você, a 

gente, nós, eles, voz passiva sem agente (VPSA), o verbo na terceira pessoa do singular sem 

sujeito lexicalmente expresso (Ø+V3PS); e sintagmas nominais como, por exemplo, o sujeito, 

o indivíduo e um homem. 

Utilizando uma linha de pensamento sociofuncionalista e após submeter os dados ao 

programa computacional GoldVarb X, a pesquisa revelou que os textos baianos daquele período 

analisados pelo autor registram maior uso do verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado 

da partícula ‘se’ e apresentaram um caráter inovador ao utilizar a forma pronominal nós como 

a segunda mais usada.  

Mesmo diante da importante contribuição acadêmica de todos os trabalhos aqui 

mencionados, ainda não havia sido estudado o fenômeno da indeterminação do sujeito 

considerando uma localização geográfica mais ampla. Este trabalho, visando preencher esta 

lacuna, pretende analisar de forma mais abrangente a indeterminação do sujeito na Bahia, 

alcançando sete cidades/mesorregiões do Estado através do banco de dados do ALiB. Por esta 

razão, não é considerado apenas um estudo Sociolinguístico, mas sim um estudo Geo-

sociolinguístico de indeterminação do sujeito.  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Neste capítulo é feita uma apresentação de informações sobre o ALiB, corpus escolhido 

para esta pesquisa. É apresentado um breve panorama histórico das cidades contempladas, além  

da descrição das principais etapas desta pesquisa sociolinguística e as variantes e variáveis 

controladas. 

 

3.1  O ACERVO DO ATLAS LINGUÍSTICO DO BRASIL (ALiB) 

 

A ideia de elaborar um atlas linguístico do Brasil não é algo recente. Desde a primeira 

metade do século XX, nomes como Antenor Nascentes, Serafim da Silva Neto, Celso Cunha e 

Nelson Rossi estiveram engajados em trabalhos sobre a variação diatópica do português. Muitos 

obstáculos precisavam ser vencidos para a elaboração de um atlas linguístico nacional: as 

proporções continentais do Brasil, o grande fluxo demográfico com o aumento do êxodo rural 

e até mesmo a dificuldade de transporte dos colaboradores, relatados no primeiro volume do 

Atlas Linguístico do Brasil. 

Em 1996, com a assinatura de um documento conhecido como Carta de Salvador, 

professores e pesquisadores que participavam do simpósio Caminhos e Perspectivas para a 

Geolinguística no Brasil realizado na UFBA firmaram o compromisso de desenvolver ações 

que conduzissem à concretização do projeto. O objetivo principal era compilar informações 

sobre a língua portuguesa falada no Brasil através da produção de um atlas linguístico, o ALiB.  

Com dois volumes atualmente publicados, o primeiro trata da metodologia utilizada no 

projeto, apresenta os questionários aplicados, o perfil dos informantes, além das localidades 

onde os dados foram coletados. Já o segundo volume traz alguns resultados de pesquisas 

realizadas nas 25 capitais do Brasil, excetuando Palmas e Brasília, devido à formação recente. 

O ALiB é um atlas geossociolinguístico e, para a coleta de dados, foram aplicados 

diferentes questionários a informantes estratificados quanto ao sexo (homens e mulheres) e 

faixa etária (faixa etária 1- entre 18 e 30 anos; faixa etária 2- entre 50 e 65 anos) em cada uma 

das localidades. Nas cidades do interior foram entrevistados 4 informantes em cada ponto, todos 

com nível fundamental de escolaridade. Apenas nas capitais foram coletados também dados de 

falantes de nível superior, totalizando 8 entrevistados nessas localidades.  
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As perguntas aplicadas no questionário foram de natureza fonético-fonológica, 

semântico-lexical e morfossintática, além de questões de pragmática, temas para discursos 

semidirigidos, questões metalinguísticas e um texto para leitura.  

Dentre todas as perguntas aplicadas no questionário, as que mais fornecem material para 

esta pesquisa são todas de natureza semântico-lexical, cerca de 49 perguntas, que visam a 

registrar a forma como os falantes daquela localidade nomeiam determinadas coisas, como 

objetos, partes do corpo ou até mesmo brincadeiras infantis. Isso porque o informante, em suas 

respostas, costuma indeterminar o sujeito da ação, aquele que nomeia as coisas, seja porque ele 

não é o único a adotar aquele nome ou simplesmente porque vê outras pessoas usando aquele 

mesmo termo. Por exemplo, um falante da cidade de Vitória da Conquista-Ba, da faixa etária 2 

(dos 50 aos 65 anos), do sexo masculino, fez uso da indeterminação do sujeito com o verbo na 

terceira pessoa do singular desacompanhado da partícula ‘se’ ao responder ao seguinte 

questionamento: 

 

ENTREVISTADOR: Que nome se dá ao cigarro feito antigamente que as 

pessoas enrolavam na mão? 

INFORMANTE: Aí chama cigarro de palha, fumo de rolo. 

 

 

Já que o ALiB se configura como um acervo de pesquisa basicamente diatópica, a 

escolha dos pontos buscou garantir que os dados recolhidos demonstrassem os usos linguísticos 

nas diversas localidades do País, assegurando a representatividade de todas as regiões 

brasileiras. Para a escolha da rede de pontos, alguns critérios foram levados em consideração, 

tais como as localidades apresentadas por Antenor Nascentes em seu projeto datado de 1958, a 

densidade demográfica, as zonas dialetais já estudadas em pesquisas anteriores e a distribuição 

espacial das localidades. 

Dos 614 pontos sugeridos pelo projeto de Nascentes, 163 deles se incluem no total das 

250 localidades catalogadas pelo ALiB. Desse total, 22 pontos no Estado da Bahia. A Figura 1 

apresenta o mapa do Estado da Bahia, dividido em sete mesorregiões, alvo de estudo linguístico 

nesta pesquisa.  
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Figura 1: Mesorregiões da Bahia 

 
Fonte: www.googlemaps.com.br 

 

Em seguida, o Quadro 1 apresenta os municípios da Bahia contemplados no Atlas e 

aqueles escolhidos para representar as sete mesorregiões do Estado no presente trabalho. Apesar 

do interesse em trabalhar todos os registros de falantes de todas os municípios que se 

constituíram em pontos do ALiB, a limitação de tempo para concluir esta pesquisa levou a se 

fazer a escolha de apenas um município de cada mesorregião. A continuidade da pesquisa, em 

momento posterior, poderá apresentar mais informação que as que são aqui apresentadas. Vale 

ressaltar que a principal motivação para a escolha das sete cidades listadas a seguir foi a 

importância geoeconômica, social e cultural em relação às suas respectivas mesorregiões. 
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Quadro 1: Lista das mesorregiões e municípios da Bahia  

Mesorregiões do 

estado 

Quantidade 

de municípios 

Municípios 

contemplados no ALIB 

Municípios 

escolhidos para 

a pesquisa 

Extremo Oeste 

Baiano 

24 Barreiras, Santana Barreiras 

Vale São-Franciscano 

da Bahia 

27 Barra, Juazeiro, 

Cariranha 

Barra 

Centro-Sul Baiano 118 Vitória da Conquista, 

Jequié, Itapetinga, Seabra 

Vitória da 

Conquista 

Sul Baiano 70 Ilhéus, Valença, 

Caravelas, Santa Cruz 

Cabrália, Caetité 

Ilhéus 

Centro-Norte Baiano 80 Irecê, Itaberaba, Jacobina Irecê 

Nordeste Baiano 60 Alagoinhas, Euclides da 

Cunha, Jeremoabo 

Alagoinhas 

Metropolitana de 

Salvador 

38 Salvador, Santo Amaro Salvador 

 

 

Os informantes analisados nesta pesquisa perfazem um total de 28 e são distribuídos de 

acordo com a localidade, sexo e faixa etária. Como apenas nas capitais foram entrevistados 

falantes de nível superior, a escolaridade selecionada para a presente pesquisa foi apenas o nível 

fundamental, contemplada em todos os pontos do atlas, seja capital ou interior. O Quadro 2 

mostra essa distribuição. 
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Quadro 2: Relação dos informantes 

CIDADE SEXO FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE DE 

INFORMANTES 

 

Alagoinhas 

Homem Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

Mulher Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

 

Barra 

Homem Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

Mulher Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

 

Barreiras 

Homem Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

Mulher Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

 

Ilhéus 

Homem Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

Mulher Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

 

Irecê 

Homem Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

Mulher Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

 

Salvador 

Homem Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

Mulher Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

 

Vitória da 

Conquista 

Homem Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

Mulher Faixa 1 1 

Faixa 2 1 

Total de informantes 28 
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3.2 BREVE PANORAMA HISTÓRICO DAS MESORREGIÕES/CIDADES ANALISADAS 

 

 

A história do Estado da Bahia é contada desde a chegada dos portugueses em 1500 até 

os dias atuais. Mas se sabe que muito antes disso a região já era habitada por povos indígenas. 

Dentre os aspectos geográficos, sabe-se que a Bahia é o quinto maior Estado do País e 

corresponde a 36,3% da área total do Nordeste brasileiro e a cerca de 6,64% do território 

nacional. Ainda que boa parte do seu território esteja no ambiente semiárido, possui o maior 

litoral do Brasil, abrigando uma grande variedade de ecossistemas e favorecendo a atividade 

turística, uma das principais atividades econômicas do Estado. 

Conforme subdivisão proposta pelo IBGE2, a Bahia é dividida em sete mesorregiões, 

que reúnem municípios que possuem características sociais e econômicas, dentre outras, em 

comum. De cada mesorregião do estado, uma cidade de importância política, social e 

econômica foi escolhida para representar a região nesta pesquisa, como foi dito na seção 

anterior. Nas seções a seguir, traça-se um breve histórico de cada cidade analisada, em ordem 

alfabética. 

 

3.2.1 Alagoinhas, no Nordeste Baiano 

 

Alagoinhas é um município com área de 707,380 quilômetros quadrados, com 141.949 

habitantes e uma densidade demográfica de 188,67 habitantes por quilômetro quadrado, 

atingindo um grau de urbanização de 86,43%, segundo dados do último censo do IBGE 

realizado na região, no ano de 2010. O mapa mostrado na Figura 2 situa o município no Estado 

da Bahia. 

 

                                                           
2Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Figura 2: Localização do município de Alagoinhas no Estado da Bahia 

 

Fonte: www.google.com 

 

O município começou a ser povoado no final do século XVIII, após um padre português 

fundar uma pequena capela. Em torno da então igrejinha de Santo Antônio, foram construídas 

casas que elevaram o povoado à categoria de distrito, criado no dia 15 de outubro de 1816, 

pertencendo a Inhambupe até 16 de junho de 1852. Tornou-se sede municipal pela Resolução 

Provincial 442 de 16/06/1852, sendo assim criado o município de Santo Antônio de Alagoinhas, 

cuja instalação oficial deu-se em 2 de junho de/1853, segundo dados históricos do IBGE. 

Durante seu crescimento, muitos imigrantes chegaram à região, que servia como rota 

para o Norte e para o Sertão do Estado, através da estrada de Boiadas. O famoso escritor baiano 

Ruy Barbosa (1849-1923) chegou a referir-se a Alagoinhas como “Pórtico de Ouro do Sertão 

Baiano”. Já o nome do município originou-se da existência de diversos rios (Sauípe, Catu, 

Subaúma, Quiricó), lagoas e córregos na região. 

Uma das maiores riquezas é a excelência da qualidade da água, que faz parte do aquífero 

que vai de Dias D’Ávila até Tucano. Outro fator econômico importante foi a descoberta, em 

1964, do poço de petróleo MG-1-BA, quando se passou a explorar a extração de petróleo e gás 

natural, com geração de empregos e riqueza para a região. 

A principal via de transporte e escoamento de mercadorias foi, por muito tempo, a 

estrada de ferro que ligava a Bahia ao São Francisco. A cidade, com o passar dos anos, foi se 
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reestruturando em volta dos trilhos que cortavam a cidade, com a implantação de barracas de 

feirantes, comércio e residências nos arredores da estrada de ferro.  

Cabe aqui refletir sobre as influências linguísticas que os trens traziam de onde vinham, 

além de suas mercadorias. As regiões atingidas pela malha ferroviária da região, que ligava 

Salvador à cidade de Juazeiro, cortando a cidade de Alagoinhas, podem ter sofrido 

interferências linguísticas trazidas pelos comerciantes, compradores, ferroviários e demais 

habitantes que circulavam por essa rota. A presente pesquisa busca identificar possíveis 

ocorrências em comum dentro das realizações de indeterminação do sujeito dessas localidades 

alcançadas pela estrada de ferro. 

 

3.2.2 Barra, no Vale São-Franciscano da Bahia 

 

De acordo com o censo do IBGE de 2010, a população de Barra é de aproximadamente 

49.325 habitantes, com área territorial de 11.422 km² (medição realizada em 2016) e densidade 

demográfica de 4,2 hab/km², sendo o 120º município brasileiro em extensão territorial e 42º em 

quantidade de habitantes do Estado da Bahia. O município possui três distritos: Barra (sede), 

Igarité (1º distrito) e Ibiraba (2º distrito). A localização de Barra encontra-se destacada na 

Figura 3. 

 

Figura 3: Localização do município de Barra no Estado da Bahia 

 

Fonte: www.google.com 
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Antes de pertencerem à Bahia, Barra e demais municípios da região pertenciam ao 

estado de Pernambuco, só anexados ao território baiano em 1827. Essa área é banhada pelo rio 

São Francisco e é onde também está localizada uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil, 

a Usina Hidrelétrica de Sobradinho. 

Barra era povoada por diversas tribos indígenas, como os índios acroás, os mocoazes, 

tupiniquins, caipós, xacriabás, aricobés e cariris. A região começou a ser colonizada por outros 

povos a partir da instalação de uma fazenda de gado na desembocadura do rio São Francisco. 

Logo padres franciscanos construíram uma igrejinha que recebeu o nome de Capela de São 

Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande do Sul, resultando em uma aldeia de índios 

catequizados. 

 Considerada, até então, um povoado da Capitania de Pernambuco, Barra vivia da criação 

de gado e do cultivo de cana-de-açúcar. A região já era habitada por diversas etnias, como 

mestiços, holandeses, espanhóis, portugueses e escravos africanos. Em seguida, foi elevada à 

categoria de vila e, em 1820, D. João VI criou a Comarca do São Francisco e Barra passou a 

ser a sede da Comarca, ainda ligada à Capitania de Pernambuco. Barra só foi anexada ao 

território baiano em 1827 e foi emancipada enquanto cidade em 1873, com o nome de Barra do 

Rio Grande. Só em 1931 sua denominação mudou para Barra. 

Assim como os caminhos de Alagoinhas foram sendo traçados a partir da estrada de 

ferro da região, Barra também era um ponto de passagem para aqueles que seguiam por trilhos 

em direção ao Sertão do São Francisco, Piauí, Maranhão e Goiás. O comércio da região também 

foi reforçado pela malha ferroviária assim como seu contato com a população de Barra.  

 

3.2.3 Barreiras, no Extremo Oeste Baiano 

 

Também conhecida como "A Capital do Oeste Baiano", "O Coração do Oeste Baiano" 

ou "A Capital da Soja", Barreiras é o município mais populoso do Oeste baiano e o 18º de 

todo o Nordeste, com cerca de 137.427 habitantes e densidade demográfica igual a 17,49 

hab/km², de acordo com o último censo realizado em 2010. Banhada pelo Rio Grande, um dos 

principais afluentes do Rio São Francisco, Barreiras é cortada por três rodovias federais, 

tornando-se uma importante rota da região. A localização de Barreiras consta na Figura 4. 
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Figura 4: Localização do município de Barreiras no Estado da Bahia  

 

Fonte:www.google.com 

 

Um importante polo agropecuário da região e a maior potência agrícola do Nordeste, 

Barreiras possui o terceiro maior IDH3 do Estado da Bahia, com média de 0,721, atrás apenas 

de Salvador e Lauro de Freitas, além de ter o segundo maior do interior da Região Nordeste, 

atrás apenas de Imperatriz, no Maranhão. 

A região onde hoje está localizada a cidade de Barreiras também pertenceu a 

Pernambuco, até ser anexada por D. João VI ao Estado da Bahia em 1824, como uma punição 

pela participação pernambucana na Confederação do Equador. No início, o município era 

apenas um ponto de pouso, carga e descarga de mercadorias, das barcas e animais que passavam 

pela região. Administravam o pequeno porto o barqueiro Plácido Barbosa e seu patrão 

Francisco José das Chagas. Por volta de 1880, já era um povoado com umas vinte casinhas de 

adobe e taipa e foi elevada à categoria de vila. Depois de muitos nomes, Barreiras foi assim 

chamada e emancipada em 1891. 

A posição geográfica às margens do Rio Grande permitiu ao município alcançar um 

grande desenvolvimento, pois era pelo porto de Barreiras que escoavam gêneros alimentícios, 

a borracha da mangabeira, e até ouro dos garimpos de Goiás.  

                                                           
3Índice de Desenvolvimento Humano. 
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3.2.4 Ilhéus, no Sul Baiano 

 

Objeto de observação nos romances de Jorge Amado Capitães de Areia e Gabriela 

Cravo e Canela, Ilhéus é um município com o mais extenso litoral do Estado. Chamada de 

“Princesinha do Sul”, é considerada a capital do cacau, com uma economia pautada na 

agricultura, indústrias e turismo. Sedia um pequeno aeroporto para receber turistas que vão em 

busca das belas praias da região. Sua localização está representada na Figura 5. Ilhéus foi 

fundada em 1536 como "Vila de São Jorge dos Ilheos" e elevada a cidade só em 1881. Está 

entre as sete cidades mais populosas da Bahia (após Salvador, Feira de Santana, Vitória da 

Conquista, Camaçari, Itabuna e Juazeiro). 

 

Figura 5: Localização do município de Ilhéus no Estado da Bahia  

 

Fonte: www.google.com 

 

De acordo com o censo de 2010, Ilhéus possui uma população estimada de 184.236 

habitantes, com densidade demográfica igual a 104, 67 hab/km². Historiadores acreditam que a 

chegada de tribos tupis da Amazônia expulsou as tribos tapuias que viviam na região por volta 

do ano 1000 d.C. Quando os portugueses chegaram em Ilhéus no século XVI, já era a tribo 

tupiniquim que dominava o local. O bom relacionamento entre colonizadores e indígenas 
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permitiu a fundação da Vila de São Jorge dos Ilheos, que se transformou em freguesia em 1556 

por ordem de Dom Pero Fernandes Sardinha. 

O grande desenvolvimento da vila atraía pessoas de diversos lugares, incluindo os 

ferozes índios aimorés, que destruíram grande parte das plantações locais. As antigas lavouras 

de cana-de-açúcar da região foram substituídas por uma planta até então desconhecida, o cacau, 

transformando o declínio econômico em progresso. O governo brasileiro doava terras para 

quem quisesse plantar essa nova espécie, o que chamou a atenção de sergipanos e baianos que 

fugiam da seca, agarrando tal oportunidade como uma chance de melhorar de vida. 

Em 1920, devido à dificuldade de exportação do cacau através do porto de Salvador, 

fazendeiros da região decidiram construir o Porto de Ilhéus, aumentando o contato com 

estrangeiros, especialmente europeus.  

 

3.2.5 Irecê, no Centro-Norte Baiano 

 

Irecê é um município do centro-norte baiano que fica na zona da Chapada Diamantina 

Setentrional, pertence à bacia do São Francisco e abrange toda a área do Polígono das Secas 

(ver localização na Figura 6). Tem uma população de cerca de 66.181 habitantes e uma 

densidade demográfica de 207,45 hab/km², segundo o censo do IBGE realizado em 2010. 

 

Figura 6: Localização do município de Irecê no Estado da Bahia  

 

Fonte: www.google.com 
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As terras onde hoje se localiza a cidade de Irecê já pertenceram a um único homem, 

Antônio Guedes de Brito, que as recebeu de presente do próprio rei de Portugal por ter 

defendido o território bravamente contra a ação de bandidos, mamelucos e negros 

aquilombados. O grande latifúndio foi desmembrado e vendido em 1807, surgindo os 

primórdios da cidade, ainda com os nomes de Lagoa das Caraíbas ou Brejo das Caraíbas. 

Em 1877, desbravadores foram atraídos para a região pelos recursos hídricos 

abundantes, que originaram o nome da cidade: Irecê é um nome indígena, dado pelo tupinólogo 

Teodoro Sampaio, em substituição ao nome Carahybas, que significa “pela água, à tona d’água, 

à mercê da corrente”. 

Aproveitando os recursos da região, o povoado foi desenvolvendo atividades 

agropecuárias, chegando até a ser conhecido como Capital do Feijão, Capital Mundial da 

Mamona. A independência política de Irecê aconteceu a partir do ano de 1933, através do 

Decreto 8452, de 31/05/1933, assinado no Palácio do Governo por Juracy M. M. Magalhães. 

Atualmente Irecê se destaca na irrigação de cenoura, cebola e outras hortaliças. Além disso, 

vem chamando a atenção para a criação de avestruzes, uma atividade econômica em expansão. 

 

 

3.2.6 Salvador, na Região Metropolitana 

 

 

Segundo os dados do último censo realizado no ano de 2010, Salvador possui uma 

população de cerca de 2.675.656 habitantes, com estimativa de ter alcançado um número 

próximo a 2.900.000 habitantes em 2017. De acordo com o IBGE, sua densidade demográfica 

é igual a 3.859,44 hab/km². Sua localização geográfica está ilustrada na Figura 7. 
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Figura 7: Localização do município de Salvador no Estado da Bahia  

 

Fonte:www.google.com 

 

Banhada pelo oceano Atlântico, a região metropolitana de Salvador era habitada por 

índios tapuias, expulsos do território por volta do ano 1000 pelos tupinambás. Os europeus 

chegaram à região após o naufrágio da embarcação que trouxe a tripulação de Diogo Álvares, 

o famoso Caramuru, por volta de 1510. 

Salvador foi a primeira capital do Brasil (até 1763) e é capital do Estado da Bahia. A 

cidade foi fundada pelo primeiro Governador-Geral do Brasil, Tomé de Sousa, em 1549, 

limitando-se apenas a um espaço compreendido entre o Pelourinho e a praça Castro Alves. Em 

sua comitiva, o então Governador-Geral trouxe médicos, farmacêuticos, militares e fidalgos, 

além de padres jesuítas. 

As características físicas da cidade colaboraram para o seu desenho urbano: na parte 

mais alta situavam-se os núcleos defensivos, institucionais e políticos; já na parte baixa 

concentravam-se atividades portuárias e comerciais. Por conta disso, a cidade de Salvador até 

hoje é dividida em dois níveis: Cidade Alta e Cidade Baixa. 

Salvador foi atacada pelos holandeses em 1627 e tornou-se palco de diversos 

movimentos pela independência nacional com levantes armados, sufocados pelas forças 

imperiais.  
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Durante a ascensão do cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste, Salvador experimentou 

um período próspero, mas, quando a capital do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro, teve 

início uma fase de queda gradativa do ritmo de crescimento da cidade.  

No final do século XIX, o ritmo de crescimento foi retomado e se acelerou na segunda 

metade do século XX, graças sobretudo à exploração do petróleo — com a instalação da 

refinaria de Mataripe e de outras unidades da Petrobrás — e à implantação do Centro Industrial 

de Aratu. Ampliou-se a oferta de empregos, assim como a formação de mão-de-obra e a 

circulação de riqueza.  

Salvador atualmente conta com um porto tradicional e movimentado, que serve às 

cidades do Recôncavo e à região cacaueira do Sul da Bahia. Uma linha de ferry-boat liga 

Salvador à ilha de Itaparica. Além do movimentado aeroporto, a cidade conta com estações 

ferroviárias e é intenso o movimento rodoviário para o Sul e o Norte. 

É um grande centro cultural, com museus, igrejas, monumentos de arte e históricos e 

conjuntos arquitetônicos singulares como o Pelourinho, tombado pela UNESCO em 1983 e 

considerado Patrimônio Histórico da Humanidade.  

 

 

 

3.2.7 Vitória da Conquista, no Centro-Sul Baiano 

 

 

De acordo com o censo de 2010, o município de Vitória da Conquista, no Centro-Sul 

baiano (localização representada na Figura 8) possui uma população de 306.866 habitantes, 

com uma densidade demográfica igual a 91,41 hab/km². 

O Centro-Sul baiano foi dominado por diversas tribos indígenas antes da chegada dos 

colonizadores, tais como mongoiós, camacãs, aimorés e pataxós. A relação com os europeus 

nem sempre foi amigável, já que muitas tribos foram escravizadas durante o surgimento do 

povoado. 
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Figura 8: Localização do município de Vitória da Conquista no Estado da Bahia  

 

Fonte: www.google.com 

 

Estudiosos locais afirmam que os índios da região se estabeleceram em comunidades 

próximas a Vitória da Conquista, fato revelado graças à forma de construção das casas dessas 

comunidades, à plantação de milho e mandioca e à produção de artesanato. Identificadas hoje 

como comunidades negras, na realidade têm origem na miscigenação de índios e negros. 

O Arraial da Conquista foi fundado em 1783 pelo português João Gonçalves da Costa, 

que, a pedido da Coroa Portuguesa, engajou-se na conquista das terras ao Oeste da costa da 

Bahia. A região começou a ser povoada graças à busca de ouro, à atividade pecuária e ao próprio 

interesse da metrópole portuguesa em criar um centro urbano entre a região litorânea e o interior 

do Sertão.  

Através da Lei Provincial n.º 124, de 19 de maio de 1840, o Arraial da Conquista foi 

elevado a Vila e Freguesia, passando a se denominar Imperial Vila da Vitória. Em ato de 1º de 

julho de 1891, a Imperial Vila da Vitória, passou à categoria de cidade, recebendo, 

simplesmente, o nome de Conquista. Finalmente, em dezembro de 1943, através da Lei 

Estadual n.º 141, o nome do município foi modificado para Vitória da Conquista. 

Vitória da Conquista é uma importante rota comercial, por conta de sua privilegiada 

localização geográfica e implantação da estrada Rio-Bahia (atual BR-116) e da estrada Ilhéus-

Lapa, permitindo ao município integrar-se às outras regiões do Estado e ao restante do País.  
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3.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA SOCIOLINGUÍSTICA 

 

Guy e Zilles (2007) apresentam os pressupostos metodológicos da teoria laboviana e 

afirmam que a pesquisa sociolinguística realiza um estudo quantitativo a fim de analisar 

fenômenos da língua associados a marcas de identidade local, faixa etária, sexo, grau de 

escolaridade, dentre outros fatores. Segundo esses autores, 

a realização de análises quantitativas possibilita o estudo da variação 

linguística, permitindo ao pesquisador apreender sua sistematicidade, seu 

encaixamento linguístico e social e sua eventual relação com a mudança 

linguística. (p. 73) 

A pesquisa sociolinguística tem como característica seu caráter quantitativo e seguem 

três importantes etapas: a coleta de dados; a redução e a apresentação dos dados; e a 

interpretação e explicação dos mesmos. 

 

3.3.1 Metodologia adotada nesta pesquisa 

O levantamento de dados foi realizado através da audição de entrevistas aplicadas pelo 

ALiB, valendo-se do princípio da representatividade em uma amostra aleatória. Cada falante 

respondeu a um questionário pré-elaborado, que visava à garantia da confiabilidade dos dados 

obtidos, assim todos os informantes foram submetidos às mesmas perguntas e o critério de 

aplicação foi o mesmo. 

A variável dependente da atual pesquisa abrange as diferentes formas de indeterminação 

do sujeito nas mesorregiões do Estado da Bahia, mais especificamente em sete cidades de 

diferentes mesorregiões do Estado. Para computar e auxiliar na análise dos 811 dados 

encontrados, foi utilizado o GolbVarbX, programa computacional que “permite investigar 

situações em que a variável linguística em estudo é influenciada por vários elementos do 

contexto, ou seja, múltiplas variáveis independentes” (GUY; ZILLES, 2007, p. 105). 

Como já foi dito, a entrevista tem o formato perguntas e respostas e é baseada no 

questionário fonético-fonológico e semântico-lexical proposto pelo ALiB. Esse formato facilita 

a ocorrência de indeterminação mesmo com alternância de estilo, pois ora o sujeito se insere 

enquanto parte do agente da enunciação quando diz “A gente chama aqui de cocar”, ora não 

especifica o sujeito ao dizer “O povo trata aqui assim” ou “Chamam assim” (ocorrências 

extraídas do corpus). 
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Depois de levantados, os 811 dados foram codificados e submetidos a análises 

estatísticas eneárias e, posteriormente, binárias, chegando-se a porcentagens e pesos relativos. 

Os resultados da análise estatística podem revelar, através de números, favorecimentos e 

tendência, o que o sociolinguista precisa interpretar, com o objetivo de explicar fenômenos de 

variação e de mudança linguística.  

 

3.3.1.1 Montando o envelope da variação 

 

Primeiramente, foi escolhida uma variável linguística de origem sintática, que é a forma 

de indeterminação do sujeito no vernáculo baiano. Uma vez escolhida tal variável dependente, 

coube ao presente trabalho identificar todas as formas de indeterminação utilizadas pelos 

informantes baianos analisados, conforme apresentadas no Quadro 3: 

Quadro 3: A variável dependente e as variantes estudadas 

VARIÁVEL 

DEPENDENTE 

VARIANTES OBSERVADAS EXEMPLOS DE 

DADOS EXTRAÍDOS 

DO CORPUS 

 

 

 

 

 

FORMAS DE 

INDETERMINAÇÃO 

DO SUJEITO 

Verbo na terceira pessoa do 

singular, acompanhado da partícula 

“se” 

INF11: Chama-se o 

escorregadinho. 

Verbo na terceira pessoa do 

singular, desacompanhado da 

partícula “se” 

INF10: Chama de 

lambreta. 

Verbo na terceira pessoa do plural INF18: Me ensinaram a 

botar mijo de cachorro. 

Verbo no infinitivo INF19: Botar adobo. 

A gente INF7: A gente chama 

grelha, né? 

Nós INF7: (Nós) também 

usamos espeto, né? 

Você INF10: Depois você 

refoga. 

Eles INF15: Eles falam tá 

relampejando. 

Formas nominais semanticamente 

indeterminadas 

INF16: A pessoa 

fumava, colocava as 

cinzas. 

INF12: O povo chamava 

de caramelo. 
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 Para facilitar a análise dos dados, por conta da variedade de ocorrências encontradas, o 

trabalho foi dividido em blocos. Primeiramente são analisadas as formas consideradas 

gramaticais e suas variações (pertencentes ao grupo chamado posteriormente de grupo 1), 

incluindo (i) a forma verbal de 3ª pessoa de singular, acompanhada do pronome ‘se’, (ii) o verbo 

no infinitivo, (iii) o verbo na terceira pessoa do singular desacompanhado da partícula ‘se’, (iv) 

a 3ª pessoa do plural. Em seguida, a análise foca a observação nas formas nominais (grupo 2). 

Devido à grande diversidade de formas, os dados foram reagrupados em três blocos, 

considerando sua estrutura morfossintática. O grupo das formas nominais A é composto por 

artigo acompanhado de substantivo ou pronome indefinido. O grupo das formas nominais B é 

formado por pronome indefinido seguido de substantivo ou de pronome interrogativo; já o 

grupo C abrange as estruturas formadas por um único elemento, quer seja um substantivo, um 

artigo, um pronome demonstrativo ou indefinido. Todas estas formas nominais são 

detalhadamente ilustradas no capítulo 4. Por fim, analisam-se as formas pronominais (grupo 

3) encontradas (nós, a gente, você, eles).   

3.3.1.2 As variáveis independentes extralinguísticas 

A presente pesquisa de cunho sociolinguístico controlou as variáveis independentes 

extralinguísticas ou fatores sociais que poderiam explicar o processo de escolha do falante entre 

uma ou outra variante. Tais fatores incluem (i) a faixa etária do informante, (ii) o sexo e (iii) a 

sua cidade/região. O grau de escolaridade não foi considerado nesta pesquisa, pois todos os 

falantes são de nível fundamental. 

Quadro 4: Variáveis independentes extralinguísticas consideradas na pesquisa 

VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 

EXTRALINGUÍSTICAS 

FATORES 

 

Faixa Etária 

 

Faixa 1 (dos 18 aos 30 anos) 

Faixa 2 (dos 50 aos 65 anos) 

 

Sexo 

 

Homem 

Mulher 

 

 

 

Cidade 

Alagoinhas 

Barra 

Barreiras 

Ilhéus 

Irecê 

Salvador 

Vitória da Conquista 
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A escolha e a análise de tais fatores buscam comprovar ou refutar algumas hipóteses: 

• Os falantes pertencentes à faixa etária 1 são mais inovadores, enquanto aqueles 

da faixa 2 preferem as formas mais tradicionais; 

• As mulheres são mais conservadoras que os homens, preferindo as formas mais 

próximas àquelas canonizadas pela GT; 

• Regiões mais próximas geograficamente tendem a assumir o mesmo 

comportamento linguístico quanto ao uso das formas de indeterminação. 

 

3.3.1.3 As variáveis linguísticas 

 

Ao definir variáveis linguísticas a serem controladas, definiu-se como hipótese: 

• Variáveis linguísticas controladas em pesquisas anteriores podem condicionar 

os usos de formas de indeterminação na Bahia. 

 

Quanto às variáveis linguísticas analisadas, esta pesquisa apresenta algumas limitações. 

Uma questão não considerada foi o contexto de ocorrência, pois os dados levantados são 

respostas a perguntas pré-definidas pelo questionário aplicado, impedindo uma variação 

contextual. Portanto em todos os dados, o sujeito é desfocalizado, pois vale mais apresentar o 

vocábulo pesquisado no questionário do que aquele que o denomina especificamente. Percebe-

se mais o fenômeno da exemplificação, pois qualquer pessoa pode nomear um determinado 

objeto daquela maneira específica; ou até mesmo o do descomprometimento, quando o falante 

não se inclui diretamente no grupo daqueles que utilizam determinada nomenclatura 

(MILANEZ, 1982). 

A seguir, são apresentadas as variáveis linguísticas controladas neste trabalho.  

(i) Quanto à presença do sujeito 

Propõe-se analisar a ocorrência de sentenças em que há a presença de sujeito lexical, 

com o núcleo aparente (exemplificado em I); ou a ausência de sujeito lexical, no qual o núcleo 

do sujeito não é aparente ( em II). 
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I- Eles chamam de beberrão de água. (INF27) 

II- Ø Chama caolho. (INF25) 

 

 

(ii) Quanto ao grau de indeterminação 

Milanez (1982) estuda os diferentes graus de indeterminação do sujeito e, baseado na 

proposta da autora, o presente trabalho visa identificar apenas dois graus de indeterminação: (i) 

o mais indeterminado, aquele em que o sujeito não se insere no conjunto de seres que compõem 

esse sujeito (em III); e (ii) o menos indeterminado, aquele que inclui o informante, sendo assim 

composto pelo emissor e outros seres indeterminados (IV). 

III- Dizem que é matador. (INF21) 

IV- A gente chama de doca. (INF15) 

 

(iii) Quanto aos tipos de verbo 

Os tipos de verbo submetidos à análise foram os verbos intransitivos (V), os verbos 

transitivos (sem diferenciá-los enquanto direto ou indireto) exemplificados em (VI) e os verbos 

de ligação (VII). 

V- Fulano nasceu. (INF16) 

VI- O povo chama de canhoto. (INF12) 

VII- Fulano é cotó. (INF11) 

 

(iv) Quanto ao tempo/modo e forma verbal 

Os tempos/ modos e formas verbais analisados aqui são: 

• Presente do indicativo 

Ex: Ah, o pessoal fala tanta coisa. (INF12) 

 

• Pretérito perfeito do indicativo 

Ex: Nós adquiriu esse trechozinho em 64. (INF19) 
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• Pretérito imperfeito do indicativo 

Ex: Eles chamavam de um nome estrambólico. (INF19) 

 

• Pretérito imperfeito do subjuntivo 

Ex: Se a pessoa pudesse botar o adobo, bom. (INF19) 

 

• Infinitivo  

Ex: Comer de garfo. (INF5) 

 

(v) Tipos de frase 

Os tipos de frase analisados foram as frases declarativas (VIII), negativas (IX) e 

interrogativas (X). 

VIII- A gente chama de brega. (INF5) 

IX- Não chama assim, não. (INF6) 

X- Chama diarista, né? (INF6) 

 

 

(vi) Quanto ao paralelismo sintático 

 Assim como em Ponte (2008), Carvalho (2010) e Souza (2014), esta pesquisa também 

analisa a forma antecedente e a variante que o informante escolhe nas situações que se sucedem, 

se repete a forma antes apresentada ou se escolhe outra, ou seja, como se comporta diante do 

paralelismo sintático. Os seguintes casos foram analisados: 

• Sem a presença de antecedente 

Ex: Dá o nome de bazé. (INF7) 

 

• Um antecedente igual 

Ex: Subir e montar em uma sela. (INF2) 

 

• Mais de um antecedente igual 

Ex: A pessoa fumava, ..., machucava, colocava as cinzas. (INF16) 
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• Um antecedente diferente 

Ex: Diz que é os dentes mais fortes que a gente tem, né. (INF23) 

 

No capítulo seguinte, os dados levantados serão analisados observando os fatores sociais 

e linguísticos já mencionados, dando uma ênfase ao aspecto geográfico, foco de um trabalho 

geo-sociolinguístico. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, apresentam-se resultados da análise dos dados. Inicialmente, faz-se 

uma observação geral (4.1), posteriormente analisam-se as variantes do grupo 1 (4.2), em 

seguida as formas do grupo 2 (4.3) e, finalmente, as variantes do grupo 3 (4.4). 

 

4.1 UMA VISÃO GERAL DAS OCORRÊNCIAS 

 

Além das formas canonizadas pela GT para marcar a indeterminação do sujeito, a saber, 

verbo na terceira pessoa do plural (por hora 3ªP), verbo na terceira pessoa do singular, 

acompanhado da partícula ‘se’ (aqui 3ªS+SE), esta pesquisa registra outras formas de 

indeterminação, como o verbo na terceira pessoa do singular desacompanhado da partícula ‘se’ 

(3ªS-SE) e verbos no infinitivo (INF).  

Algumas formas pronominais também foram consideradas no decorrer da pesquisa, 

visto que elas também indeterminam o sujeito em contextos comunicacionais específicos. São 

elas: você, a gente e nós. Ainda uma variedade muito significativa de formas nominais (nesta 

pesquisa divididas em 3 diferentes grupos) foi registrada no presente trabalho. 

 A Tabela 5 registra o total e o percentual de todas as ocorrências registradas no corpus, 

desde as formas de indeterminação do sujeito canonizadas pela GT até aquelas outras variantes 

não previstas. Tais formas aparecem agrupadas de acordo com sua estrutura morfossintática, 

em ordem decrescente de percentual para melhor visualização.  

 

Variantes Ocorrências/Total % 

Formas gramaticais 403/811 49,7% 

Formas nominais 265/811 32,7% 

Formas pronominais 143/811 17,6% 

TOTAL 811/811 100% 

Tabela 5: Frequência das formas de indeterminação do sujeito no Estado da Bahia 
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Conforme revelado na Tabela 5, as formas de indeterminação mais numerosas (com um 

total de 49,7% das ocorrências) foram as formas pertencentes ao grupo 1. Foram inseridas 

nessa variante tanto as duas formas canonizadas pela GT (3ªP e 3ªS+SE, exemplificadas em 1 

e 2) quanto o uso do verbo no infinitivo e o verbo na terceira pessoa do singular 

desacompanhado da partícula ‘se’ (aqui consideradas uma variação da forma padrão). Tais 

formas estão exemplificadas em 3 e 4.  

 

(1) DOC: Como é o nome daquele arco que as mulheres usam na cabeça? 

 INF26: CHAMAM de tiara. 

 

(2) INF4: CHAMA-SE...esqueci o nome. 

 

(3) DOC: Qual é o primeiro passo quando a gente quer construir uma casa? 

 INF7: COMPRAR o terreno, né. COMPRAR o terreno. 

 

(4) DOC: Como chama aquela pessoa que tem dificuldade em aprender? 

 INF13: CHAMA de burro. 

 

 

O segundo grupo mais recorrente foi o grupo 2, aquele composto de formas nominais 

semanticamente indeterminadas, com um percentual de 32,7%. Essa variante, neste trabalho, é 

subdividida em formas nominais A, B ou C, cujos dados obedecem a uma mesma estrutura 

linguística. 

As formas nominais A são compostas de artigo acompanhado de substantivo ou 

pronome indefinido. São  diferentes formas pertencentes ao grupo A, exemplificadas a seguir: 

(8) DOC: Como chama aquele barulho que vem do céu, que se ouve em dia 

de chuva? 

 INF25: AS PESSOAS falam trovoada. 

 

(9) INF13: Já vi OS OUTRO usando. 

 

(10) DOC: Como é o nome daquele tipo de calçado que você enfia os dedos 

pra calçar? 
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 INF22: É precata, que O POVO chama. 

 

(11) DOC: Como é que se chama aqui uma chuva forte? 

 INF24: O PESSOAL chama tempestade. 

 

(12) INF16: A MAIORIA não aceita mais como antigamente. 

 

(13) INF13: OS CARA chama de...[esqueceu o nome] 

 

(14) DOC: Como é que chama quando o sol está amanhecendo? 

 INF7: A TURMA fala que tá clareando o dia. 

 

 

As formas nominais B são estruturas compostas por pronome indefinido seguido de 

substantivo ou de pronome relativo/interrogativo, ilustradas em (15), (16), (17) e (18). 

 

(15) DOC: Você já viu algum tipo de assombração? 

 INF24: Já vi MUITA GENTE comentando. 

 

(16) INF24: CADA QUEM diz de um jeito. 

 

(17) INF19: CADA QUAL quer puxar seu rancho. 

 

(18) INF25: TODO MUNDO aqui chama assim. 

 

As  formas nominais C têm uma estrutura com um único elemento, seja ele um 

substantivo, um pronome demonstrativo ou indefinido, como ilustrado em (19), (20), (21) e 

(22). 

(19) DOC: Como se chama o período do mês que a mulher sangra? 

 INF28: FULANO tá de boi. 

 

(20) DOC: Como se chama aquela fruta que parece laranja e quando 

chupamos fica um cheiro forte na mão? 
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 INF27: UNS chamam tangerina, OUTROS chamam mexerica. 

 

(21) DOC: Como é o nome daquilo que fazem quando mexem na sola do 

nosso pé com os dedos? 

 INF11: UNS falam gastura, né? 

 

(22) DOC: Como é o nome daquele fenômeno que deixa uma espécie de 

fumaça no ar logo de manhã? 

 INF27: (...) OUTROS chamam neblina. 

 

O terceiro grupo de ocorrências foi o grupo C abrangendo todas as formas pronominais, 

com um percentual igual a 17,6%. Compõem este grupo todas as variantes representadas por 

um  pronome  pessoal, perfazendo um total de 3 diferentes formas: a gente, nós (1ª pessoa do 

plural) e você (2ª pessoa do singular), cujas ocorrências aparecem ilustradas em 23, 24 e 25, 

respectivamente. 

 

(23) DOC: Como é o nome daquele inseto que gosta de voar perto da água? 

 INF5: A GENTE chama aqui de rola-bosta. 

 

(24) INF11: Aqui NÓS fala lombada. 

 

(25) DOC: Você conhece cal. Como se prepara? 

 INF17: VOCÊ põe água e o pó pra ficar branco. 

 

 

O Gráfico 1 apresenta de forma mais completa o panorama das formas de 

indeterminação do sujeito até aqui apresentadas. Nas seções que seguem, cada grupo é 

analisado minuciosamente. 
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4.2 ANÁLISE DAS VARIANTES DO GRUPO 1 

 

 

Dos 811 dados coletados sobre as formas de indeterminação do sujeito no estado da 

Bahia, 403 ocorrências fazem parte do grupo que nesta pesquisa se considera pertencentes a 

este grupo, composto por construções sintáticas reconhecidas pela GT, como o verbo na terceira 

pessoa do singular, acompanhado da partícula ‘se’ (3ªS+SE) e o verbo na terceira pessoa do 

plural (3ªPl). Além destas, outras duas variantes compõem este grupo: uma delas interpretada 

aqui como a variação de uma das formas canonizadas, verbo na terceira pessoa do singular sem 

a presença do ‘se’ (3ªS-SE), e a outra é representada pelo uso do verbo no infinitivo (INF), não 

considerada por muitos gramáticos tradicionais. A Tabela 6 mostra o percentual das formas 

gramaticais de indeterminação do sujeito. 

 

 

 

 

Grupo A: 49,7 %

Grupo B: 32,7 %

Grupo C: 17,6 %

GRÁFICO 1- VARIANTES DE 
INDETERMINAÇÃO
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Variantes Ocorrências/Total Porcentagem 

3ªS-SE 273/403 67,7% 

3ªPl 67/403 16,6% 

3ªS+ SE 32/403 8% 

Eles 23/403 5,7% 

INF 8/403 2% 

TOTAL 403/403 100% 

Tabela 6: Percentual das formas de indeterminação do sujeito pertencentes ao grupo 1 

 

 

A forma mais recorrente foi justamente a variante 3ªS-SE, com 67,7% e perfazendo um 

total de 273 de 403 ocorrências. Isso contraria orientações da tradição escolar. Tal fato parece 

indicar que a presença do verbo na terceira pessoa do singular já não exige mais a presença da 

partícula ‘se’ para indeterminar o sujeito no vernáculo baiano, como é possível verificar no 

exemplo (26). 

 

 (26) DOC: E quando uma pessoa tinha um relacionamento com outro, sem 

casar? 

 INF12: DIZIA que era amigado. 

 

 

Em seguida, com 67 de 403  ocorrências e um percentual igual a 16,6%, aparece o uso 

da variante 3ªPlural (3ª Pl), exemplificada em (27) e (28). 

 

(27) INF22: Mexerica, que CHAMAM. 

 

(28) DOC: Deus está no céu. E no inferno, está quem? 

 INF15: DIZEM que é o Satanás. 

 

 

Outra variante pouco utilizada pelos falantes do Estado da Bahia é o 3ªS+SE, com 

apenas 32 de 403 ocorrências, perfazendo 8% dos dados computados. Para a presente pesquisa, 

não se diferenciou a presença do ‘se’ enquanto sua posição em relação ao verbo, se próclise 
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(29) ou ênclise (30), tornando-se relevante apenas observar a presença ou a ausência de tal 

partícula. 

 

(29) DOC: Como se chama esse dedo [aponta para o dedo]? 

 INF3: SE CHAMA mindinho. 

 

 (30) DOC: Como se chama aquela chuva bem forte? 

   INF27: CHAMA-SE aguaceiro. 

 

 Na tentativa de se chegar a pesos relativos, os dados referentes ao uso da terceira pessoa 

do singular acompanhado da partícula ‘se’ são excluídos da análise, por dois motivos 

relevantes. O primeiro é a pouca quantidade de dados, desprezados para que a rodada binária 

fosse realizada com as duas variantes mais frequentes. O segundo motivo é a possibilidade de 

essas ocorrências terem sido induzidas pelo comportamento linguístico do documentador. 

Como é possível perceber, os casos de uso de 3ªS+SE pelos informantes podem ter sido 

influenciados pelo uso da mesma variante na pergunta feita pelo documentador, como uma 

espécie de gatilho, representados anteriormente em (29) e (30). 

Ainda, são amalgamadas às ocorrências de terceira pessoa do plural para rodadas futuras 

aqueles dados cuja forma verbal foi precedida pelo pronome ‘eles’ (5,7%), pois, segundo a 

presente análise, a ausência ou presença do sintagma pronominal sujeito na estrutura sintática 

não descaracteriza a indeterminação em 3ªPl, ilustrados em (31) e (32).  

   

(31) DOC: Como chama a pessoa que tem uma voz anasalada, que sai pelo 

nariz? 

INF19: É fuen, né, que ELES fala. 

 

(32) DOC: Como é o nome daquela decoração de Natal, que aparece 

bonequinhos em miniatura? 

INF24: CHAMAM de presépio mesmo. 

 

De todas as formas pertencentes ao grupo 1, o recurso menos utilizado foi o INF, 

presente em apenas 8 ocorrências, com um percentual de apenas 2%, ilustrado em (33). 
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   (33) INF26: DIZER que nasceu morto. 

 

Nas subseções seguintes, as formas em análise binária são observadas mediante sua 

relação com todas as variáveis independentes controladas. Porém, por conta do baixo número 

de ocorrências e pela outra questão anteriormente comentada, nas próximas rodadas, a variante 

3ªS+SE não é considerada, assim como os dados do infinitivo (INF). A necessidade de 

reagrupar os dados dessa forma é uma estratégia que favorece a análise dos dados por rodadas 

binárias e a possibilidade de obter os pesos relativos, ao rodar uma forma mais inovadora (3ªS-

SE) contra uma mais conservadora (3ªPL). 

 

 

4.2.1 Análise de regras variáveis do grupo 1 

 

Na análise das variantes desse grupo, ao rodar as concorrentes 3ªS -SE e 3ªPl, a única 

variável selecionada foi a faixa etária, dentre todas as variáveis linguísticas e extralinguísticas 

consideradas nesta pesquisa.  

Em 4.2.1.1 são apresentados os resultados dessa análise e as variáveis não selecionadas 

são comentadas posteriormente, em 4.2.2. 

 

 

4.2.1.1 Condicionamento da variável ‘faixa etária’ para a escolha da variante 3ª pessoa do 

singular –SE 

 

Nessa rodada binária, consideraram-se as duas formas gramaticais mais recorrentes de 

indeterminação, a 3ªS -SE e a 3ªPl.  A princípio, houve a tentativa de amalgamar as duas 

variantes com a presença do verbo na terceira pessoa do singular (+se) e (-se), porém diante da 

mínima diferença entre os pesos relativos da rodada que eliminou a 3ªS+SE e aquela que a 

incluiu, acrescida da pouca quantidade de dados de tal ocorrência e a possibilidade de indução 

já discutida, aprouve a esta análise excluir tal variante em vez de optar pela amalgamação. 

Comprovando o que foi dito, o peso relativo da faixa etária 1 em relação ao uso da 3ªS-

SE amalgamada a 3ªS+SE foi equivalente a 0.42. O valor do peso relativo da faixa etária 2 foi 

de 0.57. Os valores dos pesos relativos da rodada que excluiu os dados referentes a 3ªS+SE da 

primeira variante estão apresentados na Tabela 7. 
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Variável Ocorrências/ Total PR 

Faixa etária 1 126/180   

70% 

0.430 

Faixa etária 2 147/183  

80% 

0.569 

Tabela 7: Condicionamento da variável faixa etária na escolha da variante 3ªS-SE 

 

 

 

Gráfico 2: Condicionamento da variável ‘faixa etária’ na escolha da variante 3ªS-SE 

 

 

Segundo os dados da Tabela 7 e do Gráfico 02, o valor do peso relativo 0.43 revela uma 

tendência ao desfavorecimento da faixa etária 1 em relação ao uso do verbo na terceira pessoa 

do singular, desacompanhado de ‘se’, enquanto que a faixa etária 2, cujo peso relativo é igual 

a 0.569, demonstra favorecer levemente o uso de tal variante. 

As ocorrências, somadas ao estudo dos pesos relativos, revelaram que, enquanto os mais 

idosos tendem a utilizar a variante de indeterminação 3ªS-SE, os mais jovens desfavorecem o 

uso dessa forma, demonstrando  preferência pela variante 3ªPl de indeterminação do sujeito. 

Esse resultado pode ser considerado um indício de mudança, o que poderia levar ao 

desaparecimento da estrutura 3ª pessoa do singular como variante de indeterminação. Mas essa 
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hipótese só poderá ser conferida em fase posterior, com análise em tempo real, com o confronto 

com dados de uma fase futura. 

 

 

4.2.2 Variantes do grupo 1 e variáveis extralinguísticas não selecionadas 

 

Nesta seção são apresentados alguns comentários a respeito de outras variáveis 

controladas que, embora não tenham sido selecionadas pelo programa, merecem uma reflexão 

sobre os seus percentuais. 

 

4.2.2.1 ‘Cidades/mesorregiões’ 

 

Em todas as sete cidades analisadas aconteceu um fato interessante: o uso da 3ªS-SE na 

totalidade dos dados é bem maior que o uso da 3ªPl, conforme dados da Tabela 8.  

 

Cidades 3ªS-SE Percentual 

Alagoinhas/ Nordeste Baiano 40/60 66,7% 

Barra/ Vale São-Franciscano da Bahia 32/44 72,7% 

Barreiras/ Extremo Oeste Baiano 40/56 71,4% 

Ilhéus/ Sul Baiano 23/33 69,7% 

Irecê/ Centro-Norte Baiano 33/38 86,8% 

Salvador/Região Metropolitana 79/98 80,6% 

Vitória da Conquista/ Centro-Sul Baiano 26/34 76,5% 

Total 273/363 75,2% 

Tabela 8: Percentual da forma 3ªS-SE e a variável independente Cidades/Mesorregiões 

 

Considerando o caráter geo-sociolinguístico desta pesquisa, ainda que a variável 

‘Cidades/mesorregiões’ não tenha sido selecionada pelo programa, vale ressaltar que é possível 

perceber uma tendência em todas as cidades analisadas no Estado a utilizar mais a forma  3ªS-

SE para indeterminar o sujeito, em detrimento do uso do verbo na terceira pessoa do plural, 

visto que o percentual daquela ultrapassa o valor de 65% (sem separar as faixas etárias) em 

todas as cidades. Deve-se observar, contudo, que o documentador em muitos casos apresenta 
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na pergunta, como um gatilho, a forma de 3ªS-SE, que pode levar o falante ao uso dessa 

variante.  A seguir, estão listados exemplos de ocorrência de 3ªS-SE em cada cidade analisada. 

 

(34) DOC: E qual o nome dessa comida que vocês fazem com o milho? 

       INF02: CHAMA de lelê. [informante de Alagoinhas] 

 

(35) DOC: Como chama aquela mulher que vende o corpo? 

       INF05: CHAMA de rapariga, vagabunda. [informante de Barra] 

 

(36) DOC: Como chama aquela bolinha de vidro que os meninos 

costumavam usar pra brincar? 

       INF17: Aqui em Barreiras CHAMA bila. [informante de Barreiras] 

 

(37) DOC: Como chama aquela pessoa que olha pra você com os olhos 

meio desviados? 

       INF25: CHAMA de vesgo. [informante de Ilhéus] 

 

(38) DOC: Como chama aquele período do mês que a mulher sangra? A 

gente diz que a mulher tá como? 

       INF13: DIZ que tá menstruada. [informante de Irecê] 

 

(39) DOC: Como chama o animal que manca de uma perna? 

       INF21: DIZ que o animal é aleijado, né?.[informante de Salvador] 

 

(40) DOC: Como chama o homem que foi traído pela mulher? 

       INF09: CHAMA de corno. [informante de Vitória da Conquista] 

 

 

4.2.2.2 ‘Sexo’ dos informantes 

A variável ‘sexo’ também não foi selecionada pelo programa; os percentuais de 

ocorrências das variantes são muito semelhantes, o que deve ter contribuído para essa variável 

não ser selecionada. 
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Sexo do informante Ocorrências/Total Percentual 

Masculino 164/214 76,6% 

Feminino 109/149 73,2% 

Tabela 9: Percentual de escolha da variante 3ªS-SE, considerando o sexo dos informantes 

 

De acordo com os resultados obtidos, é possível perceber que a variante 3ªS-SE já se 

implementa na estrutura linguística de ambos os sexos, considerando um discreto aumento de 

uso por parte do sexo masculino. O fato de homens (considerados mais inovadores) e mulheres 

(geralmente mais conservadoras) recorrerem a essa variante pode mostrar que o uso de verbos 

na terceira pessoa do singular desacompanhado da partícula ‘se’ já não seja mais considerado 

uma forma estigmatizada de indeterminação. 

 

4.2.3 Variáveis linguísticas 

 

Nessa análise, nenhuma das variáveis exploratórias linguísticas propostas por este 

trabalho foi selecionada pelo programa. Quanto à presença do sujeito lexical, todas as variantes 

gramaticais analisadas se inserem em contextos desprovidos de marcação de sujeito 

(excetuando a presença do pronome ‘eles’ antecedendo o verbo na 3ªPl, cujo percentual de 

ocorrências foi pequeno em relação às outras variantes).  

Em relação ao grau de indeterminação, todas as variantes do grupo 1 foram  

consideradas, na análise aqui feita, como mais indeterminadas, pois o contexto linguístico não 

sugere a presença do enunciador, nem de qualquer outro ser determinado. 

Quanto ao tipo de verbo, as ocorrências revelaram que mais de 90% dos verbos são 

transitivos, sendo  recorrente o uso dos verbos chamar e dizer, devido ao formato da entrevista, 

que também favoreceu o presente do indicativo como o tempo/modo verbal mais frequente.  

O formato da entrevista com pergunta e resposta também contribuiu para que fosse 

inviável observar duas variáveis linguísticas, o tipo de frase e o paralelismo. O formato dos 

dados foi muito semelhante, a frase declarativa foi o tipo de frase mais frequente, pois o 
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informante já estava respondendo a uma pergunta, em sua quase totalidade de forma afirmativa. 

Já em relação ao paralelismo sintático, as respostas dos informantes foram, em sua maioria, 

compostas por períodos simples, portanto era comum que não houvesse antecedentes sintáticos 

das formas analisadas. Pelos motivos apresentados, essas variáveis não foram selecionadas. 

 

4.3 ANÁLISE DAS VARIANTES DO GRUPO 2 

 

Nesta seção são analisadas as formas nominais de indeterminação do sujeito no Estado 

da Bahia, ressaltando as variáveis selecionadas, pesos relativos e outros comentários pertinentes 

à análise. 

Dos 811 dados coletados na presente pesquisa, 265 compõem o escopo das formas 

nominais analisadas. Conforme já explicitado, as formas nominais foram divididas em 3 grupos, 

de acordo com sua estrutura sintática, com o intuito de facilitar a análise. A Tabela 10 revela o 

quantitativo de dados e percentual de cada grupo. 

  

Variantes Ocorrências/ Total Percentual 

Variantes Nominais do grupo A 148/265 55,8% 

Variantes Nominais do grupo B 16/265 6% 

Variantes Nominais do grupo C 101/265 38,2% 

Tabela 10: Quantitativo e percentual das formas nominais de indeterminação 

 

De acordo com a Tabela 10, o grupo mais recorrente foi aquele composto por variantes 

cuja estrutura morfossintática é formada por um artigo acompanhado de substantivo ou 

pronome indefinido. Com 55,8% das ocorrências, variantes pertencentes ao grupo A, como ‘as 

pessoas’, ‘os outros’, ‘o povo’, ‘o pessoal’, ‘a maioria’, ‘os cara(s)’ e ‘a turma’ estão 

exemplificadas a seguir: 

 

(41) INF24: Às vezes AS PESSOAS falam uma poça de água. 
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(42) INF25: OS OUTROS falam trovão. 

(43) INF13: O POVO chama de aleijado. 

(44) INF15: O PESSOAL quer andar é de pé, mesmo. 

(45) INF17: A MAIORIA chama de gaúcho. 

(46) INF13: OS CARA chama de...[esqueceu o nome] 

(47) INF7: A TURMA chama sovaco. 

 

 O segundo grupo mais numeroso foi o grupo C, composto por variantes estruturadas 

com um único elemento em seu núcleo. Perfazendo um total de 38,2%, ocorrências como 

‘fulano(a)’, ‘uns’, ‘outros’ e ‘aqueles’ estão ilustradas a seguir: 

 

(48) INF7: FULANA  tá menstruada. 

(49) INF3: UNS chama pinguela, OUTROS chama ponte. 

(50) INF1: Já tem AQUELES que usa mais pra transporte. 

 

 Com 16 dados computados, estão as ocorrências pertencentes ao grupo B, compostas 

por pronome indefinido seguido de substantivo ou de pronome relativo/interrogativo. Variantes 

como ‘muita gente’, ‘cada quem’, ‘cada qual’ e ‘todo mundo’ aparecem exemplificadas em 

(51), (52), (53) e (54). 

 

(51) INF25: MUITA GENTE fala assim. 

(52) INF12: CADA QUEM diz de um jeito. 

(53) INF19: CADA QUAL quer puxar seu rancho. 

(54) INF25: TODO MUNDO aqui chama assim. 

 

 Por conta do pequeno número de ocorrências do grupo B em relação aos outros dois, as 

ocorrências pertencentes a tal grupo foram excluídas da rodada binária, para análise de pesos 

relativos. A ocorrência em percentual dos 3 grupos está representada no Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Percentual das formas nominais de indeterminação do sujeito no Estado da Bahia 

 

 

4.3.1 Variáveis selecionadas 

 

 

Nessa análise binária, considerando as formas nominais do grupo A em oposição às do 

grupo C, foram selecionadas pelo programa de análise estatística as variáveis 

‘Cidades/mesorregiões’, comentada em 4.3.1.1, e ‘faixa etária’, comentada em 4.3.1.2. As 

demais variáveis são comentadas em seguida. 

 

 

4.3.1.1 Condicionamento da variável Cidades/mesorregiões sobre a variante Formas nominais 

A  

 

Excluídos os dados pertencentes ao grupo B das formas nominais, a rodada com pesos 

relativos analisou um total de 249 ocorrências: 148 das formas nominais A e 101 ocorrências 

do grupo C. A Tabela 11 apresenta o total de ocorrências, o percentual e o peso relativo da 

forma nominal mais recorrente, o grupo A, aquele cuja estrutura das variantes é formada por 

artigo acompanhado de substantivo ou pronome indefinido. 
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Cidades/ Mesorregiões da Bahia Ocorrências Percentual Peso 

relativo 

Vitória da Conquista/ Centro-Sul 

Baiano (CSBa) 

35/45 77,8% 0.820 

Barreiras/ Extremo Oeste Baiano 

(EOeBa) 

19/27 70,4% 0.761 

Barra/ Vale São-Franciscano da Bahia 

 (VSFBa) 

27/41 65,9% 0.565 

Ilhéus/ Sul Baiano (SBa) 30/44 68,2% 0.403 

Salvador/Região Metropolitana (MET) 11/32 34,4% 0.275 

Alagoinhas/ Nordeste Baiano (NeBa) 9/26 34.6% 0.269 

Irecê/Centro-Norte Baiano (CNBa) 17/34 50% 0.259 

Tabela 11: Condicionamento da variante formas nominais A pela variável 

Cidades/mesorregiões 

 

 

Gráfico 4: Condicionamento das formas nominais A pela variável 

‘Cidades/mesorregiões’ 
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A análise de regras variáveis revela que a variante formas nominais A é favorecida 

principalmente em Vitória da Conquista (PR 0.820) - Centro-Sul Baiano (CSBa) e Barreiras 

(PR 0.761) no Extremo-Oeste baiano; e, muito levemente, em Barra (PR 0.565), no vale São-

Franciscano da Bahia (VSFBa). Ao lado disso, é desfavorecida nos demais municípios 

estudados, conforme apresentado no Gráfico 4 e na Figura 9. O gráfico mostra um crescente da 

variante Formas Nominais A, que vai do Centro Norte Baiano, passando pelo Nordeste Baiano, 

pela Região Metropolitana, reduzindo um pouco o desfavorecimento na região Sul Baiana, 

chegando a favorecer a partir da região do Vale São Franciscano da Bahia, ampliando ainda 

mais esse favorecimento no Extremo Oeste Baiano, atingindo o maior peso na região do Centro 

Sul Baiano, em Vitória da Conquista. 

Estão exemplificadas a seguir ocorrências com as formas nominais pertencentes ao 

grupo A, identificadas nas cidades/mesorregiões que mais favorecem tais variantes. 

 

a) A(s) pessoa(s): 

(55) INF10: As pessoas falam assim. [informante de Vitória da Conquista] 

(56) INF19: Se a pessoa pudesse botar o adobo, bom. [informante de 

Barreiras] 

 

b) O povo: 

(57) INF05: O povo chama de boneca. [informante de Barra] 

(58) INF12: ...que o povo chama de ímã.[informante de Vitória da Conquista] 

(59) INF19: O povo só quer broco. [informante de Barreiras] 

 

c)   O pessoal: 

(60) INF07: O pessoal, às vez, diz que é louco. [informante de Barra] 

(61) INF12: O pessoal chama de estrela d’alva.[informante de Vitória da 

Conquista] 

(62) INF19: O pessoal novo da gente desconhece aquele tipo de feijão. 

[informante de Barreiras] 

 

d)  A maioria: 

(63) INF16: A maioria não aceita mais como antigamente. [informante de 

Barreiras] 
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e) A turma: 

(64) INF07: A turma usa vários nomes aqui. [informante de Barra] 

 

 

 Um ponto interessante nessa análise das variantes pertencentes ao grupo A é a 

localização das cidades que tendem ao favorecimento ou desfavorecimento dessas formas. As 

cidades/mesorregiões cujos pesos relativos revelam favorecimento de ocorrências como ‘as 

pessoas’, ‘os outros’, ‘o povo’, ‘o pessoal’, ‘a maioria’, ‘os cara (s)’ e ‘a turma’ estão localizadas 

na porção Oeste do Estado (destacados na cor vermelha na Figura 9), enquanto os pontos que 

revelaram desfavorecimento estão situados a Leste (destacados na cor azul). 

 

Figura 9- Favorecimento/desfavorecimento das formas nominais A no Estado da Bahia 

 

Fonte: www.google.com (modificado pela autora) 

 

Conforme revelado na Figura 9, é possível dividir o Estado da Bahia em duas diferentes 

áreas dialetais, mediante o comportamento dos falantes quanto ao uso das formas nominais de 

indeterminação pertencentes ao grupo A. A porção Oeste do Estado (em vermelho) tende a 
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favorecer ocorrências como ‘as pessoas’, ‘os outros’, ‘o povo’, ‘o pessoal’, ‘a maioria’, ‘o (s) 

cara(s) e ‘a turma’; enquanto a porção Leste (em azul) tende a desfavorecê-las. 

 

 

4.3.1.2 Condicionamento da variante Formas nominais A e a variável Faixa etária 

 

Conforme informações da Tabela 12, as variantes pertencentes ao grupo das formas 

nominais são bastante utilizadas por ambas as faixas etárias analisadas na pesquisa, com 

percentual de 87,2% para a faixa etária 1 e 46,8% da faixa etária 2.  

Os pesos relativos revelam que há uma forte tendência ao favorecimento das formas 

nominais A entre os falantes mais jovens (PR 0.872), enquanto os falantes de idade mais 

avançada tendem a desfavorecer (PR 0.294) o uso dessas variantes. 

 

Variável Total de ocorrências/ 

Percentual 

Peso relativo 

Faixa etária 1 68/78   

87,2% 

0.872 

Faixa etária 2  80/171   

46,8% 

0.294 

Tabela 12: Condicionamento da variante formas nominais A pela variável faixa etária 

 

 

Gráfico 5: Efeito da variável ‘faixa etária’ sobre a escolha da variante formas nominais A 
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Os resultados apresentados no Gráfico 5 levam a supor que a faixa etária 2, dos falantes 

mais velhos, se caracteriza pelo uso de formas nominais do grupo C, que pode estar caminhando 

para o desaparecimento. 

 

 

4.4.2 As formas nominais A e as variáveis não selecionadas  

 

A variável ‘sexo’ não foi selecionada pelo programa, embora haja uma pequena 

diferença no número de dados e percentuais da variante em estudo (homens, 94 dados de um 

total de 142, 66,2%; mulheres, 54 dados de 107, perfazendo 50,5%).   

Nenhuma das variáveis linguísticas foi selecionada como fator condicionante para o 

processo de variação, devido ao grande número de nocautes. Quase 100% dos dados 

apresentaram sujeito lexical com grau mais indeterminado, pelo fato de ser praticamente 

impossível identificar algum elemento que compunha o sujeito das sentenças. Ainda sobre as 

variáveis linguísticas, o tipo de verbo mais comum foi o verbo transitivo, no presente do 

indicativo. Tais verbos apareceram em sua maioria em frases declarativas e sem um antecedente 

discursivo. Diante dessa situação, não foi possível, com esses dados, observar o 

condicionamento dessas variáveis na realização das variantes. 

 

 

4.4 ANÁLISE DAS VARIANTES DO GRUPO 3 

 

A presente seção faz um panorama do uso das formas pronominais para a 

indeterminação do sujeito, a saber o uso de ‘a gente’, ‘nós’ e ‘você’. Vale ressaltar que o 

pronome ‘tu’ não foi contemplado nesta pesquisa, pois não houve ocorrência alguma com este 

pronome como forma de indeterminação do sujeito no corpus estudado. 

Diante do número de dados, além dos inúmeros nocautes4, não se pôde fazer análise 

binária para analisar os pesos relativos. A seguir faz-se um panorama da observação feita sobre 

as variantes pronominais. 

                                                           
4 Nocaute ou Knouckout é o termo utilizado por programas computacionais de análise (como o Varbrul e o 

GoldVarb) que revela uma ausência de variação, pois, segundo Guy e Zilles (2007, p. 158) “é um fator que num 

dado momento da análise, corresponde a uma frequência de 0% ou 100% para um dos valores da variável 

dependente.” 
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A Tabela 13 mostra o percentual das formas pronominais (a gente, nós e você) 

analisadas nesta pesquisa. 

 

Variante Total de ocorrências Percentual 

A gente 90/143 62,9% 

Nós 39/143 27,3% 

Você 14/143 9,8% 

Total 143/143 100% 

Tabela 13: Percentual das formas pronominais 

 

 Conforme se percebe na tabela 13, a forma pronominal mais recorrente foi o uso do a 

gente (62,9%) considerando o total de 143 dados com variantes pronominais. Quando o 

informante faz uso de tal variante, é possível perceber que ele se inclui no sujeito, mas não 

determina quem são os outros seres que o compõem, abrindo o precedente de inclusão de 

qualquer ser não específico. Daí ser cabível considerá-lo uma forma de indeterminação, como 

exemplificado em (65) e (66). Quantitativo semelhante também foi confirmado nos trabalhos 

de Ponte (2008), Assunção (2012) e Souza (2014), nos quais a variante a gente aparece em 

primeiro lugar, sobrepondo-se inclusive a formas não pronominais. 

(65) INF22: Os bicho não deixa nem A GENTE conversar direito. 

(66) DOC: Como chama essa parte do corpo [aponta para as axilas]? 

 INF15: A GENTE chama aqui é de suvaco mesmo. 

 

 Ainda de acordo com a Tabela 12, a segunda forma pronominal mais comum foi o uso 

do nós, que atende às mesmas características semânticas do ‘a gente’. Por isso também foi 

considerado um recurso de indeterminação, ilustrado em (67). 

(67) DOC: Como chama aquilo que tem nas ruas pra diminuir a 

velocidade dos carros, quando eles passam? 

 INF11: Aqui NÓS falamos lombada.  
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O terceiro lugar dentre as formas pronominais de indeterminação ficou com a variante 

você, com 14 ocorrências presentes em um contexto bem específico: quando o informante 

queria ensinar o modo de fazer ou preparar algo; ou quando ele queria dar um conselho, 

exemplo ou sugestão a qualquer indivíduo, não necessariamente ao seu receptor, no caso o 

documentador da pesquisa. Tal exemplo é apresentado em (68). 

(68) INF8: [Ao ensinar como se prepara o ‘ubre’.] VOCÊ comer ele assado 

é uma delícia.  

No que tange ao comportamento das variantes pronominais, ao analisar a Tabela 14, é 

possível detectar, nas sete cidades estudadas do Estado da Bahia, a presença de formas 

pronominais de indeterminação do sujeito, porém a única que aparece em todas as cidades é a 

variante a gente, o que pode levar a pensar que essa forma pode a vir a substituir o nós, que 

aparece em um quantitativo muito menor. Apenas na cidade de Barreiras acontece o fenômeno 

inverso, a variante pronominal nós sobrepõe-se em percentual à forma a gente. Deve-se 

considerar, no entanto, que nessa cidade, tanto o a gente como o nós ocorrem em poucos dados 

(4 e 6 dados, respectivamente). A forma pronominal você foi utilizada principalmente em 

Salvador e Irecê, e com um percentual muito baixo em Barra (Vale São-Franciscano da Bahia), 

Barreiras (Extremo Oeste Baiano) e Vitória da Conquista (Centro Sul Baiano), em relação às 

duas já citadas. 

 

Cidade A gente Nós Você 

Salvador/ Região Metropolitana 7/13   

53,8% 

- 6/13   

46,2% 

Alagoinhas/ Nordeste Baiano 34/59    

57,6% 

25/59   

42,4% 

- 

Barra/ Vale São-Franciscano da 

Bahia 

16/20   

80% 

3/20   

15% 

1/20   

5% 

Barreiras Extremo Oeste Baiano 4/11   

36,4% 

6/11   

54,5% 

1/11   

9,1% 

Ilhéus/ Sul Baiano 1/1   

100% 

- - 

Irecê/ Centro-Norte Baiano 23/28   

82,1% 

- 5/28    

17,9% 

Vitória da Conquista/Centro-Sul 

Baiano 

5/11   

45,5% 

5/11   

45,5% 

1/11   

9,1% 

Tabela 14: Formas pronominais e ‘Cidades/mesorregiões’ 
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A forma a gente, como variante de indeterminação, como a Tabela 14 mostra, ocorre 

mais, em número de dados, em Alagoinhas/Nordeste Baiano (com 34 dados, concorrendo com 

o nós, 25 dados), seguido de Irecê/Centro-Norte Baiano, com 23 dados; e, em terceira posição 

no uso de a gente, registra-se o município de Barra/Vale São-Franciscano da Bahia. 

Considerando-se a escolha do a gente, dentre outras formas pronominais, vê-se que em termos 

percentuais, Irecê/Centro-Norte Baiano encabeça a escolha do a gente (82,1%), dentre as 

demais, seguida de Barra/Vale São-Franciscano (80%), Alagoinhas/Nordeste Baiano (57,6%) 

e Salvador/Região Metropolitana (53,8%).  

Sobre a variante nós, deve-se comentar que essa forma pronominal não foi registrada 

em Salvador/Região Metropolitana, Ilhéus/Sul Baiano e Irecê/Centro-Norte Baiano. Tal 

variante mostrou-se mais presente, em número de dados, em Alagoinhas (25 ocorrências), 

apesar de com um percentual menor que em Barreiras/Extremo Oeste Baiano (54,5%) e Vitória 

da Conquista/ Centro-Sul Baiano (45,5%). A variante você apareceu em poucos dados no 

corpus, chamando a atenção para a concorrência entre você e o a gente em Salvador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar as estratégias de indeterminação do sujeito nas 

sete mesorregiões do Estado da Bahia, a partir de dados do projeto ALiB (Atlas Linguístico do 

Brasil), verificando quais fatores condicionantes favoreciam o processo de variação. 

A análise dos 811 dados encontrados revelou que os falantes baianos possuem muito 

mais formas de indeterminação em seu vernáculo do que as duas únicas formas prescritas pela 

GT (o verbo na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, este acompanhado 

da partícula ‘se’). 

Para facilitar a análise, todas as variantes encontradas foram divididas em grupos, a 

saber: formas pertencentes ao grupo 1 (3ªPl, 3ªS+SE, 3ªS-SE, INF), grupo 2 (dezessete 

diferentes variantes, subdivididas nos grupos A, B e C) e grupo 3(a gente, nós e você). 

A princípio fez-se um estudo do percentual geral das ocorrências para detectar aquela 

mais recorrente no Estado. O grupo com maior percentual foi o 1, com 49,7% das ocorrências, 

com destaque para a variante 3ªS-SE, contrariando as formas orientadas pela tradição 

gramatical. O segundo percentual mais alto (32,7%) foi o das formas nominais, seguido das 

formas pronominais em menor percentual (17,6%). 

Para realizar rodadas binárias com pesos relativos, a divisão por grupos foi respeitada. 

Na rodada das formas do grupo 1, a análise binária ficou por conta das formas 3ªS-SE e 3ªPl. 

O GoldVarb selecionou a variável ‘faixa etária’ como principal fator condicionante para o 

processo de variação e revelou que os falantes mais jovens estão desfavorecendo a variante 3ªS-

SE (.43), sendo favorecida apenas por falantes mais velhos (.569). Tal resultado revela que 

forma mais inovadora (3ªS-SE) vem sofrendo um decréscimo, sendo favorecida a variante 

concorrente 3ªPl (aqui considerada a mais conservadora), o que significa dizer que há uma 

manutenção da forma padrão de indeterminação do sujeito. 

Ainda sobre o grupo 1, em relação às cidades/mesorregiões analisadas, percebe-se que 

o uso da variante 3ªS-SE é bem maior que sua forma concorrente (3ªPl), com percentual acima 

de 60% em todas as localidades. Além disso, tanto homens quanto mulheres preferem o uso da 

3ªS-SE dentro das formas de indeterminação deste grupo. 
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A análise das formas nominais pertencentes ao grupo 2 foi dividida em duas etapas. 

Primeiro foi feito um estudo de percentual dos três grupos e excluído para a análise seguinte 

aquele com menor percentual, o grupo B (6%). Os grupos nominais A e C foram submetidos 

ao programa, que selecionou as variáveis ‘Cidades/mesorregiões’ e ‘faixa etária’ como fatores 

que condicionaram o uso das variantes do grupo A (artigo+substantivo/pronome). 

Na análise da variável ‘Cidades/mesorregiões’, três delas (Vitória da Conquista, 

Barreiras e Barra) se distinguiram das demais, pois demonstraram favorecer as formas nominais 

do grupo A, enquanto as demais a desfavoreceram. Conforme revelado nas análises, a porção 

Oeste do Estado faz uso de formas nominais de indeterminação como ‘as pessoas’, ‘os outros’, 

‘o povo’, ‘o pessoal’, ‘a maioria’, ‘os cara (s)’ e ‘a turma’; já a parte Leste da Bahia tende a 

desfavorecer tal uso. Foi possível nesta análise dividir o Estado da Bahia em duas áreas 

dialetais: a parte Oeste do Estado favorecendo o uso das formas nominais A de indeterminação, 

enquanto a parte Leste opta pelo desfavorecimento. 

Na análise da faixa etária, a pesquisa mostra que os jovens tendem a usar essas variantes 

mais que os mais velhos, que as desfavorecem. Há, dessa forma, uma indicação de que formas 

de indeterminação do grupo C, como as já citadas e aqui repetidas em (69) e (70), tendem ao 

desaparecimento: 

(69) INF7: FULANA  tá menstruada. 

(70) INF3: UNS chama pinguela, OUTROS chama ponte. 

Na rodada das formas pronominais pertencentes ao grupo 3 não se fez análise de regras 

variáveis, diante do número reduzido de dados e dos inúmeros nocautes, mas cabe ressaltar que 

a principal estratégia pronominal de indeterminação em níveis percentuais foi a variante a gente 

(62,9%). O mesmo aconteceu nos trabalhos de Souza (2014) e de Ponte (2008), nos quais a 

variante ‘a gente’ registrou um percentual de 41% e 47%, respectivamente, ultrapassando a 

outra forma pronominal ‘nós’. 

Em todas as cidades/mesorregiões a variante a gente se faz presente e seu percentual se 

sobrepõe às demais formas pronominais de indeterminação, exceto na cidade de Barreiras (no 

Extremo Oeste baiano), em que a variante ‘nós’ aparece com um percentual igual a 54,5%, 

enquanto sua forma concorrente, a gente, ocorre apenas em 36,4% dos dados. 

Este trabalho não se propõe a analisar os motivos que levaram os falantes do Estado a 

adotarem esses diferentes comportamentos linguísticos, mas cabe ressaltar que as mesorregiões 



95 
 

e as cidades que as compõem estiveram ligadas por estradas de ferro e, posteriormente, por 

estradas estaduais (BA) e federais (BR) que cortam a Bahia, auxiliando no transporte de 

mercadorias e pessoas, que carregam consigo suas marcas linguísticas por onde passam. Um 

estudo sócio-histórico poderia averiguar os fatores históricos e sociais que motivam tal 

fenômeno. 

Em nenhuma das rodadas foi selecionada uma variável linguística e este resultado está 

associado à escolha do corpus. O fato de a entrevista estar organizada em um formato com 

perguntas e respostas, resultou em muitos nocautes pela padronização das estruturas 

linguísticas. A maioria dos verbos foram transitivos, como chamar e dizer, no presente do 

indicativo em frases declarativas, quase sem a ocorrência de paralelismo, visto que os dados 

foram identificados em períodos simples. 

Trabalhos futuros deverão confirmar ou não as tendências de mudança percebidas entre 

as variantes do grupo 1 e as variantes nominais de indeterminação levantadas no corpus 

estudado nas cidades observadas das mesorregiões da Bahia. Espera-se que a presente pesquisa 

possa servir como contribuição para o entendimento da diversidade linguística no Estado da 

Bahia. 
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