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O processo de ditongação consiste na transformação de uma vogal simples em um 

ditongo. Esse fenômeno linguístico é motivado por questões linguísticas e sociais, tendo 

em vista que surge na fala no decorrer de processos históricos e, também, sofre 

interferências de fatores internos ao próprio sistema. Desse modo, o presente trabalho tem 

por objetivo analisar o fenômeno da ditongação diante de /S/, como ocorre em ‘de(i)z’, 

‘trê(i)s’, ‘pa(i)z’, ‘arro(i)z’, entre outros, nas localidades do estado do Sergipe (Aracaju, 

Estância e Propriá), constituintes da rede de pontos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil 

(ALiB). O estado de Sergipe é o menor dos estados do Brasil em extensão geográfica. 

Porém, no curso histórico, vincula-se aos primeiros momentos de disseminação da língua 

portuguesa no Brasil. Porção setentrional da antiga Capitania da Baía de Todos os Santos, 

assistiu ao longo dos primeiros séculos de colonização, ao contato entre o português e as 

línguas indígenas nativas da região. Ao longo do tempo, vem se destacando pelo seu 

potencial hidráulico e pela presença do Rio São Francisco, um dos mais importantes 

cursos de água do Brasil, responsável pelo escoamento não só de pessoas e mercadorias, 

mas pela dinâmica dos modos de vida locais e pelo partilhamento de variedades 

linguísticas.  Este trabaho dá continuidade às investigações acerca da ditongação diante 

de /S/ no corpus do ALiB, consolidados por Silva (2014) e Silva (2018),  ao recolher e 

analisar os dados referentes às elocuções de falantes das capitais brasileiras e do interior 

do estado da Bahia. As ideias aqui apresentadas referem-se aos estudos que estão sendo 

desenvolvidos no primeiro ano de Iniciação Científica da autora e, por isso, não são 

conclusivas. Ao utilizar o corpus do Projeto ALiB, o estudo é desenvolvido com base nas 

elocuções de indivíduos nativos das cidades observadas, vinculando-se aos critérios de 

seleção previstos em sua metodologia geral. São homens e mulheres, de duas faixas 

etárias (de 18 a 30 anos e de 50 a 65 anos) e com escolarização fundamental. Para o caso 

da capital, Aracaju, foram ouvidos, também, quatro informantes de escolaridade 

universitária, cujas falas não são contempladas na amostra analisada, de modo a tornar os 

dados equânimes. O Projeto ALiB desenvolve-se desde o ano de 1996, sob a liderança de 

um Comitê Nacional, composto de pesquisadores de diferentes universidades brasileiras. 



Atende a um desejo antigo de pesquisadores da área, à medida que cumpre o papel de 

registrar e cartografar a diversidade linguística do Português Brasileiro, considerando 

diferentes níveis de análise e distintas regiões do país, em toda sua extensão territorial.  O 

fenômeno da ditongação diante de /S/, apesar de contar com poucas investigações, é uma 

inovação do Português Braileiro, como se demonstra desde Leite de Vasconcelos (1970 

[1901). Com base nos estudos já realizados e anteriormente citados, pode-se afirmar que 

ele se manifesta de forma diferente nas várias capitais do Brasil e, também, no interior da 

Bahia. Esses estudos hipotetizam e demonstram que há uma relação direta entre a maior 

probabilidade de ditongação diante de /S/, a qualidade das vogais de base (maior abertura 

e duração) e a antiguidade / povoamento das localidades. Assim, Aracaju, cidade para a 

qual já se tem resultados, é uma das que apresentam peso relativo alto para a ditongação 

diante de /S/, acompanhando Salvador, capital da Bahia, e outras cidades do estado 

vizinho. Aqui, para a seleção dos dados foram levadas em conta todas as ocorrências de 

presença e ausência da ditongação diante de /S/. Após o levantamento e revisão dos dados 

coletados, foi feita sua codificação e submissão ao GoldVarb 2001 (Robinson; Lawrence; 

Tagliamonte, 2001).  

Palavras-chave: Ditongação diante de /S/. Atlas Linguístico do Brasil. Dialetologia. 

Sociolinguística Variacionista.  
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Resumo:  

O presente trabalho emprega o Afrofuturismo para relacionar teorias decoloniais com 
a narrativa da História em Quadrinhos Roseira, Medalha, Engenho e outras histórias de 
Jefferson Costa (2019). Pretende-se analisar efeitos de processos históricos – colonialismo e 
racismo – e o imaginário (Glissant 1997, xxii) que se constrói a partir desses efeitos. A 
linguagem popular é inserida como elemento estético na obra, o jeito como o povo da região se 
expressa e seu uso cotidiano da língua aproximam o leitor do ambiente criado pela narrativa ao 
expor entonações e sotaques graficamente, fazendo um uso do texto que só é possível na mídia 
dos quadrinhos. Toma-se a noção afrofuturista de tempo como elemento chave para compor 
uma metodologia que pretende articular teorias decoloniais e a narrativa dessa história em 
quadrinhos carregada de crítica social. A metodologia de análise nasce de epistemologias fora 
do eixo eurocêntrico presentes no trabalho de Simas & Rufino, os quais relacionam saberes 
despedaçados ao longo da experiência colonial que tiveram de se reconstruir “inventando 
terreiros, mundos, saberes/fazeres e poéticas/políticas” (Simas e Rufino 2019, 35) para criar a 
proposta de uma “Pedagogia das encruzilhadas” (ibidem, 22); um “projeto 
político/epistemológico/educativo” que tem como finalidade enfrentar a lógica do 
racismo/colonialismo por meio da transgressão do cânone ocidental (idem). As características 
pela quais se reconhece o Afrofuturismo assumem o papel de lente pela qual se observa a 
construção da narrativa em Roseira, Medalha, Engenho e outras histórias (Costa 2019), porque 
assume-se a perspectiva fluida do “cruzo” e das “encruzilhadas” (Simas e Rufino 2019, 116) 
para perceber, na história em quadrinhos, características afrofuturistas que vão além da relação 
com a máquina e com o futuro. Com essa abordagem, destaca-se na obra a crítica cultural a 
partir da revisão do passado (Womack 2013, 9). Trata-se de um trabalho de resgate da história 
e da memória do sertão nordestino brasileiro, capaz de evocar o regionalismo lírico – presente 
em obras literárias de nomes como Graciliano Ramos e Guimarães Rosa – adaptando-o à 
amplitude de significados potencializada pela linguagem dos quadrinhos. São essas memórias 
que constroem a nossa história de um povo, articulando registros, interpretações e narrativas. 
A obra permite explorar o conceito de tradição enquanto mito vigente para entender a 
emergência de uma “perspectiva epistémica proveniente do lado subalterno da diferença 
colonial” (Grosfoguel 2009, 41), em um contexto de significativas mudanças nas estruturas que 
compõe o mundo moderno/colonial. Em meio a escolhas de composição gráfica como ritmo, 
estilo e traço destaca-se o uso das expressões e inflexões próprias do falar cotidiano como 
marcas de uma cultura que se construiu intrinsicamente ligada aos processos históricos de 
formação do Brasil contemporâneo. Essa linguagem, própria de grupos subalternizados no 
sertão nordestino é assumida como parte essencial da narrativa, o que, por sua vez, demonstra 
um processo individual de criação artística que corresponde a um processo coletivo contra-
hegemônico, visível na perspectiva assumida pela proposta decolonial. Nesse sentido, o 
trabalho de Jefferson Costa (2019) assume um traço afrofuturista ao se apresentar como um 
exercício de descolonização. Exercício capaz de propor uma mudança no modo como se 
trabalha a linguagem popular – falada entre o interior da Bahia e de Pernambuco – para 
quadrinhos, a partir da inserção gráfica dessa linguagem como marco representativo da 
expressão cultural de um grupo historicamente oprimido.  
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Resumo: Kato (1996) já advertia para a necessidade de desenvolvimento de pesquisas, cujo 
cerne volta-se para sincronias pretéritas, a fim de se compreender a identidade de um 
determinado povo. Tal assertiva deixa clara a estreita relação entre língua e sociedade, sendo 
que fatores extralinguísticos podem justificar as mais diversas mudanças linguísticas 
observadas em uma língua. Concomitante a isso, é sabido que um mesmo sistema linguístico 
apresenta diferentes modalidades – fala e escrita –, sendo que cada qual tende a se organizar 
de modos distintos, para suprir as características próprias que lhes são conferidas. Na busca 
por se padronizar a estrutura textual de um enunciado escrito, normas são preestabelecidas. 
Apesar disso, falantes pouco habituados com a escrita podem, por vezes, reproduzir estruturas 
mais recorrentes da modalidade oral da língua. Tendo todas essas acepções em vista, no 
presente trabalho propõe-se a uma apresentação de resultados parciais de elementos que 
podem configurar uma possível influência da modalidade oral em escritos de sincronias 
pretéritas. O objetivo, portanto, é de se averiguar, em documentos mineiros datados do século 
XVIII, as marcas de oralidade, mais especificamente, a variação entre as vogais i e e. 
Acredita-se que escreventes de classes sociais menos abastadas tenderiam a reproduzir um 
maior quantitativo de marcas de oralidade, algo que não seria observado na escrita de pessoas 
consideradas letradas. Pautando-se, pois, nos preceitos labovianos (1972), foram selecionados 
05 documentos, quais sejam: (i) Estatuto da Ordem Terceira de São Francisco, da cidade de 
Paracatu, datado de 1778 e composto por homens brancos; (ii) Livro de Compromisso da 
Irmandade de Nossa Senhora do Amparo, da cidade de Paracatu, datado de 1765 e composto 
por pardos; (iii) Livro de Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês, da 
cidade de Diamantina, datado de 1781 e composta por negros forros; e (iv) Livro de 
Compromisso de Nossa Senhora do Amparo, também da cidade de Diamantina, datado de 
1782 e composta por pardos. Dessa forma, temos dois grupos socioeconômicos definidos: o 
documento da ordem terceira como sendo representativo das classes sociais mais abastadas e 
compondo a elite cultural do período e os demais documentos representativos de classes 
sociais menos abastadas, cujos membros possuiriam menor nível de letramento. Na etapa de 
coleta dos dados, foi utilizado o aplicativo AntConc, para a geração de listas de palavras, e 
todas as ocorrências das variantes e e i foram computadas, bem como suas variáveis i e e, 
respectivamente. Nos resultados obtidos até o momento, verificamos que nos documentos das 
irmandades mineiras houve uma maior ocorrência de alçamento da vogal i em contextos que 
preveem o uso de e. Por outro lado, escribas da ordem terceira reproduziram uma maior 
quantidade de vocábulos com a vogal e no lugar de i. Uma possível explicação para esses 
dados é a de que os escreventes de classes menos abastadas, por terem menor familiaridade 
com a norma prevista para a época, foram influenciados pela fala, já os escreventes de classes 
mais abastadas refutaram o uso da vogal i em determinados contextos, por esta ser tida como 
estigmatizada, havendo, dessa maneira, um processo de hipercorreção (COUTINHO, 2004; 
VIARO, 2014).  A pesquisa empreendida alinha-se ao que defende Kato (1996), uma vez que, 
por meio dela, será possível caracterizar o perfil do escriba mineiro setecentista. Além disso, 
o presente estudo contribui para a reconstrução do vernáculo, algo caro para futuros estudos 
linguísticos, que, sabidamente, dispõem somente do registro escrito. Essa seria, então, uma 
forma de traçar características da língua falada de outrora.  
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Os estudos da ortografia da Língua Portuguesa em documentos do século XVIII, apoiam-se, 
necessariamente, em fontes históricas, e no caso deste estudo, em registros paroquiais (assentos 
de casamentos) da Freguesia de Santo Antônio do Urubu de baixo do Rio São Francisco (1719-
1753), revelando a sócio-história de um período pretérito e testemunhando as mudanças e 
variações do Português, cujos indícios foram deixados por diferentes scriptores no referido 
documento. Os registros eram feitos pelos vigários da paróquia, responsáveis pelo lançamento 
dos sacramentos realizados na freguesia. No recorte temporal em questão, evidenciamos 8 (oito) 
diferentes punhos, responsáveis pelo lançamento dos registros. Os scriptores pertenciam a uma 
elite instruída naquele microcosmo social, homens de idade adulta, e seguiam um modelo de 
escrita estruturada nas tradições do Sagrado Concílio Tridentino (1545-1563) e nas Primeiras 
Constituições do Arcebispado da Bahia (1719). Apesar de seguirem uma estrutura 
preestabelecida, os scriptores revelavam, nos registros paroquiais, as realidades da sociedade 
daquele tempo e espaço, inclusive características da ortografia da língua portuguesa, 
representadas pelos aspectos paleográficos e fenômenos linguísticos visíveis no texto. 
Com o objetivo de averiguar a ortografia da língua portuguesa representada no corpus da 
pesquisa, recorremos à experiência filológica (Nunes, 1960; Câmara Jr, 1970, Willians, 1955; 
Mattos e Silva, 2006) para a interpretação de textos e das possíveis explicações para as 
ocorrências de variações ortográficas, além dos estudos paleográficos para a leitura e edição do 
manuscrito (Spina, 1994; Cambraia, 2005; Berwanger; Leal, 2008) e da Sociolinguística 
Histórica (Romaine, 1982; Conde-Silvestre, 2007; Hernámdez-Campoy; Conde-Silvestre, 
2012), posto que o corpus utilizado apresenta amostras representativas de um processo histórico 
da língua portuguesa. No que diz respeito ao presente estudo, centra-se na análise das variações 
ortográficas, especificamente ao sistema consonantal, buscando testar a hipótese de que os 
scriptores eram influenciados pela oralidade e pelo princípio etimológico em detrimento do 
fonético, reflexo do contexto sócio-histórico em que o manuscrito foi produzido (1719-1753). 
A partir da leitura da edição fac-símile e da edição diplomática do documento, e com o auxílio 
da ferramenta computacional para a Terminologia AntConc 3.2.4 (Anthony, 2011) 
identificamos as ocorrências/frequências dos vocábulos e os comparamos com as grafias 
presentes em obras de referência do período estudado (Bluteau, 1728; Madureira Feijó, 1734), 
bem como, as etimologias no dicionário (Cunha, 1986). 
Em relação à representação gráfica das consoantes e dos encontros consonantais, observamos 
os seguintes fenômenos: as variações no emprego do h ( honde, hú, he, contrahente, Arahujo ) 
e do y (cydade, estyllo, frey, asiney), o uso do ‘co’ por ‘qu’ (Pachequo, sinquo, Afonsequa, 
Fonsequa, Bedequa), consoantes geminadas (occidental, Affonsequa, capella, villa, 
commissario, anno, Joanna, cappitam, supposto, capittam, rittos, rritos), encontros consonantais 
impróprios (Baptista, septembro, acto, Victoria, asigney, Ignacio, solemnemente, Martha, 
christhans, Jozeph, parochia, Marhcos)  e substituições consonantais (Asumpsão, 
denunciassõins, prezenssa, fasse, sinco, serimonias, assento, asistente, crus, Felis, fregezia, 
certaõ). A partir da incidência das variações ortográficas relacionadas ao sistema consonantal, 
podemos concluir que havia a influência da oralidade e do princípio etimológico e ocorriam, 



possivelmente, em virtude da ausência de normatização ortográfica da língua portuguesa no 
período estudado, levando à hesitação gráfica no momento da escrita. 
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Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo contribuir para a identificação, descrição e 
compreensão das propriedades das construções relativas não-canónicas em Português 
Europeu. Estas construções, não consideradas nas gramáticas prescritivas, mas identificadas 
em trabalhos de caráter mais descritivo, são descritas como construções de fala coloquial e/ou 
dialetal/regional. São consideradas relativas não-canónicas, na literatura, essencialmente, duas 
construções: as relativas com estratégia cortadora (relativas cortadoras) (Veloso, 2013) e as 
relativas com estratégia de pronome de retoma (relativas resuntivas) (Aßmann e Rinke, 2017; 
Alexandre, 2000). No entanto, o corpus CORDIAL-SIN mostra não só que as relativas não-
canónicas anteriormente estudadas se manifestam noutros contextos sintáticos, como também 
apresenta outras construções relativas dialetais ainda não estudadas. 

O trabalho de anotação morfossintática e sintática do CORDIAL-SIN permitiu 
identificar alguns fenómenos associados às construções relativas. É o caso, por exemplo, da 
deslocação para a periferia esquerda de CP de elementos internos à oração relativa (cf. (1)); 
da ênclise consistente em domínios relativos (cf. (2)); da descontinuidade do antecedente (cf. 
(3)); da distribuição não-canónica do relativizador quem (cf. (4)). 

A investigação está a ser desenvolvida a partir de uma metodologia de exploração de 
corpora e toma como base empírica primária o corpus CORDIAL-SIN – Corpus Dialetal 
para o Estudo da Sintaxe (Martins 2000). O CORDIAL-SIN é um corpus de discurso dialetal 
com anotação morfológica e sintática criado com o objetivo de permitir o estudo da sintaxe 
dialetal do português europeu. É composto por discurso espontâneo a partir de inquéritos 
realizados em 42 localidades. Será também considerada a distribuição geográfica dos 
fenómenos observados. A mineração dos dados será realizada com o apoio das ferramentas 
computacionais de apoio à análise sintática e geolinguística criadas no âmbito do projeto 
SynAPse – Atlas Sintático do Português Europeu, de forma a analisar a distribuição 
geográfica das variantes identificadas e verificar os padrões de concentração/distribuição 
geolinguisticamente significativos. Desta maneira, será apurado se a variação sintática das 
construções relativas é relevante para a definição de áreas sintáticas dialetais. O SynAPse tem 
como objetivo investigar a dimensão espacial da variação sintática dialetal com uma 
perspetiva não só linguística como também geográfica, tendo como base o corpus CORDIAL-
SIN, mapeando automaticamente as construções sintáticas para tornar possível a observação e 
correspondência entre fenómenos linguísticos e áreas geográficas. 

A investigação sobre este tema está a ser desenvolvida numa perspetiva comparativa, 
com o objetivo de descrever e interpretar os contrastes observados entre as estruturas dialetais 
identificadas, as estruturas relativas do português padrão contemporâneo e as estruturas 
relativas de variedades diacrónicas do português. Sempre que se considere relevante, os dados 
dialetais identificados serão confrontados com dados diacrónicos que ajudem a compreender 
aspetos particulares da variação sincrónica e a revelar como se inter-relacionam a variação 
dialetal e a mudança linguística. 

Em suma, o objetivo deste projeto será contribuir para a compreensão da variação 
dialetal nas construções relativas do português europeu. 

 
 



Exemplos: 

(1) Daqui para Lisboa é ela para onde vai. (CORDIAL-SIN, STA36)  
(2) É a outra que usa-se aí. (CORDIAL-SIN, ALC39) 
(3) Isto é uma tradição que vem muito antiga. (CORDIAL-SIN, TRC06) 
(4) E há outros quem ponha um. (CORDIAL-SIN, PFT36) 
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Resumo: 

O objetivo principal deste trabalho é descrever as formas de referência ao sujeito de 2ª pessoa do 

singular (doravante 2SG) vossa mercê, você e tu, correlacionando-as às relações sociais que as 

embasam na produção escrita de brasileiros nascidos, em sua maior parte, e habitantes em Minas 

Gerais, entre os séculos XIX e XX, à luz da Teoria do Poder e da Solidariedade (Brown e 

Gilman, 1960), dos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Histórica 

(Hernández-Campoy e Conde Silvestre, 2012; Hernández-Campoy e Shilling, 2012) e da 

Sociolinguística Laboviana (Weinreich, Labov e Herzog, 1968; Labov, 1994). O ponto de partida 

é o fato de a função sintática de sujeito representar a principal porta de acesso assumida por 

pronomes gramaticalizados tais como o você e o a gente, ao se inserirem no sistema pronominal 

do Português Brasileiro (doravante PB), conforme já observado em estudos diacrônicos (Rumeu, 

2013; Souza, 2012; Lopes e Cavalcante, 2011; Rumeu, 2011). Neste estudo, toma-se o presente 

como base para a reconstrução do caminho percorrido pela mudança linguística no passado 

(Labov, 1994). No tocante às questões metodológicas, a investigação se fundamenta em um 

corpus de escrita do PB composto por 324 cartas mineiras, sendo 298 cartas pessoais (de amor, 

familiares e de amizade) e 26 cartas de comércio escritas nos séculos XIX e XX, disponíveis em 

acervos públicos e pessoais. Além da variável dependente (vossa mercê, você e tu), foram 

controlados os grupos de fatores estruturais (expressão da forma de referência ao sujeito de 2SG 

pleno ou nulo, pessoa verbal/concordância, paralelismo formal/semântico) e sociais (gênero da 

carta, sexo do informante, faixa etária, relação social e tempo). Na análise quantitativa, os dados 

foram submetidos ao RStudio para a geração dos índices percentuais, conforme o gráfico 1, que 

apresenta a distribuição das ocorrências das formas vossa mercê, você e tu ao longo do tempo. Os 

índices probabilísticos da regra variável em discussão tu versus você foram gerados por meio do 

RBrul, tendo como valor de aplicação o você. Na rodada step-up & step-down, o RBrul 

selecionou como significativos, com p-value <0,05, dois fatores estruturais (pessoa 

verbal/concordância e paralelismo formal/semântico) e um fator social (faixa etária), como 

contextos que favorecem o emprego do você em função de sujeito de 2SG. Nesse sentido, a 3ª 

pessoa verbal, com peso relativo (PR) 0.999, o você-sujeito (PR 0.999), as formas clíticas e 

possessivas de 3SG (PR 0.51), as formas de você-não sujeito (0.505) e as faixas etárias dos 

adultos (PR 0.98) e dos idosos (PR 0.977) apresentam-se como contextos propulsores do você. 

Os resultados surpreendem em relação à hipótese principal, tendo em vista o fato de o tu ter se 

mostrado mais produtivo do que o você, ainda que em acirrada disputa. Considerando a interação 

entre os interlocutores, as formas tu e você predominam nas relações simétricas, o que sugere o 

encaminhamento da sociedade mineira pelos domínios da Solidariedade, nos termos de Brown e 

Gilman (1960), ao passo que o vossa mercê mostra-se restrito às relações assimétricas 

ascendentes (de inferior para superior), em sintonia com Lopes e Rumeu (2015). 
 

 



GRÁFICO 1 

As formas de referência ao sujeito 2SG 

em função das relações sociais no decorrer do tempo 
 

 
                                 Fonte: RStudio, com base na amostra de cartas mineiras (séc. XIX e XX) 
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Resumo:  
Na pesquisa por nós empreendida em 2015, "O uso do futuro perifrástico com verbo ir no 
português oral e escrito de Vitória da Conquista", constatamos que, durante uma interação 
comunicativa, o falante pode escolher diferentes formas para expressar futuridade, como, por 
exemplo: Rebeca vai viajar/viajará/ irá viajar para Londres. Diante do uso dessas variantes, 
na presente pesquisa, interessa-nos saber qual é a motivação, do ponto de vista extralinguístico 
(social), para o falante escolher uma estrutura formada pelo verbo ir para expressar o futuro em 
vez da forma sintética? Dessa forma, fundamentadas em Labov, Weinreich e Hergoz (1968), 
Labov (1994), Silva (2005), nossa hipótese é de que fatores extralinguísticos, como sexo, idade 
e escolaridade, e a situação comunicativa em que o falante está inserido podem também 
influenciar o uso da variável. Diante disso, nosso objetivo central é investigar dentro da 
perspectiva variacionista o favorecimento do uso do verbo ir para expressão do futuro em 
Vitória da Conquista – Ba. Quanto aos objetivos específicos, esses consistem em descrever e 
analisar as variantes do futuro com o ir; verificar, por meio da análise extralinguística, em que 
estágio se encontra o processo ou a implementação da mudança da expressão de futuro verbal 
no português de Vitória da Conquista. Para tanto, utilizamos dados extraídos de dois corpora 
orais da região: Português Popular (corpus PPVC), com 24 informantes sem escolaridade ou 
com até 5 anos de escolarização, e Português Culto (corpus PCVC), com informantes com mais 
de 11 anos de escolaridade. Os corpora foram organizados pelo Grupo de Pesquisa em 
Linguística Histórica e em (Socio)Funcionalismo – CNPq e os informantes, além da divisão 
entre popular e culto, estão estratificados em faixa etária e sexo. Nesta pesquisa, além disso, 
julgamos pertinente identificar a origem da variante perifrástica de futuro, por meio do Latim 
Clássico e Latim Vulgar, e apresentar a discussão estabelecida pela Tradição Gramatical e por 
linguistas. Com a realização desta pesquisa, comprovarmos que, dentro de um discurso, o 
mesmo falante pode empregar diferentes estruturas com referência à futuridade, como 
identificamos no corpus [...] ah... minha qualificação tô me preparando pra pra esse momento 
então eu vou ter que me concentrar né na escrita do... do texto pra melhorar o texto então eu 
não vou ter condição de viajar né se... provavelmente eh... pessoas da minha família viajarão 
mais eu eu mesmo não terei condição que eu tenho que tá concentrado pra pra esse momento. 
(HFDS – PCVC). Nesse contexto, o falante ora utiliza a forma sintética (terei/viajarão), ora a 
forma perifrástica (vou ter). Verificamos que os informantes do sexo feminino têm preferência 
pelo uso da perífrase tanto no PPVC e PCVC, assim como os da faixa etária 2 (entre 26 e 49 
anos) de ambos os corpora orais são os que mais favorecem o uso da forma analítica. 
Evidenciamos, então, que o fenômeno em estudo caracteriza-se como uma variação estável. 
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