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Embasada na perspectiva dos estudos sobre contato linguístico e no arcabouço teórico-

metodológico da Teoria da Variação e Mudança Linguística (Weinreich, Labov e Herzog 

2006), esta pesquisa consiste na análise da variação das preposições locativas a, para, em e 

até que regem os verbos de movimento chegar, levar, vir e voltar no português falado em 

duas ex-colônias portuguesas: Luanda, capital de Angola, e Barra-Bananal, uma comunidade 

remanescente de quilombos, situada no município de Rio de Contas, na região da Chapada 

Diamantina, na Bahia. Para tanto, utilizamos dois corpora linguísticos, o primeiro, referente à 

variedade angolana, constituído por entrevistas sociolinguísticas gravadas em Luanda, 

pertence ao banco de dados do projeto “Em busca das raízes do Português Brasileiro-Fase 

III”, e o segundo, referente à variedade brasileira, também constituído por entrevistas 

sociolinguísticas, gravadas em Barra-Bananal, pertence ao projeto “A Língua Portuguesa no 

Seminárido Baiano” ambos do Núcleo de Estudos em Língua Portuguesa da Universidade 

Estadual de Feira de Santana-BA. O uso das preposições locativas que regem verbos de 

movimento é um dos aspectos de natureza morfossintática que individualiza a variedade 

brasileira da europeia, visto que, no português de Camões, a preposição em não rege verbos 

de movimento (Farias 2006; Santos 2015), por outro lado, no português brasileiro, essa 

variante é amplamente utilizada, seja no português popular rural brasileiro (Assis 2009; Jesus 

2012), seja no português falado nos centros urbanos (Vieira 2009; Assis 2011; Wiedemer 

2013, 2008; Batista e Lopes 2020) e em variedades africanas de língua portuguesa (Gonçalves 

e Chimbutane 2004; Gonçalves 2009; Santos 2015), o que demonstra uma similaridade entre 

o português falado em ex-colônias portuguesas e uma dissemelhança com a norma do antigo 

colonizador. Considerando as singularidades históricas das comunidades de fala aqui 

estudadas, como a tônica do contato linguístico e, em relação à Luanda, o convívio da língua 

do colonizador com as línguas autóctones que sobreviveram, esta pesquisa analisa os 

resultados por meio do programa computacional, não de forma conclusiva, mas percebendo-

os apenas como uma pista para uma compreensão mais ampla à luz da sócio-história das 

comunidades de fala em que tais padrões de variação ocorrem. As variáveis linguísticas 

controladas foram verbo de movimento, configuração do nome do locativo e do espaço, 

permanência do local, grau de definitude e determinação do nome locativo; e as variáveis 

extralinguísticas foram sexo, faixa etária, escolaridade e local de nascimento. Os resultados 

mostram que há uma mudança implementada na comunidade de Barra-Bananal, em que as 

preposições canônicas a e até não regem os verbos de movimento analisados. Em relação à 

Luanda, apesar dessa comunidade apresentar um perfil sociolinguístico diferente, por ser uma 

variedade urbana, as preposições em e para foram as que apresentaram maior frequência de 

uso. Assim, os resultados apontam para uma aproximação entre o português falado em ambas 

as comunidades e um distanciamento com o Português Europeu (PE). Dessa forma, esta 

pesquisa contribui com a agenda de estudos que descrevem a realidade sociolinguística da 

região do semiárido baiano e de variedades africanas de Língua Portuguesa, apresentando 

evidências dos efeitos do contato linguístico ocorrido na formação sócio-histórica do Brasil e 

de Angola, na constituição do português falado nessas ex-colônias.   
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A literatura sobre o português brasileiro (PB) aponta a concordância verbal e nominal como 

um dos tópicos gramaticais que mais atestam variação. Esse tema está no centro dos debates 

acerca da relevância do contato entre línguas na formação da realidade linguística brasileira.  

O português falado em comunidades afro-brasileiras, considerado português vernacular (daqui 

em diante PVB) é distinto em muitos aspectos da variante culta falada nos centros urbanos; no 

entanto, a variante vernacular, também não apresenta uma realidade linguisticamente 

homogênea. Ela será igualmente variável em função do recorte feito e das comunidades em 

cotejo em cada caso particular (Lucchesi 2009, 81). Nas sentenças analisadas no corpus em 

estudo, a flexão verbal não segue o mesmo paradigma flexional observado em comunidades 

afro-brasileiras como Kalunga e Helvécia. 

Assim, alguns estudos apontam como condicionante da redução do paradigma verbal no 

português brasileiro o enfraquecimento do sistema flexional verbal que se deveu tanto a 

processos fonológicos quanto a mudanças no quadro pronominal com a inserção de você, 

antiga forma de tratamento hoje plenamente gramaticalizada e utilizada em variação com tu 

em boa parte do território nacional, e do pronome a gente, igualmente oriundo de uma 

expressão nominal, que substitui o pronome nós no português brasileiro, particularmente na 

fala de gerações mais jovens, perdendo o traço de distinção entre a segunda e terceira pessoas 

na flexão verbal. Outros estudos, por outro lado, apontam, como consequência, a perda 

progressiva dos sujeitos nulos referenciais e do padrão prototipicamente pro-drop e, 

consequente, preenchimento do sujeito, resultante do enfraquecimento morfológico do 

sistema flexional verbal.  

Neste trabalho, objetiva-se revisitar a temática da variação do paradigma verbal na variedade 

vernacular brasileira, falada na comunidade quilombola de Jurussaca, a partir da apresentação 

de novos dados coletados em trabalho de campo.  

Na variedade dessa comunidade, há a manutenção da segunda pessoa ‘tu’ em variação com 

‘você’. São exemplos dessa variedade:  

(1) “...o pessoal que falavum [falavam]”; 

(2) “Graças as Deus a gente conseguimu” [conseguimos]; 

(3) “a religião que a gente temo é a católica”. 

Objetiva-se, ainda, cotejar os resultados dos dados analisados com as variedades vernaculares 

do português faladas por comunidades de outras regiões do país, como as que são faladas 

pelos Kalunga, no estado de Goiás (Mattos, 2019), e comunidades descritas pelo Projeto 

Vertentes, na Bahia (Lucchesi et al, 2009), dando enfoque à variação corrente dentro do 

continuum em que se configuram as variedades de português faladas no Brasil, pois, como é 

sabido, essas variedades não são homogêneas.  
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Resumo:  
Este trabalho discute as conjeturas de uma hipótese de linguística de contato para a 
emergência da gramática do português brasileiro (PB) a partir de dados históricos produzidos 
na capitania (1748-1821) e na província (1821-1889) de Goiás. Foram codificadas 1250 
orações de dois manuscritos, totalizando 2500 orações. O manuscrito Coleção de notícias da 
Capitania de Goyaz: diários de viagem do Barão de Mossâmedes (1772-1773) possui uma 
cópia arquivada na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. O manuscrito é dividido em 
dois diários, escritos por dois escribas. Um deles é o sargento-mor e cartógrafo português 
Tomás de Souza Vila Real, autor de um dos mapas da capitania de Goiás. O outro escriba é 
identificado no texto por possuir uma grafia distinta da grafia do primeiro. O lócus de 
produção do manuscrito foi a capitania de Goiás, nos anos de 1772 e 1773, um quarto de 
século após oficialmente instaurado o processo colonizador naquela região. O Memorial de 
lembrança de Anna Joaquina da Silva Marques (1881-1930) está arquivado no Instituto de 
Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC), da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás, e é composto por 28 volumes registrados em distintos suportes de escrita, 
como cadernos, livros e outros materiais avulsos. Foi escrito no decorrer de cinco décadas por 
Anna Joaquina da Silva Marques, que nasceu em 1855 na cidade de Goiás. O trabalho está 
estruturado como segue. Primeiramente, são apresentados os dados linguísticos que atestam 
uma mudança na sintaxe do sujeito no português goiano oitocentista quando comparado com 
o português setecentista produzido em Goiás. Posteriormente, são discutidos conceitos-chave 
da linguística de contato relevantes para a hipótese em tela, de modo que são apresentados os 
critérios de Thomason (2001) e Winford (2017) para analisar casos de mudança linguística 
induzida por contato (do inglês, contact-induced language change) envolvendo language shift 
(ou substituição linguística). Em terceiro, descreve-se o contexto de bilinguismo e 
multilinguismo do Brasil Colônia e o relaciona ao contexto em que emergiu a gramática do 
PB em Goiás. Por fim, o trabalho vincula a mudança na gramática do português oitocentista 
em Goiás a uma influência do contato entre a língua portuguesa, línguas africanas, 
especialmente as línguas nigero-congolesas, e também línguas indígenas brasileiras. Essa 
influência consistiu no estabelecimento da ordem VSO>SVO na gramática oitocentista do 
português em Goiás e ocasionou a perda de construções com sujeitos nulos definidos e com 
inversão livre, sem qualquer influência da morfologia de concordância nesse processo. 
Considerando os aspectos psicolinguísticos envolvidos na vinculação das estruturas da(s) 
língua(s)-fonte na língua-alvo, argumentamos que o aumento na produção e o estabelecimento 
da ordem VSO>SVO não só provocaram o declínio das construções com sujeitos nulos 
definidos e com inversão livre, mas impulsionaram os aprendizes de português como língua 
materna e segunda língua a não adquirirem o traço-D que estava presente no núcleo funcional 
T da gramática do português setecentista em Goiás. Conforme proposto em versões recentes 
do Programa Minimalista, o traço-D em T permite o licenciamento de sujeitos nulos definidos 
e favorece a ordem VS em orações declarativas. 
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