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Resumo: 
Denomina-se Português Afro-brasileiro a variedade linguística falada em comunidades isoladas 
constituídas por descendentes de africanos, trazidos para o Brasil no período colonial, muitas 
delas remanescentes de quilombo. Logo, este estudo tem por objetivo discutir como o contato 
linguístico entre a língua portuguesa, em sua variedade europeia, as línguas africanas, aqui 
chegadas através do tráfico negreiro, e línguas de povos originários que habitavam as terras 
que, hoje, denominam-se Brasil, influenciaram a realidade sociolinguística contemporânea, 
além de verificar as tendências de variação e mudança linguísticas que estão atuando nessa 
variedade do português.  
Ancorado nos pressupostos teóricos e metodológicos da Sociolinguística Variacionista e na tese 
de um continuum de polarização sociolinguística existente no Brasil (LUCCHESI, 2015), em 
que, em um extremo, encontram-se as variedades de língua portuguesa faladas por comunidades 
rurais afro-brasileiras do interior do Estado da Bahia e, no outro extremo, as variedades faladas 
nos centros urbanos das grandes metrópoles, tomaremos como foco de observação o fenômeno 
variável da concordância verbal de terceira pessoa do plural, doravante P6, verificando quais 
fatores externos à língua influenciam na presença/ausência de marcas de concordância.  
A constituição do corpus foi feita pelo próprio pesquisador no ano de 2016, período no qual 
procedeu algumas incursões na comunidade linguística de Helvécia. Os informantes foram 
selecionados de acordo com critérios pré-determinados, tais como: (I) profissão; (II) 
escolaridade; e (III) tempo de residência. As entrevistas sociolinguísticas foram realizadas de 
modo a minimizar ao máximo os efeitos do paradoxo do observador (LABOV, 1972). Após a 
realização das entrevistas, procedeu-se a transcrição das mesmas, identificação do fenômeno 
em tela e codificação das ocorrências para a devida leitura pelo pacote de programas 
VARBRUL. Em posse dos resultados quantitativos, passou-se a etapa de interpretação dos 
resultados. 
Realizadas as rodadas no programa de regra variável, chegou-se aos seguintes resultados 
estatísticos de ausência de concordância verbal em P6 na comunidade de Helvécia: (I) 
considerando a totalidade das ocorrências, foi encontrado um quantitativo de 64% ou .55 (peso 
relativo – P.R) de ausência de concordância em P6; (II) em relação a faixa etária, a ausência de 
concordância em P6 foi: 45% ou .35 (P.R) na faixa etária de 14 a 19 anos; 75% ou .66 (P.R) na 
faixa de 25 a 45 anos; e 91% ou .83 (P.R) na faixa de 55 anos ou mais; (III) considerando a 
escolaridade, os resultados foram: 91% ou .87 (P.R) entre os informantes do ensino 
fundamental; e 43% ou .29 (P.R) entre os informantes do ensino médio. Deste modo, pode-se 
concluir, portanto, que o português afro-brasileiro de Helvécia foi afetado pelo contato entre 
línguas, principalmente, em razão das condições sub-humanas que os africanos escravizados 
eram submetidos, acontecendo, dentro desse contexto de dominação, um processo de aquisição 
de uma nova língua de superestrato. Além disso, é possível afirmar ainda que a variedade do 
português falado em Helvécia se encontra em um processo de mudança em curso no sentido de 
aquisição de marcas do paradigma flexional de P6, sendo impulsionado principalmente pelos 
mais jovens e pelo acesso à escolarização formal. O quadro teórico no qual está baseado este 
trabalho é constituído por autores como Dante Lucchesi, Alan Baxter, Willian Labov, Anthony 
Naro, Marta Scherre, Chambers, Gregory Guy, Donald Winford, dentre outros. 
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Resumo: 
Este estudo apresenta uma análise diacrônica e comparativa do sistema de demonstrativos de 

duas línguas românicas – o português brasileiro e o romeno – tendo em vista a abordagem 

funcionalista da Linguística. Pretende-se, aqui, demonstrar mais detalhadamente como 

funcionam, de fato, os demonstrativos nas duas línguas, estabelecendo relações entre ambas 

através de dados empíricos extraídos de análise de corpus. De acordo com pesquisas já 

realizadas por Câmara Jr. (1971), Pavani (1987), Roncarati (2003), Cambraia (2008, 2010, 

2015), Marine (2005, 2009) e Ramalho (2016), a teoria dedicada pelas gramáticas tradicionais 

à categoria dos demonstrativos não parece dar conta de suas funções desempenhadas, já que 

fenômenos do PB como o binarismo, ou seja, a simplificação do uso das formas este/esse/aquele 
(e demais flexões) a apenas duas (esse/aquele) e o uso de adjunção adverbial vêm sendo 

verificados ao longo do tempo. No RO, verifica-se um padrão inovador dos demonstrativos 

ăsta/ăla (e flexões), cujo uso é, de acordo com gramáticas tradicionais, restrito à oralidade, o 

qual tende a prevalecer sobre as formas acest/acel (e flexões). Tal fenômeno não consta nas 

gramáticas tradicionais do RO, da mesma forma que pouca informação parece acessível sobre 

esse comportamento. Fatos como esses justificam a predileção por modelos teóricos que levem 

em conta os fatores internos e externos desses processos, embasando este estudo e, 

consequentemente, os dados linguísticos coletados, razão pela qual optou-se pelo modelo 

tipológico-funcional de Givón (2001). O corpus analisado é composto por doze textos, dos 

quais seis em PB (autores naturais da cidade do Rio de Janeiro) e seis em RO (autores naturais 

da região de Bucareste). Dentre esses, três textos de cada uma das línguas são peças teatrais de 

comédia, e os outros três pertencem ao gênero de narrativas históricas. Levou-se, portanto, em 

consideração os aspectos estilísticos de cada gênero textual, bem como a escolha dos mesmos 

se deu pelo seu caráter mais / menos formal. Dessa forma, através das narrativas históricas, 

estariam os demonstrativos inseridos em contexto mais próprio da modalidade escrita, enquanto 

que, nos textos de comédia teatral, a modalidade oral seria aquela mais próxima. De modo a 

estabelecer um panorama diacrônico dos processos linguísticos envolvidos, as obras que 

compõem o corpus estão inseridas em três períodos distintos, estando o primeiro período de 

análise situado na segunda metade do século XIX, o seguinte, na primeira metade do século 

XX e, o último, na segunda metade do século XX. As ocorrências de demonstrativos do PB e 

do RO foram contabilizadas através da plataforma R (R Studio) e, posteriormente, categorizadas 

sob os aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos pertinentes ao estudo. Em 

cada um dos doze textos, as 150 primeiras ocorrências de demonstrativos foram selecionadas 

para análise, totalizando uma amostragem de 1800 casos. Os resultados obtidos apontaram para 

o binarismo no PB (esse/aquele), fenômeno já consolidado no RO, nos dois gêneros textuais 

analisados, sendo mais predominante nas comédias teatrais (texto com aspectos da oralidade) e 

mais frequente ao longo do tempo, embora menos expressivamente, nas narrativas (texto de 

caráter linguístico mais conservador). No RO, as formas ăsta/ăla (tipicamente orais) 

predominam nos textos teatrais de comédia e, diacronicamente, tornam-se mais frequentes que 

as formas acest/acel. Nas narrativas, ăsta/ăla vêm sendo empregadas com mais frequência ao 



longo do tempo – não somente nos diálogos entre personagens – enquanto acest/acel e suas 

flexões perdem espaço.  
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As pesquisas em Linguística Histórica são bastante produtivas e apoiadas no quadro teórico da gramática 
gerativa buscam estudar e analisar as mudanças da língua no decorrer do tempo, além de apresentar a 
história e a organização da língua no passado. O Fenômeno da Reflexivização é um interessante objeto 
de investigação para se entender a composição de uma língua no passado, pois tal fenômeno, conforme 
Faltz (1977), deve ser tratado como universal (presente em todas as línguas) e pode ser definido, 
canonicamente, como uma predicação de dois argumentos NPs, em que os argumentos 
agente/experienciador devem estar correlacionados, assim, agente/experienciador e paciente devem 
constituir a mesma pessoa no discurso. Dessa forma, no âmbito dos estudos diacrônicos, Faltz (1977) 
pensa a reflexivização a partir da noção de Estratégias de Reflexivização das línguas naturais. Segundo 
o autor, essas estratégias podem ser definidas como os dispositivos gramaticais que as línguas utilizam 
para construir predicados reflexivos, assim, Faltz divide as estratégias em primária e secundária. No 
Português Brasileiro, Brito (2009) caracteriza o uso do pronome clítico reflexivo junto ao verbo como 
uma estratégia primária do PB, por exemplo, João se viu no espelho, e a adjunção de mesmo(a) ao DP 
pronominal como uma estratégia reflexiva secundária no PB, como em, João viu ele mesmo no espelho. 
Ademais, para Faltz, na história de uma língua, a estratégia reflexiva pode mudar ao longo do tempo, 
por exemplo, um reflexivo pronominal pode se transformar em um reflexivo verbal. A saber, as 
estratégias pronominais são do tipo NP-reflexivo, em que um pronome especial é usado como NP objeto 
para sinalizar sua correferência ao sujeito, assim como as estratégias primárias do inglês, John saw 
himself/ John se viu, e as estratégias primária e secundária do PB; enquanto que as estratégias verbais 
estão relacionadas à flexão e ao aspecto verbal, como o uso do morfema ic ri nas estratégias primárias 
do Lakhota, em Aeyomic’ikas'in/ Eu espiei a mim mesmo. Destarte, este trabalho objetiva apresentar as 
construções reflexivas em textos portugueses escritos no Brasil a partir do século XVI, extraídos dos 
Livros do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia, disponíveis em meio digital. Nesses livros estão 
contidos textos de diferentes gêneros textuais, tais como: bulas papais, sermões, cartas de profissão, 
documentos particulares, cartas de alforria, dentre outros; os quais pertencem a esse acervo que estava 
guardado na Torre do Tombo em Lisboa, Portugal, por isso sua denominação. Assim, de posse desses 
textos, os dados de construções reflexivas foram extraídos dos mesmos, classificados e descritos quanto 
à natureza das Estratégias de Reflexivização e as datas de escrita contidas nesses textos. Com essa 
descrição, foi possível identificar que a estratégia de reflexivização utilizada nesses textos é uma 
estratégia pronominal, do tipo NP-reflexivo, sendo, então, a estratégia primária nos textos desse corpus. 
Os dados de construções reflexivas encontrados nesses textos sinalizam uma tendência da estratégia 
pronominal como estratégia primária no Português Brasileiro, como sinalizado por Brito (2009), assim, 
os resultados dessa investigação colaboram para o entendimento das estratégias utilizadas nessa língua 
ao longo do tempo e na sua contemporaneidade. 
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