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(Saussure, Curso de Linguística Geral, 13)

"A matéria da Linguística e constituída ini^ 
cialmente por todas as manifestações da li£ 
guagem humana,_quer se trate de povos selva_ 
gens ou de nações civilizadas, de épocas ar 
caicas, clássicas ou de decadência, consid£ 
rando-se em cada período nao sõ a linguagem 
correta e a "bela_linguagem", mas todas as 
formas de expressão. Isso nao é tudo: como a 
linguagem escapa as mais das vezes ã observa 
ção, o linguista devera ter_em conta os_ tex 
tos escritos, pois somente êles lhe farão co 
nhecer os idiomas passados ou distantes."
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nos quais fortes evidências permitem afirmações sobre a im
nos

Considerando todos estes fatores, nossas conclusões 
permitem afirmar que o dialeto empregado por Bernardo Elis 
tende mostrar “o status social inferior dos personagens das 
tÓrias", uma variante jub-padrãp-Xom traços notadamente 
zantes e não uma/"mise en scene" regional.

Este trabalho tem como objetivo a descrição e a classi 
ficação do dialeto literãrio usado pelo escritor Bernardo Elis 
em seus contos.

Como método de trabalho, apoiamo-nos nos princípios da 
linguística descritiva norte-americana, catalogando as caracte 
rísticas fonolõgicas e morfo-sintãticas das falas dos persona^ 
gens e do narrador, quando, indiretamente, assume as atitudes e 
comportamentos dos personagens, expressos na narrativa. Partiji 
do do entendimento de que os desvios linguísticos estão,na maio 
ria das vezes, paralelos aos fatores situacionais de natureza 
social, psicológica e etnológica, procuramos interpretar, ainda 
que superficial mente, certos diálogos extraídos de alguns 
tos , 
portância e influência daqueles fatores extra-linguísticos 
registros de fala dos personagens estudados.
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INTRODUÇÃO

pro£

(D a

When linguists became

It

II 

terno, ] influenciando-o na 
tropo-cultural?"

' Ê de c£ deixar 
po 
se apresentji 

‘ > nos
conclusão 

impõe se admitirmos a idêia^geral de sua obra , cujo grifo ê nosso, e que | 
a formulação da pergunta acima:

and 
' different 

patterns, their base of reference was expanded; they exper ienced an interruption of phenomena hitherto held universal , 
and a whole new order of significances carne into their ken. 
was found that the background linguistic system (i n o t h e r 
words, the grammar) of each language is not merely a reproduc- 
ing instrument for yoicing ideas but rather is itself the 
shaper of ideãs^ the program and guide for the individual 's 
mental activity, for his analysis of impressions, for his syji 
thesis of his mental stock in trade. Formulation of ideas is 
not an independent process, strictly rational in the old sense, 
but is part of a particular grammar and differs, from slightly 
to greatly, as between different grammars. We dissect nature along lines 19id down by our native languagFsí The categories

sons vo 
cinquenta 

soc2 
mui

"When linguists became able to examine critically 
scientifically a large number of languages of widely their base of reference was expanded; interruption of phenomena hitherto held

1. A linguística como o estudo da estrutura dos
cais usados para a comunicação tem sido apontada, de 
anos para cã, como a mais precisa ou exata das ciências 
ais. É por meio de seus métodos que se pode prognosticar 
tos fatos relativos a determinada língua, uma vez que os 
nõsticos são os testes fundamentais de qualquer ciência. Partiji 
do deste embasamento rigoroso, o linguista Benjamin Lee Whorf 
propusera indagações bem mais ousadas, como esta que ê uma das 
mais conhecidas:

Até que ponto uma língua dada, funcionando como idioma ma_ 
pode moldar o pensamento de um indivíduo que a usa, sua visão da natureza ou do universo an 

(1)

(1) Segundo Whorf, trata-se de uma generalização um pouco 
quívoca supor que a função de uma língua seja somente 
municar o pensamento. No texto que segue, Whorf parece bem claro que uma língua nao apenas comunica o pensamento, 
rêm preside ou assiste sua elaboração, conclusão esta que 
nos impõe se admitirmos a idêia^geral de sua obra e < 
da neste parágrafo, cujo grifo ê nosso, e que permite, de 
sa parte, i
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ameri

(2)

par 
des

Whorf, 
1969, p.

sistema complexo com 
comunj_ 

propri o

Õ um 
leva

da 
estudos de seu mes 

de que as línguas não 
mas que, de 

Whorf, 
ne

Para Whorf, qualquer língua 
três funções bem definidas, isto e, leva o indivíduo a 
car-se com outras pessoas, pensar ou comunicar consigo

Os estudos de Whorf sobre as línguas ameríndias 
canas, que constituem os primeiros fundamentos da Etnolinguí^ 
tica contemporânea, juntamente com vários estudos de seu 
tre Sapir, levam ã discussão a afirmação 
se limitam a rotular uma realidade pre-existente, 
certa maneira, criam esta realidade, porque, segundo 
"les concepts (...) qui sont des donnês de 11expêrience , 
sont pas, dans leur essence, exprimes de la meme maniêre 
tous les hommes, mais ils dêpendent de la nature de la ou 
langues qui ont preside ã leur êlaboration." (2)

and types that we isolate from the world of phenomena we do not 
find there because they stare every observer in the face; on 
the contrary, the world is presented in a kaleidoscopic flux of 
impressions which has to be organized by our minds - and t h í s 
means largely by the linguistic systems in our minds. We cut 
nature up, organize it into concepts, and ascribe significances 
as we do, largely because we are parties to an agreement to 
organize it in this way - an agreement that holds throughout 
our speech community and is codified in the patterns of our 
1anguage. The agreement is, of course, an implicit and unstated 
one,"but its terms are absolutely obTigatory"; we cannot talk 
at all except by subscribing to the organization and classifi£ 
ation of data which the agreements decrees." ( Whorf, Benjamin 
Lee. Science and Linguistics. In: Allen, Ha rol d B. Readings in 
Applied English Linguistics. New York, Appleton-Century-Crofts, 
1964, p.62.)

E evidente que indagações deste tipo apresentam 
pectivas de busca muito mais empolgantes, muito embora os 
nosticos sejam de uma probabilidade precária. Com efeito, 
resposta ã afirmação de Whorf, ultimamente, as pesquisas 
ticas vêm demonstrando que o ato de pensar 
tico, 
de pensamento de um indivíduo 
prendidos na infância, 
não tem a devida

B. L. Linguistique et anthropologie. Paris, Denoel, 11 7 .------- -----------------

per£ 
prog 
como 

semi Õ 
ê um processo linguÍ£ 

quer seja em'português, inglês ou Hopi , e que as formas 
são controladas por padrões £ 

dos quais o homem, na maioria das vezes, 
consciência. /

ultimamente,



11

vi

i n
união da

Denoel ,(3)

acts of 
and 

i s

hã muito cogitada 
a um linguista

0 pensamento se 
de cada

matters 
properly 

as belonging

Se naquela época a linguística 
em entender e 
nos 
tal 
1 antes .

A ideia de aplicação do método linguístico ã antropolo 
gia e a psicologia jã vinha sendo hã muito cogitada por Sapir 
que assim se expressara: "E difícil a um linguista de nossos

L. Linguistique et anthropologie. Paris, 
169.

Whorf, B.
1969, p.

não estava interessada 
seguir mais de perto as teorias de Whorf, pelo m£ 

não podia ignorar suas indagações sobre a importância 
que uma língua exerce no pensamento e na cultura de seus fa

e modelar sua visão total do universo cósmico.
gue uma rota ou caminhos delineados na própria língua 
indivíduo, convergindo em certas fases da "realidade" ou esca 
pando completamente em outras fases que bem podem ser explora 
das em outras línguas. Enquanto o pensamento depende das leis 
implícitas da razão e da lógica comum a todos os seres humanos, 
independente da língua que falam, as línguas são métodos parale^ 
los para expressar esta lógica universal, "car le mode de pensee 
mécaniste n'est peut-être qu' un type de syntaxe qui va de pair 
avec 1'usage quotidien, par M. Tout le monde, des langues indo- 
europêennes occidenta 1es, rendu plus rigide et systématisé par 
Aristote et par ses disciples du Moyen Age et de 1'époque moder. 
ne." (3)

(4) Segundo Bloomfield, "this is characteristic of 
which form no real part of the subject: they should 
be disposed of by merely naming certain concepts 
to the domain of other Sciences.

Thus, the physiologic and acoustic description of 
speech belongs to other Sciences than ours. The existence 
interaction of social groups held together by language 
granted by psychology and anthropology." (Bloomfield, Leonard. 
A Set of Postulates for the Science of Language. In: Joos, Mar 
tin. Readingsin Linguistics I. Chicago, The University of Chi cago Press, 1971, p. 26,'J

Sem projetar na língua Hopi os esquemas da língua 
glesa, Whorf da os primeiros passos para a união da antropol£ 
gia e da psicologia com a linguística, evidencia nunca negada, 
porém intensamente relegada a segundo plano numa época de abs£ 
1uto formali smo . (4)
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reservado.

a vec

por

Rio de Janeiro, Acadêmica(5) 1969 ,
(6) Paris, 34-P-

In:
(7)
(8)

e a 
e da forma social

Configurada neste impasse, não causa estranheza a afir 
mação de Dell Hymes que o estudo de uma língua em relação 
comportamento da vida humana tem apresentado uma história 
lante. (8) 
a

Sua preocupação essencial mente antropológica o leva a 
afirmar que o caráter eminentemente experimental da linguística 
requer hipóteses e, após uma descrição, é necessário "explicar" 
os funcionamentos das formas, acrescentando que "il semble que 
la meilleure façon d'aborder toutes ces questions, essentielle 
ment anthropologiques, serait d'etabli r un rapprochement 
1‘ethnologie et la psychologie 1inguistique." (7)

Tanto Sapir como Whorf viveram numa época em que a des_ 
crição “pura" e formal estava a se esgotar por se concentrar em 
si mesma. É claro que o inventário dos comportamentos das fo£ 
mas e útil, e um instrumento operatório preliminar a uma intejr 
pretação, porém permanece no limiar da ciência da significação. 
Esta insistência por parte dos linguistas em considerar a forma 
como a única garantia de objetividade leva Whorf a se expressar 
da seguinte maneira: "Le chercheur qui se livre a 1'étude d'une 
culture se doit d'avoir de la linguistique une conception idéale 
permettant une approche heuristique de problemes de psychologie 
qu'il peut avoir êvité d'aborder jusque-lã." (6)

L i n g u í stica como ciênci a.
p. 19.Linguistique et anthropologie.
35.Id., ibid., p. 49.
Introduction: Toward Ethnographies of Communication. 
American Anthropologist, 66(6): 1-34, dec.» 1964.

Denoel , 1969 ,

ao 
vaci_ 

Os altos e baixos verificados no entrosamento entre 
formalização linguística e a descrição por um lado, e a rela 

çao com os estudos do conteúdo cultural

dias confinar-se ao assunto tradicionalmente a êle
A menos que lhe falte certa dose de imaginação, não pode deixar 
de participar de alguns ou de todos os interesses i nterdi sei plj_ 
nares que ligam a linguística ã antropologia e ã história cuj_ 
tural , ã sociologia, ã psicologia, ã filosofia e, mais remotja 
mente, ã fisiologia e ã física." (5)
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de
con

co
com

(11)

(9)
(10)

a 
especia^ 
conjunto.

far-

" Eí 
expli ca 

coordene

em 
improvável, 

possivelmente 
estúdio

The Dimensions of Sociolin^ 
New York, Mouton & Co., The

Tendo por base as três dimensões sociais básicas 
"emissor1', "receptor" e "contexto social", posteriormente 
firmadas e acrescidas de mais quatro outras por William Bright, 
ou sejam, "sincronia ou diacronia", "fo 1k-1inguistics" , "exte£ 
são da diversidade" e "aplicação" (10), Dell Hymes propõe a de 
signação "etnografia da comunicação" que, segundo sua justifica^ 
tiva, estabelece uma base que apresenta caracteristicas mais am 
pias que os termos "SociolinguTsti ca" , "Psicolinguistica" e 
nolinguística" têm tentado compartimentar. Assim nos 
Dell Hymes: "0 termo necessário deve ser aquele que 
não apenas a Hngua com outros fatores do comportamento social, 
ou que sugira a parte da extensão dos problemas, porem aquele 
de objetivo geral. Para antropólogos e investigadores com men 
talidade antropológica de outras disciplinas, "etnografia da co 
municação" parece-nos melhor para indicar o objetivo necessário, 
assim como transmitir e encorajar a contribuição fundamental 
que melhor possam fazer: estudos etnográficos na base, e de 
municação no objetivo, espécie de complexidade padronizada 
a qual se referem." (11)

I d . , i b i d . , p. 2
Bright, William. Introduction: 
uistics. In: Sociolinguistics. 
Hague-Paris, T 9 6 6 , p. 11-15.
Op. ci t. , p. 2.

outro, ocasionaram o surgimento de disciplinas como a "Socioliji 
guistica" ( 1 952), a "Psicol inguisti ca" ( 1954) e mais recenteme£ 
te a "EtnolinguTstica", incluindo o apoio mais antigo "língua e 
cultura". Tais termos encerram uma ou outra causa comum entre 
linguística e outros campos, tais como a antropologia 
mente, porem marginalizam o que poderia ser feito em 
Segundo Dell Hymes, "a linguística por si só, certamente 
se-ia conhecida, se os linguistas geralmente concordassem 
tal objetivo. Um acontecimento como este parece-nos 
e termos compostos prevalecerão por algum tempo, 
sempre que algo de interesse entre linguistas e outros 
sos do comportamento humano esteja em pauta." (9)
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das tra d i

II

2.
crever

e

exprejs
que es.

ves

vem sempre 
a fim de explj^ 

e seu ambien

parte
língua se relaciona com

Assim é que em "etnografia da comunicação", como a de 
signação indica sem permitir equívocos, Dell Hymes propõe um t_£ 
po de abordagem conciliatório, por oposição a maneira"clãssica" 
dos seguidores de Bloomfield ao tratar os problemas linguístj_ 
cos, ou seja, identificar a correlação de produtos de empreendi^ 
mentos pre-existentes em separado, ou o estudo de alguma 
da extensão dos problemas pelos quais a 
outros tipos de comportamento humano.

(12) Malmberg, Bertil - As novas tendências da linguística. São 
Paulo, Editora Nacional, Editora USP, 1971, p. '95~

De três décadas para cã, os pesquisadores 
ções orais ou lendárias conhecidas como "folclore" 
buscando os métodos de abordagem da linguística, 
car a correlação existente entre a cultura popular 
te com a língua que lhe serve de veículo, cujo meio de 
são é sempre um dialeto social ou regional. A etnografia, 
tuda a cultura material de um povo - seu modo de habitação, 
tuãrio, alimentação e instrumental usado, principalmente no 
meio campesino - tem se beneficiado muito da "geografia linguí^ 
tica" para explicar muitos problemas antropológicos, sociológi
cos e psicológicos que invadem o campo da língua. (12)

0 objetivo deste estudo apresenta uma tentativa de de£ 
e classificar a fala dos personagens representada pelo 

escritor goiano Bernardo Elis em seus livros de contos Ermos e 
Gerais (1944), Caminhos e Descaminhos (1965) e Veranico de Ja
neiro (1966). Dentro das limitações impostas pelo sistema orto 
gráfico convencional usado pelo escritor, examinaremos a fonolc» 
gia e a sintaxe das falas dos personagens de cada conto e as 
falas do narrador quando fala pelos personagens, tentando enconi 
trar nestes níveis ou registros, certa coerência e eficácia que 
permitam uma classificação geral final. Para tal tentativa, coji 
duzimo-nos pelos seguintes objetivos: 1) Uma descrição sincrõn^ 
ca da pronúncia e da sintaxe dos diálogos das estÓrias e da nar 
rativa do escritor. 2) Determinar a relação com a fala rural
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com

de

por

que determina o 
fala 

de 
s i ntat_£ 

Es

mesmo 
conheci da.

for
vari os

para 
ê a 

a hi£ 
só não determina que tipo de migração exerceu maior 

deixou

ma i s 
d i a 1 e 

des^ 
da

A hipótese fundamental deste estudo, e 
método conciliatório adotado, é que o conservadorismo da 
rural de alguns estados brasileiros estã presente na obra 
Bernardo Elis; certo conjunto de traços fonológicos e 
ços característicos, os quais o escritor conhece muito bem. 
tes padrões fonológicos e sintáticos refletem a marcha de pen£ 
tração de migração histórica e concentração em áreas de explora_ 
ção do ouro.

Os dialetólogos norte-americanos estão geralmente 
acordo em que um dos fatores mais evidentes e importantes 
se determinar um tipo de fala usado em determinada região 
historia da colonização e povoamento da área. Entretanto, 
tÓri a por si 
influência ou, ainda, se determinado tipo de migração 
uma influência mais reveladora, representativa na area, 
porque a própria historia de Goiás não é ainda bem 
Tanto assim que a história sozinha, obviamente, não poderá 
necer as respostas finais. Um modelo baseado no uso de 
informantes, cotejado com um atlas linguístico da região, cons^ 
titui o ponto de partida, e sõ deste ê que podemos inferir gene? 
ralizações. Como ainda não se fizeram trabalhos sistemáticos so 
bre o português brasileiro, com exceção ao trabalho de Nelson 
Rossi , (13) nosso estudo constituirá um corpo hipotético,

(13) Num total de_154 cartas_linguístico-geogrãficas, o autor 
fixa a distribuição e_a pronúncia de 140 unidades lexicais, nos 
municípios de Sao José das Itapororocas, Bom Despacho ,Tanquinho 
e São Vicente, no Estado da Bahia, determinando ainda as varian 
tes lexicais e fonéticas de cada unidade. (Rossi, Nelson.Atlas 
prévio dos falares baianos. Rio de Janeiro, instituto Na c i o n a 1 
do Livro^ 1 9b3. )

de São Paulo, segundo Amadeu Amaral, em seu Dialeto Caipira. 3) 
Estabelecer as diferenças entre a fala urbana e a fala rural, 
de pessoas com instrução e de pouca ou nenhuma instrução, cons_£ 
derando suas ocupações e status social. 4) Descobrir,por meio 
de comparações das falas dos personagens, quais os fatores 
importantes que contribúTram para estabelecer os traços 

' \ ~ — tais encontrados. 5) Breves considerações sobre o léxico, 
tacando alguns tipos de formas arcaicas bem representativas 
fala rural e encontradas nos^textos de Elis, comparando-as 
a representação feita por Taunay em seu romance Inocênci a.
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a

com

Para

na 
o qual incorpora, no 

encon

Williamson, Juanita 
New York.Holt,

pes_ 
a

A análise sobre representação dialetal em literatura 
começou a ser feita nos Estados Unidos da America pelo dialeto 
logo George Philip Krapp em 1925 (14). Desde então, muitas 
quisas vêm sendo feitas, para alguns com certa reserva, (15) 
fim de provar a validade e autenticidade de um trabalho deste 
teor, isto é, se a representação gráfica de um certo tipo de fa^ 
la feita por um escritor em contos, peças teatrais ou romances 
e válida sob o ponto de vista da linguística descritiva, 
provar esta validade ou autenticidade, uma das análises mais im

seu dialeto, 
trados nos textos de Elis e

(14) The Psycnology of Dialect Writing. In:
V. & Burke, Virginia M. A Various Language.
Rinehart and winston, Inc~ 1971 , p. 22-29.

(15) Gleason, h.A. An Introduction to Descriptive Linguistics.
New York, Holt, Rinehart and Winston, 1961, p. 406.

vezes carescendo do rigor que a linguística requer, baseado 
fala do autor deste estudo como informante, 

alguns dos hábitos fonolÕgiccs e sintáticos 
que bem conhece a fala das comunida_ 

des (Corumbá e Vila Boa) que este corpus representa. Baseado nes^ 
tes pontos de apoio, podemos interpretar a representação grãfi_ 
ca dialetal, usando os recursos visuais dc escritor Bernardo 
Elis como chave de confronto, o que jã permite formar um conjuji 
to de hipoteses.No nível fonologico, consioerando que a represeri 
tação gráfica não convencional do escritor tem seu fundamento, 
deve-se proceder uma suposta correlação entre os grafemas ou 
grupo de grafemas com seus respectivos fonemas. A base desta 
nãlise deve ser a correlação entre os grafemas da escrita co£ 
vencional e os fonemas do falar cultivado. Assim, o contraste 
entre a escrita convencional e a não convencional pode ser 
parado com os contrastes entre o falar cultivado e o falar rus 
tico. Tendo em vista esta correlação, a leitura de textos reg i£ 
nalistas depende muito da analogia que o leitor faz entre grafe 
ma/fonema em palavras que não lhe são familiares, por exemplo 
"librina” por "neblina", "coipo" por “corpo" ou "alas" por "a 
1iãs" .

hipoteses.No
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de

(16) In: op,
in Applied

lista, 
lis.

540.
41 .

meji 
de£

1 i

Li ng-
64, p. 5 23-529.

1 967.
Ronald

portantes é a do dialetõlogo americano Sumner Ives, A Theory of 
Literary Dialect, feita em 1 950 ( 1 6 ), uma espécie de método im£ 

regi ona 
Bernardo E

A parte da linguística que se ocupa do estudo das va 
riações espaciais de uma língua é conhecida pelo nome de "ge£ 
grafia linguística". A respeito da representação dialetal em 1£ 
teratura, o dialetõlogo norte-americano Raven I. McDavid, Jr. 
assim nos explica que "the discussion of dialects would hardly 

representation of 
partly concerned with 

and 
teji 
Lin

ci t. ,

ginado para analisar a obra de um determinado escritor 
a qual serve de base para nosso estudo sobre

esta contido no campo da 
a lexicografia, 
o conceito

: Williamson, Juanita V.& Burke, Virginia M., 
p.145-177.

McDavid, 
explica que "the discussion of dialects would 

be complete without some mention of the 
dialect in literature, a problem which is 
graphics and partly with the relationship of linguistics 
literature." (19) Assim um trabalho de descrição dialetal, 
ao como corpus textos literários, 
guística Aplicada, juntamente com a semântica e 
segundo W. Nelson Francis. (20) Por outro lado,

(17) In: Allen, Harold B. Readings in Applied Eng1i s h 
ui s ti cs. New York, A ppleton-Cêntury-Croftsí T

(18) Tese dê doutoramento, Universidade de São Paulo,
(19) The Structure of American English. New York, The 

Press’, 1958, p. *
(20) Id., Ibid. , p.

A aplicação das teorias norte-americanas a textos br£ 
sileiros partiu de uma sugestão do Prof. Dr. Erasmo d‘Almeida 
Magalhães, através do curso de Etnol inguísti ca por ele ministra, 
do no programa de põs-graduação do Departamento de Linguística 
e Línguas Orientais da Universidade de São Paulo, em 1973. Para 
tal tentativa, acumulamos um material bibliográfico, a partir 
da orientação daquele Professor e da Dra. Martha Steinberg nos 
cursos de Fonologia e Morfologia do Departamento de Linguística 
Aplicada da Universidade de São Paulo. Com estas idéias em 
te, pudemos extender nossa leitura para alguns modelos de 
crição, mais especificamente, sobre o emprego de dialeto em 
teratura, por exemplo, Dialect Differentiation in the Stories 
of Joel Chandler Harris de Sumner Ives (17) e Dialetos nas pe
ças de Eugene 0'Nei11 da Dra. Martha Steinberg (18), tendo co 
mo fonte de pesquisa o conto e o teatro norte-americanos.
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abordagem do corpus, 
prc> 

e

que 
bras i

língua como fenômeno soei o-cul tural , com suas variantes regit) 
nais e sociais, permite certos enfoques que implicam a Spcioliji 
guística, a Psicolinguística e a Etnolinguística, três disciplj_ 
nas que, apesar de certa autonomia nestas duas últimas décadas, 
estão muito ligadas ã geografia linguística, segundo Dell Hymes, 
hã pouco mencionado.

Como este estudo é uma tentativa apenas, um projeto b£ 
seado em pesquisa bibliográfica, sua validade é perfeitamente 
passível de contestação e sua verdade não é absoluta, mesmo poj" 
que a ciência humana é perfectível. Entretanto,acreditamos que 
uma tentativa deste tipo poderá estimular outros trabalhos 
visem a descrever a representação dialetal na literatura 
leira.

A orientação seguida na elaboração deste estudo está 
fundamentada no pensamento e concepção dos linguistas e dialetjó 
logos norte-americanos. Assim é que para a 
seguimos os princípios e métodos da linguística descritiva, 
postos principalmente por W. Nelson Francis e H. A. Gleason 
na dialetologia seguimos os estudos de Raven I. McDavid, Jr. , 
Roger W. Shuy, Sumner Ives e outros que o leitor ira tomando co 
nhecimento no decorrer de nosso estudo e que estão arrolados na 
bibliografia. Do Brasil, consultamos os estudos de J. Mattoso 
Câmara Jr. sobre a língua portuguesa no Brasil, José A.Teixeira 
em seu trabalho pioneiro Estudos de Dialetologia Portuguesa-Lin
guagem de Goiás, 0 Dialeto Caipira de Amadeu Amaral e o Dicio
nário Contemporâneo da Língua Portuguesa de Caídas Aulete.



1. LlNGUA

pos^

Rio de Janeiro, Bloch

passíi
de

i jn 
da

geogra 
i ndj_ 

coisas, 
conceituada, 
vocabulário, 

‘íõg^ 
de

i nterpretji 
os de 

quaj[ 
correji 
óbvio. 
Sapi r, 

pelo 
ha

ca
qualquer outra língua 
do. 0 primeiro passo, 
uma língua, ê a
sa acontecer quando um falante nativo

(21) Linguística como ciência, 
p. 29.

(22) Bram, Joseph. Linguagem e sociedade. 
Editores S.A., 1968, p. 15-20.

Rio de Janeiro, Acadêmica, .1969,

0 desenvolvimento de nosso estudo exige a 
ção de alguns conceitos elementares da linguística, como 
língua e dialeto, que já foram praticamente esgotados em 
quer manual de linguística e aos quais retomaremos mesmo 
do o' risco e perigo de estar discutindo e enfatizando o 
Esta insistência tem sua justificativa porque, segundo 
“as pessoas de inteligência mediana têm sensível desprezo 
estudo das línguas, convencidas que estão de que nada pode 
ver de mais inútil. A pouca utilidade, que lhe concedem ê de na 
tureza puramente instrumental". (21) Muito longe de concordar 
com essa maneira simplista de enfocar os fenômenos sociais, 
terpretamos uma língua como um aspecto eminentemente social 
vida humana, um sistema estrutural de sons vocais arbitrários 
que é ou pode ser usado para a comunicação interpessoal entre 
seres humanos que vivem agregados em determinado espaço 
fico-social. (22) Como tal sistema está ã disposição dos 
víduos que o usam, ele deve catalogar exaustivamente as 
acontecimentos e processos daquele espaço. Assim 
cada língua Ó única èm sua pronúncia, gramática e 
em consequência disso, não pode ser descrita em termos de 

ou de alguma teoria de uma língua ideal, nem em termos 
ou mesmo em termos de seu próprio 
que torna-se o essencial, no estudo 

observação e o registro sistemático do que 
a usa.
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"en

Rona1 d

usam
de

A língua, compreendida tanto como sistema quanto como 
conjunto de dialetos, constitui um conjunto de possibilidades , 
de coordenadas que indicam caminhos abertos e caminhos fechados. 
0 sistema, que se impõe, concede porém, certas liberdades, ce£ 
tas concessões periféricas, portando-se mais como um livro de 
consulta ou guia, de onde o indivíduo e sua comunidade retiram 
o material para sua intercomunicação. Como afirma Coseriu, 
realidad, no aprendemos una lengua, sino que aprendemos a crear 
en una lengua, es decir, que aprendemos las normas que guian la 
creaciõn en una lengua, aprendemos a conocer las directivas, las 
flechas indicadores del sistema y los elementos que el sistema 
nos proporciona como moldes para nuestra expressiõn inédita . " 
(24)

linguística general. Madrid, Gredos,

(23) The Structure of American English. New York, The 
Press, 1958, p. 45.

(24) Teoria del lenguaje y 
1967, p. 99-100.

Dentro da perspectiva que escolhemos para nosso estudo, 
um dos melhores conceitos de língua nos é dado pelo linguista 
e dialetõlogo norte-americano W. Nelson Francis, que nos ensina 
que "each language is a collection of many dialects, all more 
or less mutually intelligible and sharing a common core of 
structure, but differing from one another in many ways. Each 
dialect is adapted to the needs and interests of the speech- 
community that uses it, while at the same time making use of the 
main features of structure that constitute the common language." 
(23) Isso nos leva a afirmar que um dialeto presupõe uma língua, 
uma vez que esta é o veículo de expressão cultural total de uma 
comunidade, e suas variantes são regionais, sociais e idio1£
tais. Se, por um lado, hã a ilusão de uma homogeneidade, por o£ 
tro, a heterogeneidade se manifesta em todos os planos do sistei 
ma, como contribuição individual dos falantes que nunca 
uma língua de maneira absolutatamente idêntica. Pelo fato 
que uma língua apresenta um aspecto absolutamente dinâmico, uma 
“regra" em qualquer de seus níveis pode apenas expressar uma _a 
firmativa de um comportamento temporário ou, em síntese, suas 
mudanças são constantes e "normais".
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as

uma

Rio de Janeiro,

def en

as

Podemos, 
uma língua

(25) Linguística como ciência, 
p f 44;

(26) Para Mansur Guêrios, sua e 
que e 
ou a 
e 0 

maior 
for 

Deduz-se daí que 
com a

os p<*
(25)

Segundo J. Ricci, "correct means free from error or fault 
judged by some Standard. Error means a departure from true,

Como fenomeno eminentemente social, a língua exerce na 
comunidade um conjunto de pressões de caráter ambiental, forçan 
do-a a vários tipos de reações comportamentais. Segundo Sapir, 
"por fatores sociais se entendem as várias forças da sociedade 
que modelam a vida e o pensamento de cada indivíduo. Entre 
mais importantes dessas forças sociais estão a religião, 
drões éticos, a forma de organização política e a arte."

então, sumarizar nossas ideias da seguinte ma, 
neira: uma língua ê um ferômeno socio-cultural , um sistema de 
convenções humanas e não de leis naturais. Como é usada por i£ 
divTduos de classes sociais e ocupações diferentes, e de nível 
cultural também diferente, numa mesma comunidade, tal língua, 
usada pelos indivíduos em particular, apresentará variantes de 
pessoas para pessoas, de classe para classe, de região para re 
gião. Estas variantes são constatadas na pronúncia, nas formas, 
no vocabulário e no significado. Se se propõe a descrever 
língua, tendo em vista estes princípios, 0 conceito de "corre 
ção" poderá ser estabelecido em termos de "uso" pela simples 
razão de que não há outros critérios que possam garantí-lo; con 
sequentemente, todo "uso" é relativo. (26)

(26) Para Mansur Guérios, "visto como a linguagem obtém 
ficãcia na facilidade das relações sociais, 0 claro é 0 
correto, e, inversamente, se a linguagem não fór eficaz 
sua eficácia fôr insignificante, então teremos 0 obscuro, 
obscuro é 0 que é incorreto. Em outras palavras - quanto 
for a clareza, tanto maior será a correção,, e quanto maior 
a obscuridade, tanto maior será a incorreção.
a clareza se identifica com a correção, e a obscuridade 
incorreção.

Conclui-se daí que a razão do correto se assenta no máximo 
número, e o correto pode ser assim definido - é 0 que, alem de 
cíaro, está de conrormidade com a isoglossa. A isoglossa e umá 
área geo-social mais ou menos delimitada, em que a linguagem e£ 
tá em relativa uniformidade.

Assim, a atualidade e 0 uso local são, pois, as únicas rea^ 
lidades em que se deve considerar 0 máximo número, base do cor 
reto e, decorrentemente, do incorreto-; Com isto, é claro, 
de-se também 0 regionalismo". (os grifos são do autor)- 
(Guêrios, Mansur R. K. Conceito do correto e incorreto na lin- 
guagem. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1968, p. 221-229.

Académica, 1969,
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se

es

pe 
de

e cultural. 
vamos considerar, 
"uso padrão",

na escrita mais elabo
em grande escala da

A escrita séria e bem elaborada emprega uma espécie de 
escolha que alcança elevado prestigio social e cultural. Como 
conceito operatório para este estudo, vamos considerar, como 
"língua Standard" ou "língua padrão" ou "uso padrão", a varieda

right or proper. Fault means lack, neglect, failure to reach 
perfection. If I say a i n 11 in English or estea in Spanish I cani 
not make a judgement in terms of true or false, unless I set a 
Standard or model. As soon as we set a Standard, however, we 
are back again at the starting point of our discussion. An offj^ 
ciai model is always a model based on a social class and has 
nothing to do with language. I cannot make a judgement in terms 
of perfection either. If communication is the supreme goal of 
language we reach perfection either with ain't got or have not 
in English, and either with estea ou esté i n Spanish.
(Ricci, J. The Linguistic Notion of Correctness. Montevideo,XIX 
Summer Schoõí of Asociãcion de Profesores de Inglés del Uruguay, 
1964, 16 p.)

Quando uma criança é enviada S escola primaria ou 
cundâria, e mais tarde para a universidade, jã como adulto, por 
força das circunstancias, ela terã que adaptar seus padrões gra^ 
maticais infantis ãs necessidades provocadas pela mudança ~~cfê 
comportamento e ambiente sociais. Isso porque a "língua cultiva^ 
da", que os adultos usam na conversação e 
radas e, portanto, mais refinadas, difere 
"língua" que aquela criança ou adulto usou .e usa quando não 
tã com seu comportamento bem policiado. Assim, uma criança, a 
prende desde a infância que "deve" dizer esta por tá, não é por 

i né, ninguém viu por ninguém num viu e outros tipos de esc£ 
!lha. Tais diferenças estão frequentemente na discussão sob o r£ 
fulo de "uso" em vez de "gramática", uma vez que a gramática tra^ 
ta em si de "princípios aplicáveis", ao passo que a investiga; 
ção sobre o "uso" está voltada para as "alternativas na escolha 
de palavras, das formas das palavras e nas construções mais com 
plicadas ou frases". Como consequência de certa elasticidade , 
o "uso" varia, pelo menos em certa amplitude, de período a 
ríodo, de área para área, de um para outro grupo social, e 
uma espécie de escrita para outra.

Entretanto, qualquer discussão assentada nos princí^ 
pios acima mencionados, continuará sendo tão impressionista e 
abstrata quanto o é o próprio conceito de "língua".
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a

ii

(28)

In:

(27), Dialect, 
Sociolin

e 
consti

Nation In:
Harmondsworth,

condi ções
escolha

ati_
prestí

a
whether

seguintes
Standard": a 

as ãreas de 
êxito ou

\ Se a língua literária ê escolhida como 
valescendo sobre as manifestações orais, ê porque 
nela^trma maneira 
pensamentos da nação como um todo, 
tuir o instrumento de comunicação 
,tai s .

Pride, J. B. & Holmes, J.
Middlesex, Penguin

4) 
governa 

seus utentes em

de literária na sua característica mais ampla, isto e, a escri 
ta para propósitos científicos, tecnológicos e educacionais, e 
a similar, usada para expressão estética. Baseamo-nos nas s£ 
guintes considerações de Einer Haugen: 1) para que uma língua 
seja considerada "Standard" exige-se, como condição significatj_ 
va, decisiva e essencial, que seja escrita; 2) o confronto 
oral ê de importância básica em todas as sociedades; entretaii 
to, numa sociedade complexa e alfabetizada, o confronto oral e 
recoberto e complementado pelo alcance e desempenho que a escri
ta oferece; 3) dentro dos objetivos ideais de uma língua "staji 
dard", a codificação pode ser definida como "variação mínima na 
forma" e a elaboração como "variação máxima na função"; 
língua "Standard", como instrumento de uma autoridade 
mental, pode oferecer recompensas materiais aos 
termos de poder e posição sociais. (27)’

"Standard" pre 
ê porque encontrasse 

memorável de exprimir melhor os sentimentos 
e especialmente por 
das autoridades governameji

Robert A. Hall, Jr. apresenta as 
para o estabel ecimento de uma língua como 
de uma variedade em face as outras existentes; 
vidade humana nas quais a variante ê usada; o 
gio de reconhecimento atribuído ao "Standard", acrescentando 
seguinte observação: " A Standard behaviour-pattern 
linguistic or non-1 inguistic - is usually regarded as necessari_ 
ly unitary, admitting of relatively little deviation."

Pride, J.
Middle

Language, 
______  u i s t i c s , 
Books Ltâ, 1972, p. 97-111.

(28) Pidgins and Creoles as Standard Languages 
B. & Holmes, J. Sociolinguistics. Harmondsworth, 
sex, Penguin Books Ltd, 1972, p. 144.
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110.

tentativa 
redundar 

ob

(29) Kenyon, John S. Cultural Leveis and Functional Varieties 
of English In: Allen, Harold B. Readings in Applied Engl
ish. Linguistics. New York, Appleton-Century-Crofts , 1 964, 
p. 294-30r;

(30) Ibid. , op. cit. , p.

Devido a complexidade do assunto, qualquer 
de generalização, além do que jã foi exposto, poderia 
em extrapolações. Gostaríamos, por isso, de deixar aqui as 
servações de Einer Haugen sobre as dimensões da língua escrita:

Espécies diferentes da língua "Standard" são usadas com 
propriedade, para diferentes ocasiões. Um tipo de uso relativa^ 
mente informal ocorre na conversação casual e na escrita, desti
nado a transparecer certos traços loquazes e familiares. Por oj£ 
tro lado, o uso formal ê mais característico, dentre outros, das 
atividades escolares ou acadêmicas, dos jornais e das revistas, 
não só na escrita, mas nos discursos, conferências e discussões 
técnico-científicas. (29)

"Writing, which provides for the virtually unlimited 
storage and distribution of vocabulary, is the technological 
means enabling a modern Standard language to meet the needs 
of every specialty devised by its users. There are no limits 
to the elaboration of language except those set by the 
ingenuity of man." (30)



2. LÍNGUA E DIALETO

a língua

n

de
1ocais.

de
ex i s

es_ 
do 
de 

borra_ 
a um retãji 

para atirar pedras, com o qual meninos matam pas^ 
, quando ê lexicalizado por um escritor 

funda, beca, peteca ou

f31 ) A afirmação é de Hamílcar^de Garcia, no^prefãcio^da tercei_ 
ra edição brasileira do Dicionário Contemporâneo da Língua Por- 
tu g u esa d e Caídas Aulete, 1974, p. XI.
0 verbete estilingue (Sul e Goiãs) apresenta as seguintes info£ 
mações: atiradeira (Rio de Janeiro); baladei ra (Amazonas e Per 
nambuco); beca (Bahia); bodoque (Sul ) ; funda (Rio Grande do SuT)*, 
peteca (Nordeste). Como se pode notar, ã ideio ae que "o termo 
ati radei ra e de emprego geral^ parece-nos ter sua justificativa 
muito mais num ato de imposição do que numa realidade- comprova 
da, conclusão que se nos impoe se levarmos em conta a redação do 
prefácio, comparando-a com o verbete do dicionário mencionado.

Durante mais de quatro séculos, a língua portuguesa 
falada no Brasil, na sua qualidade de "padrão recebido" de Por 
tugal, vem desenvolvendo um grande número de variantes 
Se um pesquisador se dispuser a viajar pelo pais a procura 
dados linguísticos daquelas variantes, logo constatará que 
tem diferenças no português brasileiro de região para região. 
Estas variantes regionais ou sociais frequentemente diferem-se 
na pronúncia, na gramática e no vocabulário da língua padrão usa^ 
da na literatura, nas gramáticas normativas escolares, no rádio 
e na televisão, em revista ou em jornais.

leitor de literatura regionalista usualmente. encon 
tra algumas destas variantes representadas em grafemas por 
critores que tentam transmitir a "cor local" do ruralismo e 
provincialismo de sua região. Assim, um "instrumento feito 
uma forquilha de madeira , •provida de um par de tiras de 
cha retiradas de câmaras de -ar de veículos e presas 
guio de couró, para atirar pedras, com 
sarinhos", quando ê lexicalizado por um escritor regionalista 
como um bodogu e, estilingue, funda, beca, peteca ou baladeira, 
este escritor está usando uma das variantes do Sul, Goiás, Rio 
Grande do Sul, Bahia, Nordeste, Amazonas e Pernambuco, respecti_ 
vamente, em lugar da palavra de "emprego geral" atiradei ra .(31 )•
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os

RonaldTheNew York,

parti 
descri

(33) The Structure of American English. 
Press, 1958, fT 43.

se V£ 
lín

ocupãndose de la denomi 
: debe 

"que existen
- - Ji nueva".-Con esta deno 

êl entendia que todos los toscanos, amablemente,disfru

E que no Brasil, varias circunstancias têm evitado o desenvolvi 
mento de diferenças mais profundas, comparadas com as que 
rificaram na Italia, onde a variante toscana se impos como 
gua padrão, falada na Sicília e na Sardenha, usada nas escolas 
e nos meios de comunicação. (32) No Brasil, um certo tipo de 
migraçao de carater socio-economico tem conduzido a uma contai 
nua integração de indivíduos provenientes de varias partes do 
pais, o que ocasiona uma espécie de nivelamento das diferenças 
existentes no português brasileiro. Por outro lado, os meios 
de comunicação de massas (a televisão por exemplo) promovem nor 
mas nacionais de gosto, moda e porque não, de um certo maneiri^ 
mo ao usar a língua portuguesa, como se pode constatar nas insí 
pidas., tel e-novel as e programas humorísticos.

Assim como ninguém contesta o fato de que ha línguas 
diferentes espalhadas pelo mundo todo, devemos aceitar pacifica, 
mente o fato de que existem variedades de cada língua em 
cular. Estas variedades ou variantes são conhecidas e 
tas por um termo mais amplo, isto e, dialetos. Segundo Francis, 
um dialeto pode ser definido como "the variety of language 
spoken by the members of a single homogeneous speech-community“ 
(33) ou "um dialeto e simplesmente qualquer variedade habitual,

(32) "Today the famous questione delia lingua is resolved:there 
is one Standard, based mainly on, though by no means idêntica! 
to, the dialect of Tuscany. This Standard Italian is spoken to 
a great extent throughout the mainland, Sicily and Sardinia, 
and is rapidly expanding though increased education and improved 
Communications." (Agard, Frederick B. & Di Pietro, Robert J. The 
Sounds of English and Italian. Chicago, The University of Chicago 
Press , 1 9 6 5 , p

Segundo Gian Roberto Sarolli, "i 
naciõn que debe darse a este idioma, no tienè dudas de que 
recibir el nombre de toscano, porque las diferencias 
entre las regiones de Toscana en sus hablas no son de tal índole, 
que vayan a crear en modo alguno una lengua minaciõn, f - - —- "-■ -- ’ - - ■ , 
taran junto con los florentinos la gloria y la distincion del i 
dioma." (Sarolli, Gian Roberto. El Italiano, lengua romance. Bujj 
nos Aires, Editorial Nova, 1972, p. 138.) :
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Nelson,

que
Jr. ,

XIII ou no 
guística e 
falada pelas pessoas 
ou Vila Boa, em Goiás. Assim, nospropomos a definir 
espacialmente, ou seja, o dialeto regional das duas 
des mencionadas e tantas outras que apresentem certa 
dade de traços ca^acteristicos. e que ocupam partes 
do território geral onde a língua ê falada, em 
Estado de Goiás. Ordinariamente,

regional ou social de uma língua", conforme Raven I. 
Jr. (34). Normalmente nossa tendência e-querer fazer 
damente um julgamento moral do problema na comparação 
dialetos. Dizemos que um dialeto ê "melhor" ou "mais 
do que outro. Alguns acreditam que devemos empregar grande 
dado antes de decidir se o português de Portugal 
o do Brasil, 
ou ainda, 
presentar muita semelhança 
de Portugal. 0 certo é que 
língua, os registros ou 
usam aquelas variantes. 
" i n

Podemos descrever grupos de pessoas de várias manei 
ras, por exemplo, tomando como base Hp estudo a espécie de por 
tuguês falada por indivíduos que viveram em Portugal no século 

século XV. Ou podemos trabalhar cem a geografia lin 
limitar noeso interesse a uma variante do português, 

de uma pequena comunidade, digamos Corumbá 
Assim, nospropomos a definir um dialeto 

ou seja, o dialeto regional das duas comunida 
homogenej_ 

diferentes 
nosso exemplo, o 

os dialetõlogos podem combinar

(34) Dialetos.- Padrão e subpadrao britânico e norte-americano. 
In: H i 11, Arciiibald A. Aspectos da linguística moderna . São 
Paulo, Cultrix, 1 972 , p . 8 2 - 91 .

(35) The Dialects of American English. 
õ p . c i t P • 536.

McDavid, 
apressa 
desses 

correto " 
cu2 

é melhor do que 
ou que o português carioca ê o padrão brasileiro 

que o português do Maranhão é o mais correto, por £ 
com o dialeto t-uropeu de prestígio 
não estamos julgando a variedade da 

níveis de fala, porém as pessoas 
Como nos ensina Raven I. MacDavid, 

evaluatiag social differences ir. .'anguage, as m evaluating 
any linguistic phenomena, one must consider observation more 
important than previous opinion." (35) 0 tato é que podemos,com 
sucesso, e-sem ofensa dei inc-ar -£r-upojs_cie_.pe.s.soas_e._aescrever a 
variedade de língua que falam, incluindo ? espécie de gramática 
que usam. Este tipo de pesquisa enquadra-se no que podemos ch^a 
mar de "a gramática do uso."

In: Francis, W.
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forçados

es

f a

primitivos.
desta vez numa
o dialeto social

os dois tipos de abordagem 
a fazê-lo.

(36) "A social dialect, as I define it, is an habitual sub-variety 
of the speech of a given community, restricted by the operation 
os social forces to representatives of a particular ethnic , 
religious, economic or educational group. By and large, the more 
that any one sub-variety is esteemed above all others in a given 
community, the sharper will be the distinction between it and its 
less-favored competitors . "
(McDavid, Jr., Raven 1. Dialect Differences and Social Differences 
in an Urban Society. In: Bright, William. Soei oli ngui sti cs. New 
York, Mõuton & Co., The Hague-Paris, 1 96 6,' p* 73. )

usam, 
d i a 

ou XVIII seria ime 
em Corumbá ou 
Isto

Por outro lado, podemos estabelecer outros critérios 
para delinear e delimitar a fala de uma determinada comunidade, 
por exemplo, examinar o português falado, na região centro-oe£ 
te, por indivíduos que tenham um grau universitário, que ganhem 
mais de Cr$ 4.000,00 por mes e que gozem de uma certa posição 
de responsabilidade ou de um certo "status". Ou inversamente, 
podemos lidar com goianos do interior, residentes em cidadezj_ 
nhas de mais de duzentos anos de existência, que têm uma renda 
bem inferior a Cr$ 4.000,00 por ano, jamis frequentaram uma 
cola ou terminaram o curso primário, que trabalham com suas pr£ 
prias mãos usando instrumentos bastante primitivos. Em ambos 
exemplos iremos examinar tais dialetos, desta vez numa perspe£ 
tiva de nível ou classe social, isto e, o dialeto social que e 
falado por grupos sociais diferentes dentro de uma mesma região. 
(36)

Como definimos os dialetos pelos grupos que os 
podemos facilmente afirmar que o indivíduo que falou certo 
leto do português brasileiro no século XVII 
diatamente reconhecido se aparecesse no século XX 
Vila-Boa, como um membro não pertencente ao grupo. Isto porque 
a maneira pela qual uma pessoa se expressa constitui usualmente 
um dos indícios mais óbvios que indicam sua posição, seu"status" 
na ordem social, e um dos pre-requisitos para ser aceito e

e, num certo sentido, são
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aos

queem

"grama
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reali s

zer parte de uma classe niveladora será fazer uso de seu di_a 
leto. (37) Assim, antes que pudesse atuar como membro do gri£ 
po, ele teria que incorporar outro dialeto ao seu repertório 
linguístico. Os mesmos princípios podem ser aplicados 
hipotéticos indivíduos da região centro-oeste acima menciona 
dos.

e vo
Linguagem e, p."W-

i ndj_ 
ou seja, o

ou me

Tudo isso pode ser classificado sob o rótulo 
tica do uso". Em ambos os casos, a técnica da geografia 
guistica nos ensina que devemos examinar cada dialeto 
ticamente (sua descrição e não sua perspectiva) e funcionamen 
to, isto é, uma visão de sua utilidade na comunidade 
é encontrado.

(38) Elis Bernardo. Ermos e Gerais. Goiânia, Editora 0iõ,1959, 
p. 79.

(39) Id, Caminhos e descaminhos. Goiânia, Livraria Brasil Ceji 
trai Editora, 1965, p. 158.

Se por um lado a generalização é fácil de se estabe 
lecer, por outro lado, mesmo dentro desta "gramática do uso" 
há certas fronteiras nas quais nem todos estarão de acordo. 
Tomemos como exemplos as seguintes falas, extraídas de nosso 
corpus, com relação ã forma verbal "haver". 0 futuro do preté 
rito deste verbo é encontrado assim:

(37) "As classes sociais se assemelham ãs castas no sentido da 
distancia social que caracteriza as suas relações. Por defini
ção, as classes sociais podem existir somente em função de 
uma para com a outra. Diferem das castas, contudo, na parte 
em que, em certa medida, estão^abertas para o forasteiro ca_ 
paz de viver de acordo com__o nível que apresentam. Esses nT 
veis podem dizer respeito â fortuna, sucessos profissionais 
ou outros de ordem ocupacional, educaçao, boas maneiras 
cabulário e sotaque aprovados." (Bram, Joseph. 
sociedade. Rio de Janeiro, Bloch Editores S.A., 196

1. Ele ainda haveria de matar gente. (38)
2. Você havera de ver o que é diamante! (39)

Tanto a primeira quanto a segunda formas são usadas por 
víduos que possuem o mesmo padrão soeio-econômico, 
personagem Seu João é descrito como um comerciante mais
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(40) Elis, Bernardo. Caminhose descaminhos.
Brasil Central EdTtorã^ 1966, p. 153.

"Zafã trancava-se na oficina, numa_nervosia dos 
zentos. Então nao via a mulher que se êle não fizesse _ 
queles favores e agrados ao povo da cidade, poderia viver 
ali? Não tinha parentes, nao tinha conhecidos mais cheg_a 
dos, agrado seria sua arma para assegurar a relação das 
pessoas influentes e, sobretudo, para conservar o cargo 
de Delegado, que lhe dava uma aura de importância políti_ 
ca. Os doces, vinhos_e licores eram a contraprestação da 
amizade e da distinção da nomeação, jã que no seu comple 
xo de inferioridade o ourives nao se sentia credor de tan. 
ta honraria por seus méritos próprios." (40)

nos abastado que goza de certo prestígio na comunidade onde 
nasceu (o que usa a primeira forma); Seu Josafã foi garimpei 
ro no passado, atualmente é ourives e delegado da comunidade, 
procedente da Bahia, (o que usa a segunda forma). Cada um 
usa sua forma de acordo com seu sistema, ambas

contextos linguísticos pela distribuição que ocupam,
um

Cada 
inteligíveis 

nos contextos linguisticos pela distribuição que ocupam, muj_ 
to embora uma grande maioria de pessoas tenha um "sentimento 
linguístico" de que a primeira forma ê mais correta, e que 
seu uso é melhor. Nossa preferência pela frase número 1 em 
vez do número 2 implica na apreciação que fazemos das pessoas 
que as usam, isto é, associamos a frase 1 a pessoas instrui^
das e a 2 a pessoas de pouca ou nenhuma instrução. De quaj[ 
quer maneira, as pessoas instruidas usam a forma haveria não 
porque seja melhor do que ha vera; elas simplesmente usam-na 
e isto acrescerita-1 he o prestígio. As implicações sociais, 
provenientes do uso de algumas construções que não gozam 
certa influência, poderão fechar muitas portas as pessoas 
que não usam um dialeto de prestígio, como uma espécie de pi£ 
nição por não fazer parte da classe social. Podemos constatar 
tal fato pela seguinte passagem do conto, que narra as difi_ 
culdades de adaptação social do personagem Josafã:

Sumarizando, a avaliação das diferenças sociais 
uma língua nos permite afirmar que um dialeto quando admira_ 
do, e que ganha a concorrência com outros, é denominado de 
"dialeto de prestígio". Por outro lado, o dialeto de prestjí 
gio, sendo usado por indivíduos das classes instruidas e pr£ 
dominantes, recebe o nome de "língua padrão" ou "Standard" 
Como vemos, o termo dialeto deve ser usado sem qualquer 
tação emotiva ou julgamento de valores.



3. LÍNGUA E IDIOLETO

Harmondsworth,

pa 
est£ 

observã^ 
revelam

(Pride, J. B. & Holmes, J. Sociolinguistics. 
Mtddlesex, Penguin Books Ltd, 1972, p.9

o confirma, 
ti ca descritiva, 
não esteja de acordo com os princípios da escola 
norte-americana. É um destes rótulos que encontra 
cativa apenas dentro da concepção sócio, psico e 
ti ca, isto ê, 
de um paralelo entre os fatos linguísticos 
ção existente entre o estudo de uma língua 
cultura. Consequentemente, todas as implicações 
naquele paralelo e naquela relação são valores que 
sua contribuição no estabelecimento da comunicação.

e a

0 conceito de idioleto, assim como o de dialeto que 
esta.longe de ser aceito uni.versalmente na linguíjs 

principalmente num plano de invertigação que 
linguística 

sua j u s t i fi 
etnoli ngui£ 

no trabalho daqueles que reconhecem a existência 
e sociais e a rela^ 
como um elemento da 

encontradas 
apresentam

(41) J. B. Pride e Janet Holmes, referindo-se ãs potencialida^ 
des virtuais de cada indivíduo e considerando a estrutura liji 
guística, a inteligibilidade e a função social, admitem o poji 
to de vista de George Kingsley Zipf sobre o problema do idiole 
to:, "Structural diversity (in both regional and social spacej 
can often be so extreme as to force one to Zipf's conclusion 
that'"if a linguistic description has to be consistent"it must 
be that of an idiolect' (i.e. the speech of. one individual); 
one might add ‘at one point in time'."

A fim de compreender a importância deste conceito, 
ra não dizer de sua necessidade, deve-se entender que no 
do do comportamento humano coletivo, além dos fatos 
veis em seu todo, deve-se levar em conta o que eles 
das intenções dos indivíduos em particular. (41)
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(43) Hockett, Charles F. A Course in Modern Linguistics. 
York, The MacMillan Company, 1 958, pí 321 -3T8Í •

(42) Camara Jr., J. Mattoso. Conferencia entre antropólogos 
linguistas em Indiana. Revista Brasileira de Filologia 
Rio de Janeiro, 1(2), pí 187-195, dez., 1955.

Posteriormente, em 1958, Hockett apresentou 
ria um pouco mais elaborada, considerando o "emissor" 
ceptor" numa situação de dialogo. Para o repertório linguísti_ 
co do falante ele deu o nome de "idioleto produtivo" (produ£ 
tive idiolect) e para as potencialidades virtuais do ouvinte, 
a denominação "idioleto receptivo" (receptive idiolect). (43)

Como o conceito de idioleto parte de um 
servação, tendo como base informantes entrevistados um de 
da vez, sua vantagem ê a possibilidade de criar um modelo 
a partir deste, chegar-se a uma generalização para a descrj 
ção de um dialeto.

Foi Charles F. Hockett que, numa comunicação feita 
para a conferencia entre antropólogos e linguistas em 1952, £ 
presentou uma revisão da clássica distinção saussuriana entre 
"1angue/parole", partindo de um ponto de vista bastante dife 
rente e muito de conformidade com o trabalho de compo da lin 
guistica norte-americana. Hockett vai da particularização 
generalização e, segundo sua tricotomia, um idioleto e "o r£ 
pertorio total dos hábitos linguísticos de um indivíduo num 
dado período de tempo", enquanto que o "âmago comum" (common 
core) e o conjunto de traços comuns entre vários idioletos. 
Ambos, "idioleto" e “âmago comum" constituem um sistema amplo 
do qual os indivíduos falantes fazem uso, denominado 
geral" (overall pattern). (42)

Para alguns linguistas, a noção de idioleto como con 
ceito operacional tem sua utilidade, para outros, em seu ex 
tremo lógico, chega a ser um absurdo ou uma ficção
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Ca r

Sao Paulo, Cul

The(46) Dialects of American English. Cleveland & New York, 
World Publishing Co., 1967, p. 3.

e Roman Jakobson (45). Para 
each person makes use of his language in 

Insofar as he does

(45) Jakobson define o idioleto^como "os hábitos que caractje 
rizam o falar de um único indivíduo num dado momento e excluT 
tudo o que, nos hábitos linguísticos dêsse indivíduo, se ref£ 
re ã compreensão do discurso dos outros", acrescentando que 
"a propriedade privada, no domínio da linguagem, não existe: 
tudo e socializado" consequentemente, "o idioleto é, afinal, 
uma ficção algo perversa." 
(Jakobson, Roman. Linguística e comunicação, 
trix, 1970, p. 22-23)

segundo Uriel Weinreich (44)
roll E. Reed, "each person maices use ot ms language in a way 
peculiar to his individual history. Insofar as he does not 
conform exactly to the speech habits of others with a similar 
history, he is marked by the features of his own "idiolect." 
(46)

(44) Para Weinreich, numa comunidade urbana heterogénea, os 
indivíduos não possuem, segundo se tem observado, idioletos 
firmes~ou bem delimitados; há, no entanto, tipos rigorosos de 
variações em função de um nível sõcio-econõmico dos falantes 
e do estilo do discurso, estilo este que vai do formal ao ca^ 
sual.^Isto porque, se por um lado, a constância dos moldes 
linguísticos pode ser, com mais facilidade, estabelecida e£ 
tre duas pessoas, numa situaçao de diálogo, por outro lado,ha 
diferenças mesmo dentro de um idioleto, as quais admitem sua 
possibilidade de subdivisão em estilos.

"Idiolect" is the homogeneous object of description 
reduced to its logical extreme, and, in a sense, to absurdity. 
If we agree with de Saussure that the task of general 1 i n£ 
uistics is to describe all the linguistic systems of the 
world, and if description could proceed only one idiolect at 
a time, then the task of structural linguistics would not 
only be inexhaustible (which might be sad but true), but its 
results would be trivial and hardly worth the effort." 
(Weinreich, Uriel. Is a Structural Dialectology Possible? In: 
Fishman, Joshua A. Readings in the Sociology of Language. M o £ 
ton, the Hague-Pari s~i 1972, pí 305-319. )
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como pai,ora 

a uma orga^

Por exemplo, as funções desempenhadas por um 
sua comunidade como chefe de família, ora 

filiação a um partido político oucomo esposo, sua

(47) Introdução aos estudos linguísticos. São Paulo, 
Nacional , 1 970, p. 71.

No ensino da língua, tanto como no da literatura, os 
objetivos de um professor de português, por exemplo, não são 
ensinar seus alunos a falar a língua com a sua "correção", 
isto é, implantar o seu idioleto, mesmo porque os alunos ja 
sabem usar os seus quando entram para uma escola. 0 importan 
te é desenvolver o estilo a partir do idioleto, na fala e na 
escrita, de conformidade com o padrão de prestígio ou padrão 
geral imposto pela comunidade. Neste aspecto, o conceito de i_ 
dioleto ganha toda a sua força e importância.

0 Prof. Francisco da Silva Borba chega a defini-lo, 
tendo o cuidado de não 1exicalizã-1 o . Para ele, "cada indiví 
duo tem uma maneira peculiar de usar a língua (...) - prefe 
rência por certas palavras ou expressões, certas inflexões e 
pronúncias. Uma inovação começa num indivíduo, transmite-se a 
família, penetra em outros lares e vai ampliando seu círculo 
ate tornar-se coletiva. 0 agrupamento dessas vozes, giros 
mudanças da origem ao dialeto." (47)

Tal qual os conceitos de arbitrariedade do signo, ar. 
quifonema e neutralização, a noção de idioleto estã sujeita a 
debates, pelas divergências de opiniões entre os prÕprios li£ 
guistas. Assim, não vamos extrapolar as especulações a este 
respeito, porém, tanto do ponto de vista teórico e/ou prático, 
o conceito de idioleto e de grande utilidade operacional 
explicar a noção de "estilo". Isto porque muitas pessoas 
fundem o que seja falar uma língua efetivamente, com o que 
constata em usá-la para efeitos expressivos ao escrevê-la com 
certa propriedade e persuasão.
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ni zação cultural ou beneficiente, como professor de 
ou como chefe de departamento, ele usa uma escala de 
linguísticos específicos para cada ocasião, os quais 
Catford define como "registros" ou "subvariedades" 
leto ou idioleto. (48) 0 Prof. Mattoso Câmara Jr.

II

biologia 
níveis 

J .
"registros" ou "subvariedades" de um

(48) 0 Prof. Mattoso Câmara Jr. nos expli
ca que "quando um indivíduo se caracteriza permanentemente por 
traços gramaticais excepcionais, que não carreiam um intento 
de expressividade, isto ê, não visam a manifestar ou transmi
tir emoção, não se têm fatos de estilo mas idioleto." (49) S£ 
gundo Bernard Bloch, "the s ty 1 e of a discourse is the message 
carried by the frequency-distributions and transitional 
abilities of its linguistic features, especially as they 
fer from those of the same features in the language as 
whole." (50) Para Samuel R. Levin, comentando Archibald 
Hill, "(the) style is the message carried by relations between 
linguistic elements occuring in wider-than-sentence compass, 
that is, in texts or extended discourse." (51)

Linguística e estilo.

Como podemos notar, as conceituações de "estilo" pr£ 
postas por Bloch e Hill estão fundamentadas sob o ponto de 
vista da analise linguística e não da estilística. Entretani 
to, para Bloch, a análise estilística baseada em termos de 
distribuição por frequência e possibilidades transicionais 
nos parece fornecer dados, primeiramente, sobre o estilo indi 
vidual, isto Õ, um idioleto, enquanto que a interpretação s£ 
bre a proposta de Hill, para quem uma análise estilística d£ 
ve ser feita em termos de relações entre unidades linguísti
cas e textuais, parece-nos levar ao campo do estilo de 

isto e, de competência da estilística.

(48) Apud, Enkvist, N. E. et alli.
Paulo, Cultrix, 1970, p. 45.

(49) Dicionário de filologia e gramática. Rio de Janeiro, 
Ozon Editor, 1973, p. 168.

(50) Apud, Levin, Samuel R. Linguistic Structures in Poetry . 
Mouton, The Hague - Paris, 1969, p. 15.

(51) Id. , ibid. , p. 16.
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Como ponto de base para averiguar a incorporação 
tre narrador e personagens, catalogamos todas as falas 
personagens de todos os contos, assim como a narrativa do 
critor e a maneira como o narrador fala pelos personagens 
reproduz esta fala.

Como fatos idioletais que-mais chamaram nossa 
ção, registramos os seguintes:

0 texto regionalista ou de "cor local" caracteriza- 
se pela ênfase dada ao ambiente. A paisagem natural, os costu 
mes, o modo de pensar e principalmente a maneira de falar,fre^ 
quentemente um dialeto, são tratados de uma maneira a introdij 
zir ou evocar no leitor, as peculiaridades pitorescas de uma 
determinada região, seu ruralismo e seu provincia 1ismo. Neste 
contexto sõci o-econômi co esta inserida a obra do escritor Ber. 
nardo Elis, a qual serve de corpus para nosso estudo. Vinte e 
um anos separam o livro Ermos e Gerais de Caminhos e Desca
minhos e um ano entre este último e Veranico de Janeiro. Não 
pretendemos fazer um exame da evolução da linguagem do escri
tor, fato não pertinente ao nosso trabalho, porem considerar 
apenas, no seu último livro de contos, maior integração 
tre o narrador e seus personagens. Como afirma o crítico 
son Lousada, "sua linguagem regionalista, alcançou em Verani
co de Janeiro uma outra medida de mais amplo significado,que 
e a total incorporação do narrador aos personagens, ao ambien^ 
te e ao estilo de cada história. Ou seja, o narrador funcio 
na de dentro para fora do conto, participante, integrado, so 
lidãrio com o mundo por êle mesmo criado, chegando até nós , 
leitores, sem aquela dissociação que geralmente coloca, de um 
lado, o escritor e,de outro, o meio e os personagens que a 
tuam." (52)

(52) Elis, Bernardo, Veranico de Janeiro. Rio de Janeiro, 
vraria José Olympio Editora, 1966, orelha 2.
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1 . Õs aos

2. úa uma

3. cabeça de palha nua mão"II (59) (narrador)nua numa

lua = lua "a lua nova"4.

o

Li(53)

Rio de Janeiro, J.

(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

(56) (narrador)
(57) (narrador)

(58) (narrador)

(53) (narrador)
(54) (narrador)
(55) (o carreiro)

Rio de Janeiro, 
10.

(61) (narrador)
(62) (narrador)

(63) (Maneta)

Veranico de janeiro.
1966, p.

Prof. 
(traços 
tendên. 
de i n

(60) (narrador)
"em ante da lua"
"força da última lúa"
"ate a entrada da lúa nova"

"chamando guia õs bois" 
"o berrante berrando õs bois" 
"Ocê deu agua õs bichos...?"

Bernardo. ____
José 01 ympio Editora, 

20. 
23.
6.
8.
51 .
5.
22.
90.
100.
102.

"úa banda do arreio"
"úa fadiga, úa falta de ar"
"achar úa enchada"

que e 
individual 

raciocínio gramatical próprio (como em José de Alen 
como preposição sim 
Alencar, Iracema, 
(64)

1973, p.

Achamos oportuno terminar com a observação do 
Mattoso Câmara Jr. que nos explica: "Nem sempre eles 
idioletais) são exclusivamente individuais, pois as 
cias que os criam podem atuar em maior ou menor número 
divíduos. Na língua literária é preciso atentar para 
idioletal num escritor, em virtude de uma intuição 
ou de um 
car a acentuação gráfica da partícula "a" 
pies em oposição ao artigo definido) (Cf. 
158); são fenômenos distintos do estilo."

Elis, 
vrari a 
I d ., i b i d . , p 
Id.,ibid. , p 
I d. > i b i d . , p 
I d ., i b i d. , p 
Id., ibid. , p 
I d ., i bi d. , p 
I d ., i b i d. , p 
I d., i b i d. , p 
Id., i bi d . , p 
Id.,i bi d. , p 
Dicionário de filologia e gramática.
Ozon Editor, 1973, p. 222.
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4. FONOLOGIA

es

e

Ed. Anhem

a cari 
perto 

boca

PI 
se

do 
0 

pelo 
agrí cola 

uso 
de 

contras_ 
sociais, 

"ele (o dialeto caipira) acha-se

/□/ e /u/ em sílaba tônica 

Eay] * HZ] « Ee£b E>£l e 
(pei s ), (mêis) , (noi s )

1) Os fonemas /a/, /£/, /e/, 
guidos de /s/ realizam-se 
respectivamente: (rapãiz),

e se 
Euyí ' 
(lúiz).

2) EeZJ ou EO iniciais 
zempro), (inleição).

Interpretando foneticamente o que Amadeu Amaral 
creveu ha cinquenta e quatro anos atrás, conclúimos que o 
drão fonolõgico deste dialeto social caracteriza-se pelos 
guintes traços:

(65) Amaral, Amadeu. 0 dialeto caipira. São Paulo, 
bi, 1955, p. 42.

tornam-se E\J • (inzame), (inguã), (iji

0 termo "caipira" é usado, para descrever a fala 
homem da roça ou do mato, do habitante rústico do campo, 
status social destes indivíduos da zona rural é marcado 
analfabetismo ou baixa escolaridade, pela atividade 
que desempenham, normalmente pequenas roças obtidas pelo 
de instrumentos bastante primitivos e pela fala, povoada 
arcaismos e desvios fonolõgicos e morfo-sintãticos , 
tando com os dialetos de prestígio de outras classes 
Segundo Amadeu Amaral, 
toado em pequenas localidades que não acompanharam de 
o movimento geral do progresso e subsiste, fora daí, na 
de pessoas idosas, indelevelmente influenciadas pela antiga 
educação. Entretanto, certos remanescentes do seu predomínio 
de outrora ainda flutuam na linguagem corrente de todo o Est£ 
do, (São Paulo) em luta com outras tendências, criadas pelas 
novas condições." (65)
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3) EeJ» EC3 mediais

4) [p~] medial torna-se

torna-se

6) medial torna-se [JT] : (cumê), (cumpadre), (cunversa),

(caxa) >

(quêjo) >

(põco) , (toro) .9) ZZow^l torna-se

no final de palavras- torna-se Qej : (home)(viaje),

11) ra EãwJreali za-se e

13) /v/ realiza-se |2bE : (bassôra), (bamo).

"-indo":

(craro) 9

(subi),

(mu i e) 9

[^gj em (guspe) e (musga).18) /k/ realiza-se

L°J 
(cum) .

10) [êy] 
(virge).

12) E'vii]
(paviu),

" s om"

14) Queda de /d/ nas formas verbais em 
(andano), (veno), (caíno), (pÔno).

17) /!'/ realiza-se como semivogal QF] : (espaiado), 

(fiio), (maio).

19) Queda do /!/ no final de palavras: 
na 1 .

15) /!/ final ou medial na sílaba realiza-se Qr ZJ : 
(quarquer), (mer), (arma), (cramô), (frô).

16) Queda do /r/ no final de palavras: 
(vê), (i), (pô).

mã=mal, sõ = sol , jornã=jor.

8) EeyJ torna-se 
(bêjo).

no final de palavras realiza-se em ditongo E^^EJ 
(tíu), (riu).

nas palavras "bom", "tom"

"-ando", "-endo" e

(andã), (esquece),

EEJ = (imprego), (incurtã), (insino)

: (cuzinha), (dumingo), (inguli).

(baxo), (faxa),

J^eJ : (isquêro), (chêro), (pexe),

FoJ : (lavôra), (bâssÔra),

tornam-se [jJ: (pirigo), (minino), (pidi).

7) [ZayZ] antes de /s/ torna-se 
(paxão).
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Ed / DEentre e

Ed

48-54.

21) /pr/, /kr/ desaparecem pela interposição da vogal que 
lhes seguem: (perciso), (purcissão), (aquerditã).

passa para
passa para
passa para
passa para

Ead 
EeyJ 
E°d 
Eud

/a/
/e/

/O/
/u/

se
(66)

postoni cas 
de 

e " p£ 

Ed /

f ono
encontramos os seguip

20) Queda de som ou sons: (a)parece, (i)magina, (ar)rependeu , 
(ar)ranca, (al)gibêra, isp(i)rito, ridTc(ul)o, ligite(mo).

Comparando nosso corpus com as características 
lógicas apresentadas por Amadeu Amaral, 
tes pontos em comum:

No dialeto caipira não ocorre a anulação da oposição 
£oj / em sílabas

finais de vocábulos graves. Como não hã indicação precisa 
quais os sons que ocorreriam em palavras do tipo "este" 
vo", interpretamos que a pronúncia deverá ocilar entre

e (2°E / [pE respectivamente

(67) Estudos de dialetologia portuguesa - linguagem de Goiás.
São Paulo, Ed. Anchieta S/A, 1944, p. 40-41.

(66) Amaral, Amadeu. Op. cit., p.

, Ed ou 
evidência destes dados em nosso corpus.

iniciais tornam-se 0~] • Não hã 
Entretanto, segundo 

José A. Teixeira, estes sons quando ocorrem livres, constj_ 
tuindo sílabas iniciais, por vezes nasalizam-se, soando : 
(inducação) em Itaberãi; (inquinumia) Bela Vista;(inta1iano ) 
Itaberai e Bela Vista; (inlogia) Trindade e (inzempro) em 
raguã. (67)

faz=fais, mas=mais 
fez=feis, três=treis 
nõs=nõi s
Jesus=Zi sui s
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su
ro

meni no=mini

conu

touro=
toro,

homem=
home,

em bom=bão.E5E passa para E^WE

constitui

passa 'para [_ej : 
passa para

: compadre=cumpadre, 
com=cum.

bicheira=bichera
besourro=besonro,

dia 
(veve)=vi ve.

cor
Jo

EayJ 
Entretanto ê
Teixeira

no final de palavras passa para E^ : 
bobagem=bobage, coragem=corage, ontem=onte.

í_oj medial passa para 
versa=cumver$a, montamos=muntemo,

EeyJ
EOWE passa para E°E • 

calabouço=calabõço, pouca=pôca.

0 Visconde de Taunay, que em 1965 estivera pelo 
doeste goiano, registrou(inziminar) por "examinar" em seu 
mance "Inocência". (68)

no,

E^E medial passa para EZUZ1 • redemoinho=redemunho.

E'iyU2] como hiato que se ditonga em 
um traço que não ê peculiar ao dialeto goiano.

passa para EZaD : Não hã exemplos em nosso 
pus. Entretanto ê comum na variante goiana, ja notado por 
sé A. Teixeira como em: (abaxu, paxão, baxada, dibaxu (Bela 
Vista), apaxonada (Morrinhos), baxura (Sta. Luzia), rebaxa 
(Jaragua). (69)

(68) Taunay, Alfredo d1 Escragnol1e. Inocência. São Paulo, Edj 
tora Universitária, s/d, p. 202.

(69) Op. cit. , p. 49.

EeJ inicial passa para EEJ • entojado = intojado, en 
ton ce = intonce , embromando = imbromano, em riba = inriba.

EeE ou E^E mediais passam para EO : 
infel iz = infi1iz, melhora=miora, 1egTtimo = ligite.

Nosso corpus registra ainda os seguintes traços 
letais: E^E torna-se E&E em (decede)=decide,
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(di cumento)em

EEJ passa para

i n d i v ímo

passam para [2aZ] > E°Z]EwaZJ EWCEI e oe

inicial

Op.
Op.
Op. p-

p.
p.

em Formosa e (rijume)=regime 
Taunay registra (aflege) por "af1ige".(71)

em
(caji ) =

(70)
(71)
(72)
(73)
(74) Op.
(75) Op.
(76) Id.»
(77) Id. ,

Id. , ibid., p. 
ci t. , p. 
cit., p. 

ci t. , 
ci t . , 
ci t . , 
ibid., 
ibid., p.

42- 
164. 
45.

49.
46.
53.

p. 57.
49.

reduz-se a |~Oj : Jos® Teixeira re 
gistra as seguintes ocorrências: (omentanu, otomove, sodadi) 
em Bela Vista; (omenta, sodadi) em Morrinhos; (sodã) em Pouso 
Alto e Pirenõpolis ; (odispois) em Atolador; (omenta, osente), 
em Jaraguã; (odepois) em Goiandira. (77)

[jJ em umbigo=imbigo, umbigueira = 
imbigueira, fato constatado por José A. Teixeira em (minjolo) 
em Itaberai. (74)

[^oj ou f^u] tornam-se 
e (pissue). José A. Teixeira registra (adi 1 uri do)=do1orido em 
ItaberaT, (dicumento) e (trivuada) em Jaraguã, (sicupira) em 
PirenÕpolis. (72) Amadeu Amaral atesta a variante' dialetal 
(pissui(r) por "possuir". (73)

, sen 
do esta redução frequente na fala rural, como já registrara Jo_ 
sé A. Teixeira: (calidade)= qualidade, (contia)=quanti a, 
Morrinhos; (carque)=qualquer, (coresma)=quaresma, 
quase e (condi)=quando' em Capelinha e Jaragua. (76)

José A. Teixeira registra (veve) 
em Atolador. (70)

Eu>Q em "muito" e representado por Bernardo Elis c£ 
"munto", hábito generalizado em Goiás, na fala de

duos sem ou de pouca instrução, segundo José A. Teixeira.(75)
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EUZJe

73-115.

(78) Cf. José A.
(79) Id.,
(80) Id.,

res pecti va_ 
no 

Teixeira que 
exemplos : 

compe

(82);
(84);

(86).

O£ 
f Í£ 

Nos seus estudos dialetoliã 
fo 

distribuição

56.
61-80.
cit. , p.

44-68.
114.
174.
196.
199.

(82) Id. ,
(83) Id.,
(84) Id.,
(85) Id.,
(86) Id.,

reali zação 
Assim, "precisão 

"promessa= 
e " p r£

Teixeira, op.
i b i d. , p.
i bi d. , p.

(81) Cf. Taunay, op.
i b i d. , p.
i b i d. , p.
i b i d. , p. 
i b i d. , p.
i b i d . , p.

EG » de 
eviden

cit., p. 54.

Ey aE e EyUJ reduzem-se [jT] 
mente. Hã uma tendência generalizante para esta redução 
dialeto rural, quando em posição ãtona. José A. 
bem notara tal ocorrência, registra os seguintes 
(vigaro) em Trindade; (operaro, glora, nutiça, puliça, 
tença) em Ipameri; (cumerço) em Goiandira; (Grigoro, paciença) 
em Jaragua; (negoçu, Inaçu) em Atolador; (farmaça, distança, 
principu) em Bela Vista. (79)

A densidade na substituição de por |
  por EyJ e de E-nduJ Por E'nU3 constitui a 

cia realmente familiar no quadro das consoantes, quer na fala 
corrente atual , quer na representação já consagrada por 
tros escritores que usaram a fala dialetal nas obras de 
ção dos séculos dezenove e vinte, 
gicos, José A. Teixeira notara a densidade destes hábitos 
néticos, registrando os contextos fonéticos e a 
por áreas, em mapas. (80)

Em "Inocência", Taunay registra (arvo) por "alvo"(81), 
além de outros hábitos fonéticos que implicam na 
do fonema /r/ combinado com a consoante /p/. 
=percisão" (82); "precipicio=percipicio" (83);
permessa" (84); "precipitações=percipitações" (85)
ciso=perciso"

E^^ZJ passa para [jjJ na forma "não". A primeira pr£ 
núncia é registrada quando a forma não está em posição procljí 
tica. Em outras posições, a variante preferida é "num". (78)
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e

H

p-

lo,

(87)
(88)
(89)
(90)
(91)

ê regularmente encontrado 
palavras que já 
hábito fonético na fala rural, 
ra=bassoura","sovaco=sobaco"

Cf.
Id.

em 
este 

"vassou

Apresentamos a seguir, uma tentativa de descrição f£ 
neti co-fonolÕgi ca dos dados encontrados nas falas dos persona^ 
gens e do narrador, tendo como ponto de apoio a correlação e_n 
tre "grafema/fonema", tal como foi usada por Bernardo Elis.

em vez de [^v^] 
se tornaram clássicas para exemplificar 

como em "vamos = bamo", 
"bravo=brabo".

os níveis de fala. São Pau 
TI 4.

Taunay, op.
, i b i d. , p. 

I d. , i bi d. , 
Id. , ibid., p. 
Preti, Dino. !

Editora Nacional,

ci t. , p. 11.
19.
80.
163.

Soei olinguisti ca:
1974, p.

0 Visconde de Taunay, que em 1865 andara pelo sudoes 
te goiano com a divisa de Mato Grosso, catalogou este e 
outras variantes da fala de Goiás, para a criação e atuação 
de seus personagens. Registrou então "uma serra braba" (87), 
"maleitas e feridas brabas" (88), "bater índios brabos" (89) 
e "feridas brabas" (90).

"(...) Inocência e uma das primeiras obras em nossa 1ite 
ratura que enfrentou o problema da transcrição do ato de 
fala, procurando pelos desvios de norma culta fixar os 
m v e i s regionais de suas personagens. (...)

Esta consideração nos leva a concluir queTaunay pos 
suía, sem dúvida, uma elogiãvel consciência técnica na 
elaboraçao de sua obra. Longe de ser apenas um bom obser. 
vador da realidade que conheceu na campanha do Paraguai, 
seu romance revela, no que toca ao dialogo, parte a que 
nos cingimos exclusivamente neste trabalho, um conheci
mento linguístico apreciável, noção correta do problema 
dos níveis de fala, da dinâmica da língua oral e das e£ 
treitas relações que ligam a cultura e a personalidade 
do indivíduo ã sua linguagem.

Louve-se, além disso, a coragem do autor, escrevendo 
um livro em que se divulgam os erros da f al a (com finali^ 
dade ambiental, é obvio), numa época em que começavam a 
pontificar os padrões puristas do estilo 1 iterãrio."(91)

Escolhemos "Inocência" para cotejo por ser uma das 
primeiras obras da literatura brasileira que trata de apreser^ 
tar com certa fidelidade a fala dialetal dos personagens. S<d 
bre este fato, o Prof. Dino Preti assim se expressa:
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ERMOS E GERAIS (1944)

1 . /v/ reali za-se

2. /k/
catacumba=catatumba

/n/3.

4. /s/ realiza-se

/z/5.

6. /!/

7.
mi 1ho =

lu

sujo=xujo; sujar=xujã

realiza-se ’•
v i r g em = v i c h e

real i za-se :

9. Queda do /r/ pos-vocãlico:
senhor=sinhô; andor=andô; doutor=doutÔ;

braveza=brabeza; vamos=bamo; bravo=brabo

/!'/ rea 1 i za-se :
filho=fío; olho=zoio; mulher=muie;
mio; caolha = caÔia; velha=vêia; velho=veiu ; 
canalha=canaia; filha=fia; espalhar=espaia; 
molhar=moiã; olhar=oiã; melhor=miÕ;famí1ia= 
f amí a

8. Queda do /!/ põs-vocãlico :
coronel=corone; pessoal=pessoã; varal=varã; 
animal=alimã; curral=curra; anel=ane;fãci1 = 
fãci; azul=azu; qual=quã

no inicio de palavra:

meu=nhô; Nhola; senhor=nhor

realiza-se ZJ :
flor = frÔ; mal.vado=marvado; soldado=sordado; 
falso=farso; paipebras=parpas; qual=quar ; 
vol tar = vortã; almoço=armoço; soltar = sorta ; 
soltou = sortô; simples = simpre; caldeirão = 
cardeirão
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i r = i;

io. EG intruso:
coxa=corxa

12. /e/

13. Ee.Ej tornam-se

14. /a/

15. /o/

EõJ16.

17.
porco = poi co

/ O /18.

rea1i za-se 
faz=fa is;

realiza-se 
olho = zoi o

torna-se 
bom=bão

mas=mai s

reali za-se 
nos = noi s

EoyJ : 
(ou nois)

gar-lugã; ajudar=ajudã; dizer=dizê; 
melhor=mio; ar=ã; for=fo

semana=sumana; semitério=sumiterio

20. [□ ,uj tornam-se EU»E1 :
compadre = cumpadre; conversa = cunversa; mont£ 
mos=muntemo; dormir=drumi; dormindo=drumino; 
porque=pruquê; com=cum; o (art.def.) = u

EorJ torna-se EovE : 
corpo=coi po;

19. [p > u] .tornam-se El^ZJ : 
possui =pissúe

11. Ee’Ê~] tornam-se E^J '■
senhor = sinhô; menino=minino; menina=minina ; 
espírito=isprito; perigo=pirigo;pediu=pidiu; 
empurrou = impurrô; entojado = intojado; em = im 
(ou in); entonce=intonce; pedir=pidi; Beli 
nha = Bi1inha ; infeliz = infi1iz; creolina = crio 
lim; que=qui

real i za-se EevZl : 
fez=feis; três=treis
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21 .

[^yUj torna-se22.

23.

24.

25.

26.

man

27.

28.
coragem=corage;

29. [31/] torna-

30.

31 .

32.

[^awj torna-se E°~] 
saudade=sôdade

[^wa^] torna-se • 
quaresma=coresma

[^awj torna-se 
não=num

se EúJ : 
mu ito=munto

Ey^ZJ torna-se f^ãT] : 
notlc i a = noti ça

f^-ínlT] torna - se ‘ [j 
j ei ti nho=j ei tim

l^-ndUj torna-se [^-nUj •
sumindo = sumino; fervendo=ferveno; latindo = 
latino; passando=passano; pulando = pul ano; 
vendo = veno; correndo = correno; querendo = que_ 
reno; sol tando = sol tano; vivendo=viveno; dor_ 
mindo=drumino; cuidando=cuidano; ficando=

□owj torna-se [\Q :
cal abouço = calaboço; estou = tô; sou = sô; 
dou=mandô; trouxe = trôxe; pouca = pôca

[jíyJ torna-se •
homem = home; bobagem = bobage; 
virgem=viche; ontem=onte

E^ey^J torna-se :
bichei ra = bi chera

[EyUj torna-se [jíir] : 
demônio=demonho

ruj :
negócio = negoço; dificil=difiço
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dando=

33.

EiJ34.

vogai s3 5..

s

Peculiaridades:36.

37.

/pr/, /tr/, /kr/ desaparecem por interposição das 
que lhes seguem:

provei =porvei; precisando=percisando; estij 
pravam = estrupavam; tratamento=tartamento
acreditar=aquerditã

ficano; pondo=pono; falando=falano; 
dano; fazendo=fazeno

Dialeto visual: 
veio=véiu; 
feio=fêio

Queda de som ou sons:
ojeriza=jeriza; espTrito=isprito;rebulicio= 
bulício; creolina=criolim; nêgro=nego, imuji 
dice=mundice; vespera=vespra; palpebras = 
parpas; cÕrrego=corgo; derribar=riba; você= 
cê ou ocê; esta=tã; agarra=garra; legitimo- 
ligite; ainda=inda; para=pra; para o=pro ; 
com a = ca; estava = tava; estou = tô;aliãs = alas ; 
agarraram=garraro

o(determinante)=u; com os=cus

caso=causo; decide=decede; piedosa=piadosa; 
direito = dereito; pela = pola; pelas = polas; 
pelos=pulos; mesmo=mermo e mêmo

i ntruso:
advertir = adivirti; irmão = irimão
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CAMINHOS E DESCAMINHOS (1955)

1 . /v/

2. /b/

/n/3.

4. /s/

/Z/5.

/z/6.

7.
ne

/!’/8.

9.

10.

11 .

reali za-se 
pobre=povre

reali za-se 
vive=veve

realiza-se QrJ :
mil reis=mirreis; peregrino=pelegrino;
blina=librina

no inicio de palavra: 
senhor=nhor; meu-nhô; minha=nha

Queda do /!/ pÕs-vocãlico:
miseravel=miserave; ligal=ligã; copal=copa

realiza-se QzJ :
Jesus=Zisuis ,

realiza-se : 
virgem=viche

Queda do /r/ pÓs-vocalico:
amor = amÔ; falar=falã; ver=vê; dormir=drumi;
pi or = piõ; menorzinho=menõzinho

realiza-se £b,gj :
sovaco = sobaco; braveza = brabeza; vamos = bamo;
vômi to = gumi to

realiza-se :
filho=fio; mulher=muié; olho=zÕio, Õio; me 
lhora=miora; oreiha=oreia; famí1ia=famia; 
,Eulãlia=01aia; bilhetinho=bietim

realiza-se :
sujar=xuja; sujo=xujo
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12. [e,sr] tornam-se

13. /o/

E°J EawJ :14.

15.

16.

17. Q>,uJ

18.

19.

Lcn :20.

21 .

22.'

EuyJ23.

24.

torna-se (_ 
mu i to=munto

reali za-se 
olho = zoi o

torna-se 
bom=bão

EãwJ torna-se 
não=num

/O/ realiza-se E°yJ : 
nõs=nõis (ou nois)

Eu3 torna-se p J :
umbigo=imbigo; umbigueira=imbigueira

[3»uJ tornam-se QiJ :
documento=dicumento: possui=pissue

tornam-se EU’E] :
bonita = bunita; toda = tuda; dormir=drumi; por 
quê=pruque; compadre=cumpade;comadre=cumade;
com=cum

dou=dÔ; estou=tô; casou=casõ; fa

W : 
legitimo=ligite; melhora=miora; em riba=inri 
ba; embromando=imbromano

[^eyj torna-se : 
homem=home; virgem=viche

[^waj torna-se EpEl :
quaresma=coresma

[jawJ torna-se E/O : 
touro=toro;
1ou = fa 1ô

EZy^Z] torna-se [^âj :
molestia=molesta; notícia=notiça
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pansi£

27.

28.
s e i = s e i o ;

29.

30.

rece
desculpe=ade£

Peculiaridades:
nebl ina = l ibl ina; satisfação=satisfa; tropeça 
va=tropicava; acelerava=açulerava

Acréscimo de som ou sons:
1 embro=a 1 embro; reuniu=arreuniu ;
tal=tale; poi s = apoi s; repara=arrepara;
bi=arrecebi; montou=amontou;
cu 1 pe

Queda de som ou sons:
horror = ror; cõrrego=corgo; você = cê ou ocê ; 
agarrar = garra; estar = tã; ojeriza=jeriza;afa£ 
ta=fasta; baunilha=bunilha; ofereço=of'reço;
1 egítimo = ligite; para = prã; compadre=cumpade;
comadre=cumade

26. torna-se C-nlTj :
vendo=veno; escrevendo=escreveno;precisando= 
perc i sano

25. [^-inlP] , [^“ínâj torna- se CG = 
esmolinha=esmolim; bilhetinho=biêtim; 
dinho=pansudim; bichinho=bichim

Dialeto visuai
simbora='mbora; uma=u‘a
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VERANICO DE JANEIRO (1966)

1 . /v/

2. / k/

Zn/3.
se

4. /z/

5.- /I/

6.

7.

8.

9.

11 . /o/

Queda do /!/ põs-vocãlico: 
automovei=otomove

intruso:
latinha=latrinha; este dia=istrudia

reali za-se 
ol ho=zolho

no início de palavras:
i nhambu=nhambu ; senhora=nhora; minha=nhã;
nhor=nhô ou nhor; nhaca (fedor)

real iza-se [jjJ :
cuspo=guspo; cuspiu = guspiu ;cusparada=gusparada

10. Ee»d tornam-se £ 
semana=sumana

realiza-se :
flauta=frauta; falso=farso

Queda do /r/ pos-vocãlico:
Nosso Senhor = NossinhÔ; botar = bota;danar = dana; 
pi nchar = pincha ; vender = vendc; chamar = chamã; 
ver=ve

realiza-se [^b.gj :
braveza = brabeza; vamos = banios ou bimo; bravo = 
brabo; vassoura=bassoura; vomitando=gumitando

real iza-se : 
quase = quaj e

/!'/ realiza-se EZxZJ :
mulher=muié; famí 1 ia = famia; fami 1 iação = famia_ 
ção; olha=õia; orvalhado=uruvaiado
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12. aw

13.

com a=cuma

negõci o = negoço

homem=home

PÈ

torna-se 
bom=bão

18. [pwj torna-se 
não=num

22. (2waZl torna-se [PJ • 
quaresma=coresma

17. CZawZ3 torna-se [p j : 
automóvel=otomove

14. [p ,uj tornam-se [pJ :
doeumento=dícumento; possuia=pissuía

24. [2-ndUj torna-se (Z“nUZJ • 
querendo=quereno; precisando=percisano

23. (pínlQ torna-se QíJ : 
dinheirinho=dinheirim; cobrinho=cobrim; 
dr inho=padrim ; tiquinho=tiquim

sou:sô; estou=to

15. [p ,up tornam-se :
cozinha = cunzinha ; conheço = cunheço ;

/O/ realiza-se 
nõs = noi s

20. [pjQ torna-se [pj : 
bestagem=bestage;

19. [pwp torna-se E°J.: 
besóurro=besorro;

16. PyUp torna-se [_llj : 
comerei o-comerço;

21 . [pyP torna-se ^CT] : 
mui to=munto
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25.

26.

27.

1embro=
ma 1 =

Particularidades:
anima 1=a1 imal; neblina=librina;janela=jinela; 
trem=terém; suporta = sepurta; caso=causo; ou 
tro dia=istrudia

Acréscimo de som ou sons:
receber=arreceber; reunir=arreunir; 
alembro; vieram=vinhero; cerca=acéica;
ma 1 e; especial=especiale; pessoal=pessoale; 
assim=ansim; voando=avoando; convidou = envonvj_ 
dou; retirou=arretirou; piorou=empiorou; so 
prando = assoprando; depois = adepois

Queda de som ou sons:
hospede=hospe; ojeriza=jeriza; tãbua=taba; ho 
menagem=menagem; benção = bença; cõrrego = cÓrgo; 
redemoinho=redemunho; meio-dia=mei-dia;estão= 
tão; estã=ta; estou=tou; estamos=tamos; agar 
rou=garrou; espera=pera; afasta=fasta;horror= 
ror; rneio=mei



5. SINTÁXE

caract£ 
embo

rjj 

enumerados

de 
qua^ 

portiu

como método operatório, três subsistemas: 
2) o sintático e 3) o lexical, isto po£
sociais no uso de uma língua são mais apa_
na morfologia e 
(92)

Segundo Amadeu Amaral, o dialeto caipira se 
na sintaxe, pelos segu-intes padrões, mais comuns, 

autor apresente outros detalhes sintáticos do falar

e 3) o lexi cal, isto
de uma língua são mais

na sintaxe e esta última in

riza , 
ra o 
ral que achamos não muito relevantes para serem 
aqui :

(92) Segundo Mattoso Câmara Jr. , "o argumento básico _em que 
assenta a tese da improcedência de uma morfologia autónoma é, 
explícita ou implicitamente, o de que a língua só se realiza 
na frase, e, assim sendo, as formas isoladas, como no-las ofe 
rece a morfologia, são abstrações arbitrárias. Daí a solução 
de estudá-las em função do seu emprego frasal, e a teoria de 
que o valor linguístico de uma forma está exclusivamente nas 
frases em que ela aparece."
(Câmara Jr. , J. Mattoso. Morfologia'e sintaxe. In: Dispersos. 
Rio de Janeiro, Fundaçao Getúlio Vargas, Serv. de publicações, 
1972, p. 9-10.)

Como nosso trabalho visa a aplicação de certos prin 
cípios da linguística descritiva, achamos conveniente tratar 
a morfologia juntamente com a sintaxe. Uma abordagem morfolíí 
gica e outra sintática viria quebrar a unidade da estrutura 
das orações como atos de fala,.dando um aspecto teoricista ao 
que nos parece muito expontâneo, além de correr o risco 
trazer a discussão conceitos amplamente divulgados em 
quer manual de linguística. Numa perspectiva da língua 
guesa tão particular como a nossa, deve-se levar em conta que 
o sistema apresenta, 
1) o fonolÓgi co , 
que as diferenças 
rentes no léxico, 
cl ui a primei ra.



56

ver

"A cabocrada tão fazeno festa."

5) II

6)

7)

"0 men i no que eu dei

8)

A pes^
ou

"Num vem ma is 11.

"Num quero ma is".

"Peguei ele".
"Enxerguei elas”.

"Tem home que não gostà de caçada".
"Tinha munta gente na eigreja".
"Naquele barranco tem pedra de fogo".

4) 0 pronome "lhe" refere-se a pessoa com quem se fala, 
soa de quem se fala é expressa por "pra" mais "ele"

>'ela":

"Eu ja le faley.
"Eu j ã decrarei pra ele".

"A casa que eu morei nela".
"0 home que eu comprei as terra dele.

Preferência pelo objeto indireto preposicionado: 

um livro pra ele (ou prele)".

2) Orações infinitivas que dependem de "para" tem por sujeito 
"mim" no lugar de "eu":

"Ele trôxe uas fruita para mim cume."

Construções em que a palavra "mais"

0 emprego de "ter" por "haver" na terceira pessoa do singij 
lar do tempo presente ou passado:

3) Os pronomes "ele" e

Construções com "que" relativo sem preposição, consequent£ 
mente seu deslocamento para o fim da oração com um pronome 
pessoal:

1) 0 sujeito representado por substantivo coletivo tem o 
bo no plural:

substitui "jã":

"ela" funcionam como pronomes objetos:
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9)

10) prep£

11) usa-se a expressão

perci-

74-81.

fone 
falar

para 
se 
de

Dentre os padrões sintáticos usados por Taunay 
retratar os roceiros ou citadinos do interior notamos os 
guintes: 1) "circunstância de causa" expressa por meio

Emprego de negativas duplas:

"circunstância de causa" 
ou suas variantes:

Para exprimir 
"por amor de"

"Hei d1i 
so".

Estes exemplos enumerados por Amadeu Amaral foram 
comparados com a representação do falar usado pelo Visconde 
de Taunay, cujo romance além de retratar alguns hábitos 
ticos e um grande número de construções sintáticas do 
goiano, ainda apresenta os costumes, os acidentes geográficos 
e os aspectos soeio-economicos do sudoeste no fim do século 
passado. Examinando d corpus do romance "Inocência", notamos 
que muitos dos padrões sintáticos usados por Taunay são os 
mesmos usados por Bernardo Elis para fazer falar seus person^ 
gens, isto é, certas características sintáticas que revelam um 
falar rural de procedência arcaica introduzido em Goiás pelos 
bandeirantes. Tendo como base as informações de Amadeu Amaral 
na dialetologia e de Taunay na literatura, pode-se afirmar 
que Bernardo Elis empregou com fidelidade linguística bem apjj 
rada, a representação do falar rural goiano em comparação com 
os modelos citados.

na vila dumingo pramor de vê se compro os 
(93) ' " ’ ' “ "

(93) 0 dialeto caipira. São Paulo, Ed. Anhembi, 1 955 , p.

"Vortõ no sítio". 
"Chego na janela". 
"Eu fui im casa".

Construções com verbos que indicam movimento com a 
sição "em":

"Nem eu num disse". 
"Ninguém num viu".
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a modo que a modos que

s/d,São

43.

Id. ,
Id. ,
Id. ,

P
P
P
P
P
P
P
P 
P

P- T06.

27 et passim. 
37-182.
37 et passim.
38 et passim.
51.
136-150.
138 et passim.
55.
72 et passim.
55-67.

3) mi m 
(96);

8) emprego de o cujo como um
9) ele como "pronome objeto" (102);

11) 
pa-

densidade no 
que nem (95) ; 

com para 
5) em 

6)" prefere£ 
cia pelo objeto indireto por meio de um reiacionante" (99) 
7) "negativas duplas" (100);
sujeito, uma pessoa (101);
10) emprego da forma verbal havera (treze vezes) (103); 
"construções estranhas com infinitivo": "não deixa ele ir 
ra diante" , "depois, quando eu ir la a vila." (104)

0 leitor irá notar que muitas vezes uma construção 
sub-padrão apresenta mais proximidade ou distanciamento do 
que consideramos "Standard", tendo em vista a posição social 
e o grau de instrução dos personagens, isto é, variantes tipi
camente sociais da sintaxe considerada "Standard". Por exem 
pio, as construções "Toquei ele pra fora.” (105) e "Ele man- 
dou me chama eu". (106) são ambas sub-padrão, porém a primei_ 
ra esta mais próxima do padrão de prestigio, da língua liter£ 
ria, de indivíduos de educação escolar pelo menos mediana, do 
que a segunda. De fato, "Seu João" que usa a primeira constr^ 
ção sintática é apresentado como um comerciante bem relaciona 
do na cidadezinha, conhecedor do direito criminal, embora não 
possua diploma de advogado, sistemático e rigoroso com a famí. 
lia e seus negócios, no-fundo hipócrita, ranzinza e cheio de

i b i d . , 
i b i d . , 
i bi d . , 
i b i d . , 
i b i d . , 
i b i d. , 
i b i d . , 
i b i d . , 
i bi d . ,

Id . , i bi d . , p
Bernardo. Ermos e gerais.

Paulo, Editora Universitária Ltda.,

Elis, , ______
Id. , Veranico de janeiro. p.

(94) Inocência, 
p. 23.

(95) Id.,
(96) Id. ,
(97) Id.,
(98) Id.,
(99) Id.,

(100) .Id. ,
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)

e a modos que (94); 2) "bastante 

emprego do comparativo por meio da expressão" 
no lugar de eu em construções infinitivas

4) "eliminação das formas do imperativo" (97); 
prego muito denso de botar no lugar de pôr (98);
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e

0 item 18 da descrição sintática de Ermos e gerais, 
Caminhos e descaminhos e Veranico de janeiro traz a den£ 
minação "Expressões e modismos regionais". Todavia, cumpre- 
nos ressaltar que a designação "regionais" não implica em 
"exclusividade" do Estado de Goiás ou dos municípios de Corum 
ba e Vila Boa, onde viyeu o escritor. E simplesmente um rõtiu 
lo conveniente (que por falta de dados sistemáticos, não ch£ 
ga a ser comprometedor) e como tal deve ser interpretado.

Para que se possa ter uma noção precisa do que consi_ 
déramos sub-padrão em sintaxe, catalogamos e agrupamos em vi£ 
te e oito ítens todas as falas dos personagens de cada conto, 
nos tres livros, bem como a narrativa do escritor quando, in 
diretamente, fala pelos personagens, indicando o nome de cada 
um e a página das edições que examinamos.

virtudes de faixada. Edilberto, (o que usa "ele mandou me cha 
má eu") e um jovem da roça que acaba de servir o exercito, 
ingénuo e displicente, porem espertalhão e mentiroso, usa 
"terninho de casimira de carregação, chapéu derrubado numa 
orelha, óculos escuros, caneta tinteiro, escova de dentes e 
lencinho de seda no bolso de cima do paletó, anelão no dedo e 
a conversa "mais de mane minha égua". (107)

(107) Elis, Bernardo. Veranico de janeiro. Rio de Janeiro, Lj 
vraria Jose Olymoio Editora, lTí'K, p. 106.
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ERMOS E GERAIS (1944)

1)

(Nhola)

137 (BenTcio)

"on2)

II3)
ra

Emprego de formas pronominais-sujeito em vez das formas prono 
minai s-obj eto:

ou "que que", na qual a tercei_ 
"ser" está implícita:

"cade" com a função frasalEmprego da palavra "quede" ou 
de esta...?"

Quede o homem? 43 (Josefa)
Cadê meu chapéu, Seu João? 81 (M.Clemente)
Quede sua religião? 85 (uma mulher)
Cadê o Louco, Manê? 98 (Antão)
Cadê meu sapato, menino. 133 (uma empregada)
Ficô cum sôdade de casa, mas quêde acha jeito de vorta. 243 (Bilinha)

Emprego da expressão "quê que 
pessoa do Indicativo do verbo

Que que isso André? 32 (o irmão de André)

Nois precisa de muda, pruquê senão a agua leva nÕis. 11
Seu pai que mando bota êle no pote. 36 (Joana)
Toquei êle pra fora. 43 (Seu João)
Escutou você falando mal dela. 67 (D.Zefinha)
A aplicação do doutor não curou você? 69 (S.João)
Num ê capaz de vê êle não. 76 (Joana)
...não foi êle que saiu quereno pega nois na Rua Dereita? 99 (Antão)
0 sinhÔ encontrou-se foi comigo, ate chamei ocê... 102 (Sã Maria)
Por que havia de estrangular êle? 104 (moradores locais)
Seu pai mandou êle simbora. 104 (moradores locais)
Vou te taca ocê pras piranhas comê... 16 (Ize)
. ..oces tão viveno junto e num incomodo ocês... 117 (Januário)
Eu façç êle no pirigo de ficã cego. 127 (Nequinho) 

k Eu num matei êle sõ pruquê o dia de hoje e santo...

Eu tô ca fora te esperando ocê... 141 (Fulô)
Eu pudia matã êle que nem um poico... 142 (Benicio)
—e chamei você aqui... 169 (Cel. Rufo)
Nunca poderei amar você. 199 (Branca)
Um dia meu pai sortô ela de dõ. 244 (Sinhana)
...pra mõde i mora mais eu. 249 (afilhado de pai Norato)
Aquela mulher estava azucrinando êle. 254 (narrador)
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4) Mistura de tratamento:

170 (Cel.

173 (Cel. Rufo)

5)

103

6)

Que que o senhor feis?
Que que falô?
Que que tem isso agora...? 174 (o coveiro)

Rufo)
...mandei chamã você para te dã um auxilio.

77 (vizinho)
101 (carcereiro)

Emprego redundante de reiacionantes quantificadores:

Pedro fez o prato, um pratarrão enorme... 45 (narrador) 
...um isprito munto marvado demais... 106 (um baiano) 
Chi', o mais ruim de todos. 224 (uma mulher) 
"êle é muito mansinho demais... 243 (Sinhana)

...eu te pico ocê... 24 (Moisés)

...eu te mandava ocê pro nome da mãe!

...antes de ocê me janta eu te armoço...
Eu sei que você se perdeu e chamei você aqui para saber quem foi que

100 (Antão)
116 (Izê)

Emprego do verbo "botar" no lugar de "pôr":

Oce bota a gente hoje im riba do jirau, viu? 12 
- o diabo do caminhão botou o nosso sertão bobo.

te fez mal. 169 (Cel.Rufo)
...fique quieta, ouviu, fique quieta. Se não te mostro.

(Nhola) 
22 (Coronel)

...um chascão que o botou muito longe... 31 (narrador) 

...mando bota êle no pote. 36 (Joana)
Ele jã boto fora mais de 5 copos da gente. 39 (João Manuel) 
Mamãe botou Joana rezando... 75 (narrador) 
- Pôde bota - disse André. 92 (André) 
...botou dois homens de vigia... 97 (narrador) 
...e depois botado "aquêle pacote infeliz" dentro da rêde... 
(narrador) 
...o dentista botou seu gramofone para tocar... 103 (narrador) 
Botara também uma vendinha... 138 (narrador) 
Deus botõ êsse canaia na nossa mão... 143 (Benício) 
...mulheres que botam filhos no mundo... 148 (narrador) 
...comprar um pouco de veneno para botar na carniça... 244 (narrador) 
Nunca mais ninguém botou os olhos em riba dele... 249 (narrador)
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7) portuguêsao

71

174 (Bento, o coveiro)

8) uma

Viajava de a-pé, com mais 10 companheiros... 124 (narrador)

9)

10) Emprego redundante da negativa dupla ou tríplice:

Emprego redundante de morfemas gramaticais que indicam 
ação especifica:

Emprego de aumentativos e diminutivos estranhos 
padrão:

...num quero drumi no chão não.
Não encontrei nada que dizer.
Ela num carece de sabê nada.

12 (Nhola)
21 (narrador)

40 (menino do Valentim)
...eu não faço aquilo mais não. 40 (filho de Seu João)
Minha mãe nem não empalideceu. 42 (narrador)
...eu seio que o sinhÔ num fêz aquilo de ruindade não. 45 (Pedro) 
...como se nunca jamais houvesse matado ninguém. 49 (narrador) 
Mas ela não sofre nada dessa vida. 52 (Seu João)
Não tenho nenhum lucro não. 61 (Seu João)

Eu seio que oces tão viveno junto...
...ela alegre ponderou que nunca havera comido piranha tão gostosa.
118 (narrador)
"E. A sem-vergonha da ponta... num seio..." 262 (Chofer de Catalão)

Alguns verbos irregulares tendem para a regularidade:

- mas não havera de beber. 22 (Coronel)
...eu seio que sinhô num fêz aquilo de ruindade não. 45 (Pedro)
— eu num seio comê ne mesa. 45 (Pedro)
Num seio quale ê não, Joana. 91 (criada do dentista)
Ah! jã seio. Ja seio. 91 (criada do dentista)
Isso num seio, minha nêga. 92 (Joana)
Num seio. 99 (carcereiro)
Então oce acha que eu havera de menti?! 100 (Sa Maria)

117 (Januário)

Tadinho dêle - 33 (Sa Ma. Lemes)
...abriu a porta um tiquinho e olhou. 38 (narrador)
...para a senhora me empresta suas formas de vela um tiquinho. 
(Sa Maria)
...não teriamos hoje êsse prosão animado... 88 (o dentista) 
Antão abriu um tiquinho. 97 (narrador) 
Tadinho dos peixe! 126 (barqueiro) 
...ou guardo um tiquinho pra aminhã?
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114 (narrador)

11) Emprego do verbo

62 (Pedro)

contraçao13)Bastante densidade no emprego de reiacionantes em 
com determinantes:

Ali pras bandas da vargem... 12 (narrador)

240 (Sinhana)
249 (pai Norato)

"ter" em lugar do verbo "haver":

Ja tinha pra mais de 80 anos... 10 (narrador)
Ja tinha curiangos soluçando nas trevas... 24 (narrador)
Jã tinha... pedras colocadas... ali no peitoril. 34 (narrador)
Tinha um cachorro deste tamanho tentando abocanhar os cueiros... 38 
(narrador)
Tem uma coisa aqui dentro me contando pra mim...
Jã desconfiou que tem gente. 66 (carcereiro)
...tem aT uma turma de rapazinhos... 70 (Sã Maria)
Nunca teve demente na igreja. 98 (Sã Maria)
Jã tinha um horror de gente na beira do rio... 147 (narrador)
Mas tem isso: você vai casar com aquela menina... 173 (Cel.Rufo)
Na beira do rio, tinha uma porção de arvores sempre verdes... 205 
(narrador)
Então notou que ao .pe da fogueira não tinha vivalma. 215 (narrador)
Tem um casal de noivos ai da pontinha, seu Brasa. 28 (um tenente)
Tinha hora que reagia, sacudia as asas... 239 (narrador)
Teve uma hora que Sinhana levou aquele tranco. 241 (narrador)
Tinha dia que a veada cheirava assim o ã da manhã... 243 (Bilinha)
Tinha hora que o carro torcia da estrada... 261 (narrador)
Teve um vulto que me perseguiu até bem longe... 267 (narrador)

Num ê capaz de vê êle não. 76 (Joana)
Eu acho que num foi não, Sã Maria. 100 (Antão)
0 cujo caiu nãgua, mas não chegou nem a afundar-se. 
...mecê num chego nem a conhecê. 199 (negro Lolô) 
Sa Chiquinha, a senhora num dã notiça do louro não? 
...êsse caco de gente num sai daqui mais não.

12) Regência estranha aos padrões combinatórios:

Nois precisa demudã... 11 (Nhola)
Meu pai saiu para a varanda e pegou do homem que estava agora de pê, 
bestifiçado. 43 (narrador)-
0 sinhÔ precisa de sabê... 70 (Sã Maria)
Aonde ocê tava, fio? 101 (Clemente)
Pois e daquele prêto que mora vizinho de nós. 185 (Sã Babita)
...êle e de aparicê de novo. 251 (pai Norato)
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159 (um preto)

243 (Bilinha)

46 (Pedro)
Tem uma coisa aqui dentro me contando pra mim... 62 (Pedro)
Ta veno, seu João num falei pro sinhÔ! 74 (Joana)
Olhou para mim com uma cara muito feia... 77 (Seu João)

14) Morfema de plural apenas no determinante:

...dois lado eram formados por rios... 11 (narrador)

...na coresma os cachorro ficava latino tanto... 37 (Joana) 

...meus fiinhos tão passano fome. 42 (morador local) 
Tadinho dos peixe'. 126 (barqueiro) 
Meus amado irimão... 127 (Nequinho)
...o cantô arrumo duas foiçada na minha cabeça... 143 (Benício)
"inda vi cum esses zoio... 159 (um prêto) 
...inderde esse dia ê aquela cunversa cum as sombra... 
Esses bicho a gente num é de prende. 243 (Sinhana) 

berrava, berrava chamando os companheiro.

...entra pro rancho... 12 (Nhola) 

...pras bandas dos Pireneus. 21 (narrador) 
Até fumo pro pito... 25 (narrador) 
...saltou pra cima do carro... 31 (narrador) 
- Rezo polas armas que penam no purgatório. 33 (Sã Ma.Lemes) 
...lã pras bandas da rua do São Bento... 93 (narrador) 
Pra lã do mato,... pro riba dele... 113 (narrador) 
Chegando lã, mostrou pro primo. 117 (narrador) 
...quem sera que ia pro poço? 118 (narrador) 
...lã pros confins da Bahia... 155 (narrador) 
...Dedé falõ que vinha casa ca gente. 170 (Joana) 
Pro meio do inferno! 221 (Chico Brasa) 
...estava carecendo duns ovos... 240 (narrador)
...fazia farofa com rapadura pros meninos... 240 (narrador) 
...eu vi um papagaio falano lã pras bandas do Taquari... 241 (Bebe) 
...pois pras bandas do Taquari... 241 (narrador) 
...dano de mama pruma cabritinha... 243 (Bilinha) 
...pulos cantos do terreiro, polas horta. 243 (Bilinha) 
VÔ contã tudo pro meu marido. 254 (afilhada de pai Norato) 
...vieram andando pras bandas do homem... 257 (narrador)

15) Preferência pelo objeto indireto pro meio de um reiacionante:

Fio, fais um zoio de boi lã fora pra nois. 9 (Nhola) 
Mamãe olhou para mim... 30 (narrador)
Num e dhoje que tô falando prele largã isso de mão.
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consequentemente

17) Emprego de formas e expressões arcaicas:

Adonde

- Bamo ve intãoce...

252

...e pidiu preu assã uma carne prele. 
0 Joca me falou pra mim trás antonte. 
Pai, vim pidi um responso pro sinhÕ.

172 (preta lavadeira)
190 (João)

251 (vizinho de pai Norato)

será que tã o chulinho? 13 (Nhola)
...eu infrento intê o cão... 24 (Angelino)

24 (Angelino)
Rezo intê que êle se cale. 33 (Sã Ma. Lemes)
In ante eu sofresse um dia a doença qui o sinhÕ sofre... 51 (Belisaria) 
Ochêm'. hai um jeito tão bão de prende louco... 105 (um baiano) 

mais in antes de ocê me jantã... 116 (Izé)
- A mó que tão intê sargada, Izê! 118 (Camélia)
Num trevesso ninguém in antes da boiada... 125 (barqueiro)
...e fê nela que num hai de tê nada... 127 (Nequinho)
Vô intê manda prendê o barqueiro... 127 (Nequinho)
...eu intê gosto dele. 137 (Benicio)
Apois intãoce êle vorta. 137 (compadre de Benicio)
Adonde jã viu gente morrê de vespral 138 (Benício)
Foi o coveiro que 1 he fez mal... 169 (Cel. Rufo) 
Tô intê com sôdade dêle. 243 (Bilinha)
...e intonce trÔxe a cabritinha pra casa. 243 (Bilinha)
Se o mi nino adoecê, adonde a gente i busca um recurso prele. 
(mulher do afilhado)
Ta?, sã dona, intãoce foi o veiu? 256 (pai Norato)
.. .sojigou o bruto, amarrou-lhe as mãos... 116 (narrador)

16) Tendência ã redução das flexões verbais e 
falta de concordância do pronome e seu verbo:

...se Deus ajuda, nois se muda. 10 (Nhola)
Nois precisa de mudã... 11 (Nhola)
"diz que queimaro o rancho do Lorinho... 32 (moradores)
Eles faz um lote de dia que num come nem mosquito... 126 (barqueiro)
Eu não podia se moiã. 126 (barqueiro)
— essa nação de povo que viero rezã pra Nossa Senhora... 127 
(Nequinho)
...para nois se vingã de tanta pÔca vergonha. 143 (BenTcio)
Nem cafe nois nun pissúe. (um preto)
...u povo garraro a falã... 158 (um prêto)
Essa pequena ta ficano um taco. 169 (Cel. Rufo)
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18) Expressões e modismos regionais:

22 (Coronel)

32 (narrador)

131 (narrador)

101 (Clemente)
103 (narrador)

...abarcando-lhe o cangote. 
Andre gritou demais da conta.
Ele não passa por ai, s5.

.. .0

Larga de inzona, porqueira.
Taca a foice nele logo, sõ.
Jã tinha um horror de gente na beira do rio... 147 (narrador)

— a1gum trem de comer... 
Ele tã véiu, intojado... 
0 cujo caiu nãgua... 114 
Bamo mata o cujo? 
.. .e 
...e se confundiu com o sangue, com os tacos de porcaria, 
(narrador) 
A mo que tão inté sargada, Ize! 118 (Camélia) 

tornou-se conhecidTssimo pela sua malinagem. 122 (narrador) 
Ochen! a mõ que nunca viu sondado'. 123 (Tambiú) 
.. .uma baita lapiana de 2 palmas. 125 (narrador) 
...êta disgramal 126 (barqueiro) 
Tõ numa catarreira escomungada! 126 (barqueiro) 

filho da cozinheira roendo um taco de mandioca.
131 (uma empregada) 
141 (Fulô)

Estava ensopadinho da silva. 10 (narrador) 
Ela receava a baita cascavel... 12 (narrador) 
Tropa da gente era boa tôda a vida.
Baiano dos ligite. 22 (Coronel) 
...estava muito seu bão dêle... 23 (narrador) 
...desembainhou uma baita faca... 24 (narrador) 
Uma mão de aloite de feras. 31 (narrador) 
...montado na cacunda da velha...

33 (narrador) 
39 (narrador) 

66 (Mane, o carcereiro) 
...não me lembro de nada dessa vida. 79 (Da. Zefinha) 
Antão chegou e êle nem deu por fé. 82 (S.João) 
Todo o santo dia esse endiabrado faz uma bramura aqui. 84 (S.João) 
...meter-se com um trem daquele... 95 (narrador) 
Num pode, sÕ. 98 (Mané, o carcereiro)
Sã Maria afirmava de pés juntos que tudos era inzona... 99 (narrador) 
Fui eu, sõ. 99 (Mané, o carcereiro) 
Num e mesmo, sõ? 99 (Antão) 
.. .rindo da malinagem do moleque.
Joana contou um porem longo àquela gente... 
Umas músicas entojadas... 103 (narrador)
A tunda que lhe ministraram... 105 (narrador) 

114 (narrador) 
115 (Camélia) 
(narrador) 

116 (Camélia) 
numa mão de aloite desigual, sojigou o bruto... 116 (narrador) 

117
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190 (João)
190 (João)

19) Emprego do Indicativo ou Infinitivo no lugar do Subjuntivo:

20)

117

(afilhado

rei ado21) em vez

Prendia a moço para ela não drumi cum o irmão. 
. ..e pidiu preu assã uma carne prêle.

37 (Joana)
173 (preta lavadeira)

170 (Cel.Rufo)
173

"feito" 
"como":

no lugar de reiacionantes do

(Januário)
...eu evim cã chama o sinhÕ pra mode í mora mais eu. 249 
de pai Norato)

"pra mode"
"por causa de":

...estava vadiando no rio cheio e deu um de-ponta. 147 (narrador)
Poderiam dar de-pontas da tôrre da igreja... 148 (narrador)
Eta trem fêio! 159 (um preto)
...e a mulher nem deu por fé. 167 (narrador)
...o delegado não entendia patavina... 167 (narrador)
Cê besta! 170 (Cel. Rufo)
Arranjam pança e vão pôr culpa em gente de casa.
Vou da uma casa, roupa, trem de cozinha, - de um tudo...
(Cel. Rufo) ----------- --------------
Bas noites.
0 Joca me falou pra mim trãs antonte.
Tive uma do danada de ver... 190 (um fazendeiro)
Como e sua graça? 224 (uma mulher roceira)
Chi! o homem voltou fulo, sÔ. 228 (um revoltoso)
Cê ê besta! 229 (um tenente)
...e num sabe caçã trem pra comê. 243 (Sinhana)
- o coati lã de casa foi dêsse jeitim, sem tira nem pô. 243 (Bilinha)

i Emprego de "que nem", 
cionante comparativo

A noite era feito um grande cadáver... 12 (narrador) 
Era feito um vagai ume. 35 ( narrador ) 
Evem, mas ê feito uma cobra mandada. 36 (Joana) 
...ela não era cachorro que nem êles. 38 (narrador) 
...um olho luminoso, feito uma estrela... 38 (narrador) 
Esse mi nino e feito muie. 41 (um garoto) 
...e outros que nem ê bom falã. 70 (Sã Maria) 
Feito o caso do ovo da galinha... 83 (o Juiz) 
...que nem um batedor de arroz. 83 (nm morador local)

e "tal e qual"

Emprego de "mode" ou 
tipo "para", "a fim de" e

...se_é pra mode a muie ocê num carece de xujã sua arma.
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265 (narrador)

indica

95 (narrador)
100 (Sã Maria)

106 (narrador)
107 (narrador)

107

"ma i s" 
ou

no lugar do relacionante "com11 que 
/assoeiação/:

(narrador)
. ..urrar soturnamente feito sucuris, feito feras. 113 (narrador) 
...mas Benício, feito um gato, num pulo ágil... 141 (narrador) 
Eu pudia mata êle que nem um poico... 142 (Benício) 
...o rio roncou feito um danado. 148 (narrador) 
...muito loura, feito uma nossa senhora... 158 (narrador) 
...gritando e chicoteando feito um demónio. 221 (narrador) 
Deus fêz os homens que nem as aguas dos rios? 225 (Chico Brasa) 
...feito uma mancha de mijo acenando adeus. 230 (narrador) 
...com músculos que nem arame. 249 (narrador) 
Ela roncava no papo feito jiboia... 249 (narrador) 
...subia pelo alto feito um fumo sagrado. 251 (narrador) 
Saiam labaredas que nem cobras... 252 (narrador) 
...os olhos feitos duas tochas de fogo. 252 (narrador) 
...um cupim feito peito de moça donzela. 255 (narrador) 
A barriga brilhou que nem prata candente. 255 (narrador) 
...miou baixinho feito gato... 257 (narrador) 
Entrando feito gato, feito cachorro sem dar satisfação. 
...e fugi feito um maluco. 267 (narrador)

...outras velhas que saiam do escuro das casas feito percevejos . 93 (narrador)
Nem podia falar, as ventas que nem dois foles. 
Aquilo é ruim, que nem casca de ferida braba. 
...pendurado pelas costas, feito um polichinelo... 
...fervendo... feito um pacote de toucinho zangado. 
...pender desfalecido feito uma penca de bananas podres...

22) Emprego de
/companhia/

Moisés mais o Angelino... 23 (narrador)
Ele estava na roça mais a mulher... 32 (narrador)
Maragã começo a morã mais o irmão... 37 (Joana)
Daí passô a morã mais João Manê. 37 (Joana)
Oce mora mais a irmã. 99 (Antão)
Vinham mais o Juiz de Direito, o dentista e outras figuras importar^ 
tes. 102 (narrador)
Antão mais Mane Clemente partiram... 103 (narrador)
Eu cuidei que ocê ia fugi mais êle. 143 (Benício)
Eu mais o preto entramos nela ate danar... 158 (narrador)
Vocês, Anízio mais Branca, devem casar. 195 (avô de Anizio)
...eu evim ca chama o sinhÕ pra mÕde í morã mais eu. 249 (afilhado 
de pai Norato)
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23)

24)

25)

Alguns reiacionantes flexionam em gênero e número:26)

240 (Sinhana)

257

Eliminação das formas verbais do Imperativo:

...fais um zoio de boi lã fora... 9 (Quelemente)

240 (Sa Chiquinha)
252 (narrador)

Ques meninos bão, gente,
Tenho tempo de vê nenhuns papagaio nada. 
...os olhos feitos duas tochas de fogo. 
...os olhos do monge ainda luziam... feitos dois morrões, 
(narrador)
...e com as assas feitas duas foices... 263 (narrador)

Emprego da palavra "riba" em combinação com os reiacionantes 
"por", "para", "de" e "em" no sentido de /um lugar deternu 
nado/:

...im riba do jirau... 12 (Nhola)

...pro riba da volta da pã direita. 22 (Coronel)
Mais de 12 pessoas caíram em riba de André Louco... 105 (narrador) 
...esvoaçando pela carne seca de riba dos varãs da cozinha... 106 
(narrador)
...que lhe tirasse de riba aquele "zõio de poico". 123 (narrador) 
Capaz do rio passar pro riba da ponte. 149 (fala de mininos) 
Nunca mais ninguém botou os olhos em riba dêle... 249 (narrador) 
— "sentasse gazolina im riba do coipo". 268 (um chofer de Catalão)

Emprego de "mais" no lugar de "jã":

...esses agrados de bobagem ele não aceitava mais. 241 (narrador)
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CAMINHOS E DESCAMINHOS (1965)

Pr2

"cadê" com a função frasal "on

3) II

60 (Cel. Quinca)

154 (mulher do Josafã)

4) Mistura de tratamento:

"por":5) Emprego do verbo "botar" no lugar de

Serã que botou o pacote no banco? 55 (narrador)
Alem de botar fora as gemas... 144 (narrador)
...que o prenderia incontinenti se lã botasse os pes. 144 (narrador)

2) Emprego da palavra 
de esta...?":

..quede o patrão? 13 (Angelino)

..quede os pendurucalhos de homem do Chico? 20 (Sulivero)

..mas cadê jeito de conseguir isso? 52 (Cel. Quinca)

..quede meu dinheiro?... 55 (bêbado filho do Cel. Chiquinho)

..Quede o Lucindo,' homem? 145 (Josafã)

..quede os amigos, quêde o chefe político? 159 (Manezinho)

"quede" ou

1) Emprego das formas pronominais-sujeito em vez das formas 
nomi na i s-obj eto:

Leve ele para casa... 15 (Seu José)
...e socorreram o homem, tiraram ele do fundo. 20 (Sulivero)
Sera que botou êle no bolso? 55 (narrador)
...o senhor conhece êle? 118 (Lucindo)
Vendeu ele por um dinheirão medonho. 131 (Lucindo)
Cê tã vendo eu assim mofino e fraco... 135 (Josafã)
Nõs pegava êles... 137 (Josafã)
Essa pedra tu achou ela foi aqui mesmo?... 140 (Josafã)

Emprego da expressão "quê que" ou 
ra pessoa do Indicativo do verbo

...que qui é mesmo?
Que que tem esse Ogêno c'o peixe? 119 (um roceiro) 
Que que você quer, homem!

...tu conheceu muito seu mano... 20 (Sulivero)

...se você não for embora jã-jã, eu te mato, eu te dou um tiro... 31 
(Sulivero)

"que que" na qual a tercej 
"ser" estã implícita:
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148

6)

do

português7)

8)

15 (Seu José)...vou de a-pé.

Alguns verbos irregulares tendem para a regularidade:9)

127

Emprego de aumentativos e diminutivos estranhos ao 
padrão:

Redundância de morfemas gramaticais que indicam uma ação espe 

cifica:

• - Eu seio disso. 119 (fazendeiro)
...você havera de ver o que é diamante! 158 (Josafa)

onde houvera tanto ouro antigamente, devera ter diamantes.
(Lilico)
Inte nem num seio pruquê... 141 (narrador)

.. .botei o zõio inriba do dito cujo... 145 (Manezinho)
. ..e perigoso botar a cachola para trabalhar nesses momentos.
(Dr. Dudu)

. ..inda na horinha de morrer me botou sua bênção... 149 (Manezinho) 

...botar gente no serviço, comprar algum maquinãrio... 158 (Josafa)

Emprego redundante de reiacionantes quantificadores:

Num e que a cria tava munto perrengada demais... 11 (Angelino)
Home, miles de vezes mais... 12 (Angelino)
— sua mãe... estava muito perrengada demais... 45 (um menino) 
...saísse daquele lugar mais pio que o inferno... 86 (mulher 
Totinha)
Eu conheço diamante demais dessa vida... 139 (Lucindo)
...o mais menõzinho dos filhos sungado na cintura... 148 (narrador)
— ê um homem muito rancoroso demais. 158 (mulher do Josafa)

..a ponte rodou inteirazinha. 14 (um roceiro) 

..uma veadinha pequetitinha ainda... 21 (narrador) 

..de dião e esse sem-vergonha roubando... 42 (policial) 

..vai quebra sua mão intirinhazinha... 44 (policial) 

..marombando mais um tiquinho... 76 (narrador) 

..costuma comer os filhos tudinhozinho*. 119 (um roceiro) 

..U'a mocinha assinzinha conversava... 135 (narrador) 

..e ia pinicando aos tiquinhos... 137 (Josafa) 

. ,e olhe lã que jã era um negocião. 147 (narrador)
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io)

cango

11.) "ter" em lugar do verbo "haver":Emprego do verbo

14 (Seu

(um

estranha aos padrões combinatórios:12)

percurano cum ocê. 117 (amigo de Lucindo)

contração13) Bastante

Regência

Êle tã

densidade no emprego de reiacionantes em 
com determinantes e pronomes: .•

. ..pro outro lado da criança. 21 (narrador)

. ..prã casa de seu pai. 30 (Sulivero)

...continência pro praça... 31 (Sulivero)

...pressas bandas de Goiás. 56 (narrador)

...tuchou pras bandas dos Guaiazes. 56 (mineiro de Araguari)
Isso foi pro lado de Poxorêu... 119 (Lucindo)

pôla a orêia desse tale de Ogêno Cidrêra. 119 (um maranhense)

E podem examinar a sela se tem sinal de que passei a nado. 
José) 
...tinha sovertido tudo. 15 (narrador) 
Não tem duvida'. 43 (estudante)
Tem la o Cazuza Rodrigues que me deve vinte contos de réis. 55 
paulista)
Tinha então uma vaca caraúna... 71 (narrador)
Tem hora que fico cismando... 77 (narrador)
Num tem lugar... 125 (Manezinho) 
...devera ter diamantes. 127 (Lilico)

Emprego redundante da negativa dupla ou tríplice:

...grotinha seca que nunca ninguém viu com água... 13 (narrador)

...meu patrão não era nada rezador. 14 (narrador)

...num deixe ninguém montar nele nunca mais.., 15 (Seu José)

...nem eu, nem ninguém nunca mais vai montar nesse amigo. 16 
(Angelino)
Cristão casou, não pode largar mulher não. 26 (um índio)
La Tndia não e capaz de ficar não. 30 (Sulivero)
Eu não quero saber de você mais não. 30 (Sulivero)
...nem nunca ouvira o testemunho de uma pessoa honesta... 51 (narrador)
TÔ meio desconfiado que não e diamante não... 138 (Josafã)
Nem cozinhar essa tranca não sabe... 24 (SuliVero)
Ara, num e ansim não, trem. 24 (Sulivero)
Intê nem num seio pruquê que o miserave do Josafã hum deu um 
lê... 141 (narrador)
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14)

15)

16)

17)

144 (narrador)
149 (Manezinho)

Pra quem num liga prêle... 131 (Josafã)
...pros lados de Campo-Grande. 134 (Lucindo)
...pressas bandas de Goiãs... 135 (Josafã)
Vai la falar prêsse tranca do Josafã... 149 (mulher do Manezinho)
Levavam pro coitadinho algum prato de comida... 158 (narrador)

Morfema de plural apenas no determinante:

Vai te quebra os Ôsso tudo. 44 (policial) 
...os õio tão na cara, ê so drumi... 111 (Irineu) 
Pra mais de mile conto... 119 (um maranhense) 
...cum a muie e os pansudim. 125 (Manezinho) 
...baiano dos ligite... 128 (Josafã) 
Tinha cento e nove quilate... 131 (Lucindo)

Tendência a redução das flexões verbais e falta de concordari 
cia do pronome e seu verbo:

...pra baixç da ponte de hoje, tu não sabe? 12 (Angelino)

...tu conheceu muito seu mano; 20 (Sulivero)
Menhã nois vai... 86 (Totinha)
...os capangueiros tudo se arreuniu... 119 (um maranhense)
...tu esteve no Garças, home? 134 (Josafã)
...a modo que tu tã de maleita, Lucindo? 137 (Josafã)
NÕs pegava^êles, amarrava num poste... e ia pinicando aos tiquinhos...
137 (Josafã)
...tu achou ela foi aqui mesmo?... 140 (Josafã)
Não vê que tu tem obrigação de ajudar! 153 (Josafã)

Emprego de formas e expressões arcaicas:

Bem, rodou a ponte? entonce rodou, uai! 13 (Angelino)
Adonde sera que estou? 95 (narrador)
...mas intê achava graça. 140 (narrador)
Inte nem num seio pruquê... 141 (narrador)

Preferência pelo objeto indireto por meio de um reiacionante:

Cristão bão deu ordem pã mim... 24 (taverneiro) 
Eu... eu... vou fala procê, Lucindo! 135 (Josafã) 
...eu estava mentindo pro senhor. 141 (Lucindo) 
...Lucindo sõ teria que vender para êle as pedras. 

nhõ pai não largou riqueza para mim...
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18) Expressões e modismos regionais:
II

22

131 (Lucindo)

.. .adonde o senhor tã veno aqueles buracos... 148 (Manezinho) 

...mas ao depois fui trabalhar de lavourista... 134 (Lucindo) 
Inda mais sangue de pai de família! 135 (Josafã)

- "Tesconjuro" 14 (Angelino) 
Estava ali um ror de gente... 14 (narrador) 
...o burro..., um butelo de sete palmos... 15 (narrador) 
...êsse mundão de meu deus. 20 (narrador)
- Êi, chão parado! 20-21 (Sulivero) 
Quando cabo Sulivero deu por fé... 21 (narrador) 
A trôco de qualquer garrafa de cachaça... 21 (taverneiro) 
Mas Sulivero... dá cachaça pã Man-PÔk a trôco de fio seu... 
(taverneiro) 
...a garrafa de pinga a troco dos amores de sua filha. 23 (narrador) 
A menina não conversava nada dessa vida... 24 (narrador)
..-.não te dou nada dessa vida! 26 (Sulivero) 
...o chinelo duro e grande demais... 30 (narrador) 
Era uma ária conhecida demais... 38 (narrador) 
Que mane policia! 44 (policial) 
Nem deu fê de quando a missa findava... 52 (narrador) 
Que mane Promotor de Justiça! 54 (um bêbado) 
Ele não ê defunto sem choro. 54 (mulher do bêbado) 
...o indivíduo deve saber se essa do ê a favor ou contra os coronéis... 
59 (narrador) 
...esse mundão de meu Deus... 76 (narrador) 
A gente não vê nada dessa vida. 90 (Totinha) 
Que mane trocar, que nada. 90 (Jeromão) 
Que mane dormir que nada. 111 (Odoreco) 
Hom'essa, sÕ! 119 (um maranhense) 
...andava de deu-em-dêu... 122 (narrador) 
...nesse mundo de meu deus. 127 (narrador) 
...baiano dos "ligite" 128 (Josafã) 
...necessitado de um tudo. 130 (narrador) 
...era um diamante; butelo de diamante.
...o Delegado daria por fe da tremura... 134 (narrador) 
...um cabra bem apessoado,... dando uma imitança assim contigo...
135 (Josafã) 
Se êsse desinfeliz tora pressas bandas de Goiás... 135 (Josafã) 
...não tã vendo nada dessa vida. 135 (Josafã)
- Quê isso, sô! 136 (mulher do Manezinho) 
Ocê da uma parecença excomungada com o tal de Cidrêra. 137 (Josafã)
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19) Emprego de ou

20)

rela21)

15 (narrador)

30 (narrador)

"pra mode"
II „ , « N para ,

e suas
"a fim

Emprego das expressões arcaicas "mode" ou 
variantes no lugar de reiacionantes do tipo 
de" e "por causa de":

...ver o que havia por amor dos urubus no angico. 11 (narrador)
Nesse tempo estávamos na rua, por amor da Semana Santa que vesprava. 
13 (narrador)
...pra mode dizer um trem sem pê nem cabeça. 60 (Cel.Quinca)
...fazendo bulha por amor de obrigar a mocinha... 74 (narrador)
— ir ate o corgo mode lavar o corpo... 76 (narrador)

A modo que vinha chuva? 87 (Totinha)
...a modo que tu tâ de maleita, Lucindo? 137 (Josafã)

"tal e qual" em vez do

"a qual":"cujo" em lugar de "que"

Ficou mesmo sÕ uma viga de aroeira, cuja ainda esta lã,... 13 
(narrador)

Emprego de "que nem", "feito" e 
cionante comparativo "como":

Restou somente...a viga, tal e qual estã lã ate hoje. 
Tapuio...é tal e qual bicho do mato. 26 (Sulivero) 

a boca carnuda e doce feito uma mangaba da serra. 
0 padre.. .feito um sonâmbulo... 36 (narrador) 
...libertar-se da mão...feito uma garra de ferro... 41 (narrador) 
Suas sobrancelhas eram feito duas descomunais taturanas... 42 
(narrador)
...era comprido que nem um vergôntea de marmelo... 73 (narrador) 

galopava pelo corpo tal e qual u'a manada de poldros... 73 
(narrador)
...os peitinhos tremendo feito berém... 74 (narrador) 
...namorando que nem um jacaré... 75 (narrador)
...penduradas do alto que nem velas de igreja... 76 (narrador) 
...saiu de lã de dentro que nem uma sombra..,82 (narrador) 
...roncando grosso, tal e qual um guariba... 85 (narrador)
...as coceiras entabuavam o corpo feito uma sarna. 123 (narrador)

...ando perrengado dum tanto! 137 (Lucindo)
Ocê e o tal de Cidreira sem tirar nem por! 141 (Josafã)
Estou perrengado hoje, uma zonzeira, sei lã. 143 (Josafã)
Olhe, homem, ando perrengado danado. 146 (Josafã)
...ocê de seco e verde malhando aqui na oficina... 153 (Josafã)
Todo santo dia e carne picadinha, gente? 154 (Josafã)
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22)

(Josafã)

Eliminação das formas verbais do imperativo:23)

149

24)

156

...verde que nem um broto de alface... 126 (narrador)
Diamante é que nem mulher. 131 (Josafã) 
...magricelo feito um graveto. 137 (narrador)
Conhecia diamante que nem gente grande. 139 (narrador)
...brilhando tal qual uma estrela. 144 (narrador)
...vivia de folhas arrepiadas feito uma galinha choca. 146 (narrador)
...um homem de tanto preceito que nem vossemece... 147 (Manezinho)

Faz ai uma continência pro praça aqui... 31 (Sulivero) 
Me dã a vara que eu mostro esse sestroso! 90 (Jeromão) 
Vem jantar, nhÔ pai. 142 (filha de Josafã)
Vai falar prêsse Josafã que oce num vende nada dessa vida, 
(mulher do Manezinho)

Emprego de "mais" indicando /companhia/ ou /associação/:

...deixa a gente se deitar mais a filha... 21 (taverneiro)
Dormir mais ela esta noite... 22 (taverneiro)
...o Dito mais o Norato apressaram-se... 76 (narrador)
...êle foi mais o senhor prã cidade... 145 (Manezinho)
...comprar a parte que o Saco Vazio mais o Dr. Dudu tem na lavra. 157

Emprego da palavra "riba" em combinação com os relacionantes 
"por", "para", "em" no sentido de /um lugar determinado/:

...por riba do morro da Capuava... 11 (narrador) 

...pro ribinha daquela única madeira... 15 (narrador) 

...jogando em riba da cova... 25 (narrador) 

...a gente pulava em riba do socadinho... 74 (narrador) 

...quando punha os olhos em riba da menina... 75 (narrador) 

...agachados ambos por riba dos bancos... 84 (narrador) 

...inventassem maroteira pro riba dela. 100 (Irineu) 
tomando-lhe ainda por riba o diamante. 139 (narrador) 

...mesmo ali pro riba da mesa... 139 (narrador) 

...um pouco pro riba da nuca... 142 (narrador) 

...botei o zoio inriba do dito cujo... 145 (Manezinho) 

...por riba dos muros as comadres trocavam pratos de doces... 
(narrador)
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VERANICO DE JANEIRO (1966)

1) pro

vi

137 (na£

êle.

"on2)

Quede os meninos?...

3)

Emprego da palavra "quede" 
de esta...?":

Emprego de formas pronominais-sujeito em vez das formas 
nomi na i s-obj eto:

- Quede seu fumo, meu amo? 15 (Capitão Benedito) 
Quede Seu Joaquim? Quede a casa dele...? 64 (narrador) 

92 (Da.Rita)

"que que", na qual a tercei_ 
"ser" está implícita:

ou "cade" com a função frasal

Emprego da expressão "quê que" ou
• ra pessoa do Indicativo do verbo

...o quê que assucedeu com ele? 30 (Diomede)
- 0 que que não foi? 40 (falar local)
- Que que foi, Sã Chiquinha? 40 (falar local)
- Pra quê que o Neco falou isso...? 40(Falar local)
Ora, quê que tinha a enxerida da Chiquinha...? 41 (Capitão)

por que que estão fazendo isso...? 61 (Supriano)

...êle não negava a dívida, sõ não podia pagar ela... 16 (narrador) 

...o delegado prende oces, hem! 17 (capitão)
- Vem trabalhar mais eu, Piano. 49 (S.Joaquim)
Seu Elpídio cercou êle no largo do cemitério. 52 (narrador)
Se aperreavem êle, aí não dava conta de fazer coisa alguma dessa 
da. 53 (narrador)
Puseram êle de pe... 61 (narrador)
Piano empurrou êle com o pe. 67 (narrador)
...o cheiro de mijo e de gado chegava ate as narinas de Piano, fazen 
do êle representar copos de leite... 69 (narrador)
Furtaram êle ou não furtaram? 85 (S. Reimundo) 
...e entãoce... mandou me chamã eu... 106 (Edilberto) 
...eu vendo ela pro senhor... 120 (Edilberto) 
...quem que pegou ela emprestada e não trouxe de volta, 
rador)
...um peixe destamanho saltou da bica e o Tonico Tatu pegou 
144 (um menino)
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4) Mistura de tratamento:

soldadono lombo. 52 (S. ElpTdio)

5)

89 (narrador)

6) Emprego redundante de reiacionantes quantificadores:

português7)

76 (narrador)

100 (narrador

Emprego de aumentativos e diminutivos estranhos ao 
padrão:

93 (narrador)
120 (Edilberto)

Liduvino, brancarão comprido...
Depois de pensar um’ tiquinho...
Ourama sacudida, vai ver.

...sem esbarrar nem um tiquinho...

...a fazeção de doce em casa...

...uns metros de pano ou um tiquinho de dinheiro.

...um tiquim de comida... 87 (Rosa) 

...e milho estave nesse tope assinzinho.

6 (narrador)
10 (Liduvino)

30 (Diomede)
33 (narrador)

35 (narrador)

30 (narrador)
30 (Sã Desideria)

Emprego do verbo "botar" no lugar de "pÔr":

Carece de botar numa casa... 8 (Liduvino) 
...botava para fora meio palmo de língua... 
...carece de botã pra fora de qualquer jeito. 
...botar um fim no escândalo... 36 (narrador) 
...botou o linguão roxo para fora. 43 (narrador) 
E se fugir te boto soldado no seu rasto. 51 (S. Elpídio) 
Supri ano botou a mão na cabeça: 51 (narrador) 
Era a peia que Deus botou nele pro resto da vida.

Pra você eu te dou tudo; 48 (S. Joaquim)
- Te dou enxada e oce fica devendo a conta... 50 (S. Elpídio)
E se fugir te boto soldado no seu rasto. 51 (S. ElpTdio)
- Estã brincando, moleque, mas eu te pego voce. 52 (S. ElpTdio) 
...tu ainda nesse dia^não tenha plantado arroz, te ponho

Fala alto, gente, tou muito surdo demais... 20 (Capitão) 
...com a filha mais menorzinha... 29 (narrador)
...um segredo muito ruim demais dessa vida... 30 (Sa Desideria)
...o tal era muito brincalhão demais... 44 (narrador) 
...muito mais melhor... 60 (narrador)
E tiraram para fora o fuzilão prêto, muito grande demais. 73 
(narrador)
.. .na porteira de mais de fora do curral.
...tou muito apercisado demais da conta.
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8) uma

9)
12 (Liduvino)

58 (narrador)

138

Emprego redundante da negativa dupla ou tríplice:10)

19 (carreiro)

22

; per
88 (narrador)

Emprego redundante de morfemas gramaticais que indicam 
ação especifica:

...num tinha ninguém dessa vida... 6 (Liduvino) 
a gente num deve nunca de estorvar o gosto de um morrente...

9 (Liduvino) 
...ele num e dos carecidos não. 14 (carreiro) 
...a gente num carece de viver com mentiraiada não... 19 (carrej_ 
ro) 
...ninguém não pode obrigar... 19 (carreiro) 
...não vendo nenhum pagamento pela trabalheira!
- 0 homem não é de mentira não... 19 (Chiquinha) 
...mas ninguém não via nada... 22 (narrador) 
...um marruco brabeza dò sertão que ninguém num lembrava, 
(um menino) 
...num teve nadinha dessa vida... 22 (um menino) 
Sem isso êle num reza nunca a sua missa lã dêle. 30 (Desideria) 
E sem casa, nem não sei como seria a vida... 39 (narrador) 
...dizendo que não dava nada dessa vida... 40 (Capitão) 
...dessa vez num é rebate falso não. 43 (Liduvino) 
...praquele miserável num dou nadinha dessa vida. 48 (S. Joaquim) 
Ninguém não iria pois vender uma enxada... 51 (narrador)

Alguns verbos irregulares tendem para a regularidade: 

...entãoce não havera de ter em mente, sã dona. 
Ah, ja seio... 28 (narrador)
...mas êle não havera retornado ainda;
"Quem havera de dizer!... 107 (voz geral)
...chegaram contando que o rêgo d'ãgua havera arrombado, 
(narrador)
Olaia jamais havera escutado um ganir mais feio... 71 (narrador) .
Ainda no céu havera de guardar estatuto de primazia... 78 
(narrador)
Quem matasse um tico-tico e passasse o dedo no vão das suas 
ninhas, havera de sentir um cabelo as prendendo, f

Com o cheiro do de-comer... 47 (narrador)
...de a pé, levava-se bem um dia para ir e voltar. 57 (narrador) 
...gente de a cavalo, cargueirama, carros de bois e uns poucos 
de a pé. 75 (narrador)
...ou me dao de-comer ou não me dão de-comer. 83 (narrador)
Se seu Reimundo desse o de-comer... 84 (narrador)
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12) Regência verbal estranha aos padrões combinatórios:

23 (narrador)

contração13) Bastante densidade no emprego de relcionantes em 
com determinantes:

- Quem sera que tava perrengado pressas bandas...? 6 (um goiano)

(Liduvino)
10 (Liduvino) 
(um rapazinho)

7 (narrador)
9 (narrador)

em lugar do verbo "haver":
...num tinha ninguém dessa vida passando male presses lados...
6 (um goiano)
Quando tinha gente em artigo de morte...
Ficar com êle na roça não tinha jeito...
...tinha uns urubu ja metendo a cabeça pela porta... 28 (narrador)
...uma roça de arroz no ponto de planta e num tem enxada... 53 
(Supriano)
No começo da rua não tem nada de anormal. 80 (roceiro)
- Tem uma gente gemendo ai! 84 (filho do Reimundo)
Tinha gente que sõ bebia água do Taquari... 141 (narrador)

...e nunca ninguém não tinha visto visagem alguma.
Ninguém nunca não vira essa gente?
Ela num era defunto sem choro não.
Num tou vendo ninguém não tocar roça, uai. 94 (Rosa)
Não. Eu não examinei o animal não. 123 (o vigário)
...a gente nem mesmo não sabia... 137 (narrador)
...mas la no fundo, nunca que ninguém não chegava... 142 (narrador)

54 (narrador)
79 (narrador)
93 (narrador)

...a gente' num deve de estorvar...?

...e foi chamando guia òs bois.
- Oce deu agua 5s bichos?
...mas sÕ ouvia ero o berrante berrando õs bois.
Vem trabalhar mais eu, Piano. 49 (S. Joaquim)
Vão te trazer oce debaixo de facão, vão te meter ocê na cadeia...
62 (S. Elpidio)
...o jatobazeiro pegou de balangar. 65 (narrador)
...uns homens da Bahia tangeram apôs de socar o punhal no velho... 
93 (narrador)
- Chuva não deve de tardar - 97 (Capitão)
...e por isso resolveu não sofrer mais a lavoura. 105 (narrador)
- Diz que rombou e deve de ter rombado... 139 (morador local) 
...um espelhinho redondo que devia de ser da empregada... 140 
(nàrrador)
...fica assuntando na prosa dos mais velho! 142 (Nhã Veva) 
...nois precisa de encontrar... 143 (uma doméstica)

11) Emprego do verbo "ter"
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48 (S.Joaquim)

...passando male presses lados... 6 (um goiano) 

...quanto sera que ele ia querer polo título? 16 (Capitão) 

...devolver a saúde pro pobre... 18 (Liduvino)

...a senhora vendeu pro Erculino... 24 (moradores goianos)
- Ela tã xingando pro vento... 36 (molecadas) 
...praquele miserável num dou nadinha dessa vida. 
...um agrado pros seus filhinhos... 53 (Supriano) 
Quero mostrar presse delegadinho... 63 (S. ElpTdio) 
Choraram bonito pras bandas do Engenho... 97 (Maneta) 
...mais assim pressa bandinha de lã. 126 (narrador) 
...correndo pra varanda e daí pro quintal. 137 (narrador) 
...o Bertolino lã ia pro São Bento... 142 (narrador) 
...tangendo boiada pros lados de Buriti Alegre. 143 (narrador)
- Capaz que desvia proutras bandas... 143 (uma doméstica)

15) Preferência pelo objeto indireto por meio de um reiacionante: 

...o senhor podia adiantar pra nós um pouco dos cobres... 16 
(carreiro)
...êle falou pra mim ansim... 18 (carreiro) 
...procurar o coronel e representar para êle... 29 (narrador) 
•? Devo la nada pra senhora, Sã Chiquinha! 36 (Coronel)
Ao entrar na casa, representou para ela a sala... 37 (narrador) 
...se êsse Elpídio falar para mim... 48 (S. Joaquim) 
...ficou devendo um conto de réis para o delegado. 49 (narrador) 
...exigia que todo mundo pedisse managem para êle. 51 (narrador) 
Num falei proce... 62 (S. Elpídio)
...Tigre levantava para ela os olhos cheios de fraterna compreensão... 
95 (narrador)
...e falou ansim pra mim... 106 (Edilberto)
...eu vou fazer pro senhor um precinho especiale... 120 (Edilberto) 
...eu vendo ela pro senhor por dois contos de réis... 120(Edi 1 berto)

14) Morfema de plural apenas no determinante:

Seus parente ê os dente... 8 e 12 (Liduvino, Minervina e carreiro) 
...nõs atê que semo parente... 12 (Minervina, goiana) 
...hospe e peixe três dia fede... 28 (narrador)
...tinha uns urubu jã metendo a cabeça pela porta... 28 (narrador) 
...que menino mais atentado que fica assuntando na prosa dos mais 
velho! 142 (Nhã Veva)
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consequentemente

herege

66

118

143 (uma doméstica)

(narrador)29

20
21

para arreceber ao depois do Major... 
Sera que Chiquinho não paga isso em antes? 
...de para a manhã voltaram para a roça... 
Mas adonde que eu parei? 28 (narrador) 
...o senhor conhece em desde que nasceu...

a senhora não a lembra o quê que assucedeu'com êle? 30 (Diomede) 
.. .adonde a gente faz precisões. 38 (narrador)
Antãoce foi sÕ a coiÕ da Chiquinha... 39 (voz do povo) 
Inda bem que as poetagens de Liduvino... 43 (narrador) 
"Não sei adonde que Piano aprendeu tanto preceito"... 47 (D.Alice) 
- Nem que seje dez minreis ocê me paga em hoje. 35 (Chiquinha) 
Ao depois vieram os negócios... 49 (narrador)

16) Tendência à redução das flexões verbais e
falta de concordância do sujeito e seu verbo:

...êle ta munto perrengado... 12 (Liduvino, goiano)

...Que povo mais herege são êsses... 12 (Minervina, goiano)

...quê qui tão vendendo, pessoale? 13 (Capitão Benedito, goiano) 

...num vê vossuncê que nõs tã percisando de arreceber o dinheiro...
15 (carreiro)
. Ocês garra a fazer fuã com esse dinheiro... 17 (Capitão)
...nos tã quereno... 17 (carreiro)
...hospe e peixe três dia fede... 28 (narrador)
...o senhor sabe muito mais do que a gente que pessoal 
que são... 28 (narrador)
...os anjos sÕ veve dizendo amém... 30 (Diomede)
NÕis tã aT de grito, capitão. 63 (soldado)
- Inteirando dois dias que nos ta fazendo cruz na boca... 
(Olaia)
...aquêles latidos não era boa coisa. 73 (Olaia)
- Jã ê oito horas, serã? 98 (Desidéria)
...eu trouxe a Cigana, mode vé se nos faz um negoço... 
(Edilberto)
...nois precisa de encontrar mais vez.

17) Emprego de formas arcaicas:

.. .adonde cuidem dele... 8 (carreiro)
E ê em antes de o sol entrar. 9 (Liduvino)
A gente não tem ê cômodo adonde ponhar o desinfeliz... 10 
(Ze Roxinho, baiano)
.. .entãoce não havera de ter em mente, sa dona. 12 (Liduvino) 

adonde êle ê desconhecidol 14 (Capitão Benedito) 
Em antes de vir para o comercio... 15 (narrador)

16 (carreiro) 
(Capitão) 
(narrador)
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52 (narrador)

78

18) Expressões e modismos regionais:

Oxém, a mo que e carro de defunto. 
...guspiu um guspo grosso.
- Tarde, Seu Liduvino. Tarde pra vancês. 
...guspiu varias gusparadas... 15 (narrador) 
...comeram um feijão cozido malemal... 21 (narrador) 
.. .butelo de catre alto. .. 21 (narrador)
A chuvinha fininha era uma librina... 22 (narrador) 

a chuva que era uma librina de prata. 23 (narrador) 
Voce não quis dar um demão na boiada? 23 (boiadeiros goianos) 
...tamos lã em casa precisando de um tudo...29 (narrador) 
... a sua missa la dêle. 30 (Desidéria)
A mo que vai numa desobriga, que mal pregunte? 56 (Supriano) 
A mo que foi Seu Carrinho? 116 (um roceiro)

5 (um baiano)
5 (narrador)

7 (carreiro)

- E a enxada, adonde que ela estã, nhÔ? 50 (Supriano) 
...adonde achar ua enxada... 51 (Supriano) 
...a boca relumiando ouro por debaixo do chapéu... 
...por debaixo do chapéu,,. 52 (narrador)
Ah, que se fosse em como na porteira velha... 54 (narrador) 
...espécie de arrocho por debaixo dos braços... 55 (narrador) 
...dava aquele tranco no couro de boi adonde dormia. 55 (narrador) 
...entrevada das pernas, em desde o parto... 57 (narrador) 
Mas em antes preciso de enxada mode plantar. 62 (Piano)
- Enxada adonde? 72 (Olaia) 
...em ante do mei-dia, Deus adjutorando... 74 (Piano) 
No de repente, pra banda de baixo armou-se um tendepã... 
(narrador) 
...ensinou para os judeus adonde Nossa Senhora estava escondida. 
88 (narrador)
...em ante da lua. 90 (narrador) 
No lugar adonde nascera... 93 (narrador)
- Adonde foi Seu João, Chico? 97 (Capitão)
...e entãoce... mandou me chama eu e falou ansim pra mim... 106 
(Edilberto)
Intê que Exército ê trem bão, uai! (comentário local) 
.. .adonde outros animais fuçavam uns restos de milho. 133 (narrador) 
...o pote de barro adonde se punha a agua de beber... 141 (narrador) 
...num lamaçal esverdinhado, adonde as jias gritavam... 141 
(narrador)
...pois ali em antes de ser cidade tinha sido residência de tapuios. 
143 (narrador)
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138 (narrador)

es

ou

19) Emprego do Indicativo ou Infinitivo em lugar do Subjuntivo:

Home, nos temos de achar um cristão que pode tomar conta do dito- 
cu jo-supra. 10 (Liduvino)
...num empenho danado para êle dar um empurrão na fazeção da fes 
ta. 43 (narrador)
...para dar umas indiretas no Edilberto, para ele deixar de 
tar defendendo os turcos. 109 (Bento)

0 senhor a modo^que comprou um animal hoje, seu vigário? 122 
(Coronel Possidonio)
...biscoitos de farinha de milho, uns butelos terríveis.. 123 
(narrador)
...os dois homens sorviam o líquido quente e cheiroso, mastigando 
a “mistura11. 123 (narrador)
Ei, mundão sem porteira1.- 126 (narrador) 
.. .aquele trem a-toa. 137 (Benigno) 
.. .butelo de rego que o coronel abriu na era de 1912. 
...contava um porem.. .139 (narrador) 
.. .e como la diz: 141 (narrador)

20) Emprego de "mode" ou "pra mode" no lugar de relacionantes do 
tipo "para", "a fim de" e "por causa de":

Mode não ofender as almorreimas... 13 (narrador)
...pra mode tratar do doente... 15 (carreiro)
...mode comer os olhos do pobrezinho... 28 (narrador)
...pra mode a gente ir cuidando do doente. 28 (narrador)
...mode vender no comercio. 49 (narrador)
...o delegado inventou mode o Chaveiro não aceitar... 51 (narrador)
...vendendo um melzinho mode comprar ua enxada. 52 (Supriano)

mode preservar-se dos carrapatos... 56 (narrador)
...preciso de enxada mode plantar. 62 (Supriano)
...uma enxada pra mode lavorar. 64 (Supriano)
Teve muito mêdo, mode a cara de um dos soldados. 74 (narrador)
...um canto pra mode dormir... mode nao morrer de fome. 87 (Rosa)
...mode ver se não desbota... 91 (narrador)
...mode ele vendê? 94 (Rosa)
...mode espantar o Saci. 95 (narrador)
Isso e chuva do ar, que chega nem a chegar na terra, mode o calor. 
100 (Maneta)
Fizera o negocio... mode aprovar... que dava conta de negociar... 
107 (narrador)
...mode ve se nos faz um negoço... 118 (Edilberto)
...mode os outros que passaram pelo alto do ceu... 138 (narrador)
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21)

(a cozinheira)

22) II rela

indica23) II

47

"mai s 
ou

0 coronel ficou famoso mode o rego, 138 (narrador)
Vai demandar uns pares de dias mor de tampar. 140 (morador) 
...mode encher melhor as vasilhas. 14r(narrador)
...para ir no Taquari, mode encontrar com o Zé da Bicicleta 144 
(cozinheira)

acabou que nem um capim queimado. 7 (narrador) 
...largado que nem vara de porteira quebrada. 8 (Liduvino) 
...topou Izidoro que nem um boi ervado... 9 (narrador) 
Um boi berrava fino, feito uma corneta. 26 (narrador) 
...largado num rancho que nem cisco em quintal... 28 (narrador) 
0 pessoal rodeava a fogueira feito madrugada de moagem. 31 (narrador) 
0 resto do dia ficou pela cidade feito uma jararaca que perdeu o 
veneno. 36 (narrador)
...o pobre se sentou, os olhos feitos duas tochas. 39 (narrador) 
...suava tal e qual uma vaca ervada. 40 (narrador)
...ficar com os cobres que nem ficou com a roupa... 41 (Capitão) 

ficava de orelha em pé, que nem coelho. 54 (narrador) 
lugar perigoso que nem dente de cascavel... 54 (narrador) 

...fuçava na lama tal e qual um porco... 56 (narrador)

...o papo feito um grande grão de café... 118 (narrador) 

...agora era furar por baixo, que nem buraco de paca. 139 (narrador)

"tal e qual" em vez doEmprego de "que nem", 
cionante comparativo

Emprego de "mais" no lugar do relacionante "com" que 
/companhia/ ou /associação/:

Julião mais os filhos tangiam o gado. 24 (narrador)
...a mulher mais os filhos estavam sapecando um capado...
(narrador)
Vem trabalhar mais eu, Piano. 49 (S. Joaquim)
...montou e saiu mais o sacristão. 57 (narrador)
....Seu Joaquim mais um cunhado se afastavam pelo trilheiro... 63
(narrador)
Benedita Jaco estava frequentando o Taquari, mais umas outras...
143 (narrador)

"feito" e
"como":

Emprego do relacionante "em" com verbos que indicam movimento:

...vou primeiro no ensaio... 44 (Liduvino)
Carece de ir no rancho dele e reclamar... 137 (morador local) 
...chamando a cozinheira para ir de tarde no Taquari... 143
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24)

25)

rio

139 (narrador)

3a. pessoa do singu26)

27)

58

48 (Seu Joaquim)
49 (Seu Joaquim)

...os anjos sÕ veve dizendo amem... 30 (Diomede) 
Num ve que o bichinho sÕ veve pulando? 89 (Rosa) 
Mas cuma ê que esse pessoal veve? 94 (Rosa)

Não lhe era possível dormir mais. 34 (narrador) 
...Homero não trabalhava mais porque cachaça não deixava, 
(narrador)

...o cemitério ficava pro riba da grota.

...o jôrro... escorria por riba do chão.

Eliminação das formas verbais do Imperativo: 

"0 Joaquim, me da isso...
- Vem trabalhar mais eu, Piano.

0 verbo "viver" modificado na "base", na 
lar do- Indicativo:

no lugar de "jã":

Emprego da palavra 
"por", "para", "de", 
nado/ :

Emprego de "mais"

"riba" em combinação com os relacionantes 
e "em" no sentido de /um lugar determi

...em riba daquele formigueiro-mãe... 11 (narrador)

...com zolho comprido por riba dêle. 12 (Liduvino)

...o menino atirado para riba... 22 (menino)

...debaixo da poeira ou por riba da lama... 25 (narrador) 

...empurrando ate os caibros e as ripas para riba. 37 (narrador) 

...e ainda por riba lhe furtava até os trapos... 41 (narrador) 

...guspinhou pra riba... 48 (narrador)

...devendo a conta do delegado e a enxada pro riba. 51 (S.Elpídio) 
0 patrão chegou... em riba da mulona... 52 (narrador)
— na sua homência decretou pro riba dos ombros: 52 (S.Elpídio) 
...o fumo que Seu Reimundo tinha em riba do balcão. 58 (narrador) 
...proclamou êle de riba das esporonas... 62 (narrador) 
...ela ja estava em riba da cacunda dêle. 80 (narrador)
...o chapéu derrubado por riba de uma das orelhas... 106 (narrador) 
...na algibeira- de riba do casaco... 107 (narrador) 
Urubu tã rezando em riba da casa, os patos estão subindo 
arriba. 138 (morador local)
...escorando o chão pro riba dos trabalhadores.

140 (narrador)
144 (narrador)
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53

90

28) Alguns reiacionantes flexionam em gênero e número:

...alguma enxada meia velha para ceder para a gente... 
(Supriano)
...chegaram hóspedes em todas as casas excetas as casas dos 
graúdos... 76 (narrador)
...vinha roer a grama meia verde dos lugares úmidos...
(narrador)



6. LÉXICO

usa

e um

(108)

(109) Rio de Janeiro ,

o coji
tido
for

mas 
nhã, 
ver, 
hai , 
havera

(110)
(111)

Williams, Edwin B. Do latim ao português. Rio de Janeiro, 
Tempo Brasileiro, 1 9 73^. p. 229. 
Melo, Gladstone C. A língua do Brasil. 
Fundaçao Getúlio Vargas, 1971, cap. V. 
Id. , ibid. , p. 162. 
Id., ibid., p. 162.

A precisão auditiva de Bernardo Elis o leva a reprod^j 
zir não apenas o conservadorismo ao empregar formas arcaicas, 
porém usos que foram e são autênticos como índices da fala so 
ciai ou regional. 0 Visconde de Taunay ja tinha estabelecido .

Tanto quanto na fonologia e na sintaxe, o léxico 
do pelos personagens dos contos de Bernardo Elis possui 
servadorismo tão característico do português sub-padrão 
como "Standard" nacional do falar não cultivado. Além das 

arcaicas como 1 íí a , entonces , derei to, piadosa, 
encontramos também alguns arcaismos verbais 

em que a 
"num hai de té nada" 

(108);
a adoção de um "a-" 
arreun i r, assossegar , al embrar, 
arreparar, assoprar, aprevini r (109). 
conhecido que o convidou a tomar assento 
tém seu significado absoleto de "saudar" ou 
0 uso de assistir em "Assistia pouca gente pela redondeza, 
dos conhecidos" no sentido de "habitar", "morar" também 
arcaismo ja anotado por Gladstone Chaves de Melo (111).

sumana, me- 
como em ha- 

terceira do singular do presente do. indicativo é 
bem como as formas hade ou ha-de, e 

Um dos traços arcaicos mais característicos é 
prefixo nas formas verbais como arreceber, 

achegar, arretirar, assuceder, 
Na frase "salvou o 

" a palavra salvar re 
"cumprimentar" (110). 

to-
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sinta

|13| (112)1) margem do rio

d1 água.

combinação lexical aparece seno

o
Nelson

uni da 
do

Por ou 
"vinha

(112) Os números entre barras verticais, depois de cada 
de ou combinação de unidades, correspondem ãs cartas 
Atlas prévio dos falares baianos.

Hã
que apresentam algumas variantes, por vezes certa 
em 
que foi 
Rossi .

Em Bernardo Elis, a 
guinte contexto:

e os ar
em antes,

em

certas unidades ou combinações de unidades lexicais 
identidade, 

se comparando o emprego que Bernardo Elis fez delas com 
fixado no Atlas prévio dos falares baianos de 

Atente-se para os seguintes exemplos:

como na vem 
como jã foi 
xe.

entre as formas que sao mais "caracteristicamente roceiras" no 
sudoeste goiano, ainda usadas em nossos dias, o emprego de em- 
bromação, embromadores, cujo (como o sujeito da frase), a for 

ma verbal havera como auxiliar (não havera chegado) e horror 
ou ror como "muito", todas usadas nos contos de Bernardo Elis.

Os personagens e o narrador mostram o mesmo gosto em 
reduzir ou aumentar os vocábulos mesmo se são diretamente sub 
entendidos ou não. Assim encontramos sepurta por suporta , 
sati sfa por sati sfação e negativas por meio do prefixo "des-": 
desi nfe 1 i z , desapear , desfastio, desdeixar e desquerer. 
tro lado, o emprego constante de redundâncias do tipo 
vindo ",11 ia indo", " indo de ida", 11 entrar pra dentro" 
caismos redundantes de re 1 acionantes como em desde, 
em hoje, ao depois, de para, de em antes que, mas em antes, 

demonstrar a essencial pobreza do léxico sub-padrão, 
demonstrado contextualmente na descrição da

Nos municípios baianos de Bom Despacho, São Vicente e 
São José das Itapororocas foi registrada a variante beiço- 

Rossi registra a variante beiço do rio espalhada em 
outras localidades do território baiano.
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2) Cuia,

cuia,

cuias,

"Uma velha trouxe café em cui tezi nhos...11 (116)

3) buraco, sulco, grota |2|

textos:

até

p. 9

da é coité, 
coi tezi nho,

"Dentro da casa, 
coités,

"O cel. 
s i vas , 
nos (-----

boiavam pedaços de madeira, 
trapos..." (114)

(113) Ermos
(114) Ib i d. ,
(115) Ibi d . ,
(116) Ibi d. ,
(117) Ibi d. ,
(118) Ibid. ,

de casca de coco ou de outro fruto 1481

Em Sao José das Itapororocas e Tanquinho, a forma usa 
Noutras localidades, registraram-se as variantes 

v a z i n h o feitos de coco ou de barro.

Em São José das Itapororocas registra -se a variante 
brocotÕ. Espalhadas pelo território baiano estão as formas pe- 
rau, barroca e catinga fechada.

"...pegassem o trilheiro que beiradeava o mato 
sair na grota do corgo." (119)

Somente para o sul, para a varzea, é que estava mais 
enxuto, pois o braço do ri o aí era pequeno." (113)

Em Bernardo Elis, a unidade coité não se confunde com 
segundo o seguinte contexto:

T3T~
201 .
190.
22
253.*

(119) Veranicò de janeiro, p. 73.

tangera muitos burro por essas estradas agre£ 
em todos os sentidos, acordando ecos virgens 

ocos de brocotõs ..." (117)

" (118)"0 rio lã ia cantando de perau em perau.

Elis emprega brocoto, perau e grota nos seguintes cori

> bara 
de noite, nas cozinhas e dis

"Era um barulho(...) como êsse passear(...) das 
tas nos cui tes e cúi as , (' 
pensas ." (1 ITJ

e gerais.
P-
P-
P-
P-
P-
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4) tipo de chicote para açoitar animais 11 50-1511

|153|5) tacha

23

138.

Espalha
chu-

se 
baca-

"Andre prendeu a correia do pirai e puxou com força..." 
(121)

120)
(121)
(122)
(123)
(124)

Itapororocas usa-se semanso. 
as variantes preguinho,

Bernardo Elis registra as seguintes variantes nos con 
textos que seguem:

Em São Jose das 
das pelo território baiano estão 
1 i adei ra, rápido , brocha.

Como se pode notar, sedem, como é empregado por Elis, 
tem implicações semânticas bastante diferentes e bem evidentes 
na situação contextuai.

Em Sao Jose das Itapororocas e Tanquinho registrou- 
mangual . Espalhadas pelo território baiano as variantes 
1 hau , peio, crovelana , soi tera e sedem.

"...estalava o pi rai, dava um assobio agudo, afirmava 
o cabo do rêl ho ná badana, escorando-se nêle..." (120)

lama nos pes, ia-se pegar num sedem, 
pura lama, menino que passava era com os pes pe 

(123)

"Cheiro de lama, 
era a
sados de lama."

Elis registra tachinha no seguinte contexto:

"O martelo agoureiro ficou pregando tachi nhas e galões 
dourados no silêncio dessa noite de crime.11 fl24)

Ermos e gerais, p. 
Ibid. , p. RT5T 
Ibid., p. 220. 
Veranico de janeiro, p. 
Ermos e gerafsõ p.’ 77.

"Viajava com um baita pi raT na mão e aquele que retar 
dasse, marchava(. ..) debaixo do seu relho." (122)
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em

sendo me-

Elis registra bentinho e medalhinha nos seguintes con
textos:

na(126)boca.

| 142-143|7) tipo de armadilha

I
Elis emprega a variante mundéu no seguinte contexto:

I
|8|8) trãs-ante-ontem

variante tras antonte no contexto se
gu i nte:

"0 Joca me falou pra mim trás antonte.11 (128)

ITT.
190.

com a outra 
(125)

6) medalha de metal branco, santinho de pendurar 
cordão |67|

Em Sao Vicente a variante usada é veroni ca, 
da 1 ha para os outros municípios do território.

"...Olaia, com ua mão apontando a roça, 
segura duro no benti nho do pescoço..."
"0 baiano tinha posto uma medalhinha de S. Miguel 

** í 1 O C \

Em Tanquinho, registrou-se mundéu. Variantes espalhai 
das pelo território baiano como fojo, jiqui , esparrela e 1 aço 
indicam a utilidade do processo, ou seja, para pegar peixe, ta_ 
tu, raposa, paca, veado, gato, jacu e prea.

Elis registra a

(125) Veranico de janeiro.
(126) Ermos e gerai s~ p. 1 
(12 7) I bi d. , pí 
(128) Ibid., p.

"No mais, era sÓ armar mundéu para pegar quantos cai 
titus, quantas pacas, quantos bichos quisesse." (127f

. p. 73.
109.

Em Bom Despacho e Tanquinho, registraram-se ternan- 
teontem e tresnanteontem respectivamente. Espalhadas pelo te£ 
ritorio baiano as variantes três-ante-ontem e três-de-ante-on- 
tem.
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9) prosti tuta |106-107-108|

nos

"Nao e que nao existisse mulher dama." (131)

10) primeiras (também últimas) horas do dia |7|

matinas.

Elis registra a ângelus e

reuni a-se

[69[11) tipos de agasalho de inverno

191P.

2TTT

vovÔ perguntasse por Branca êle res^ 
, que era uma ra- 

(...) Todo homem daqui

Em Tanquinho a 
palhada pelo território baiano a variante rapariga.

Em São José das Itapororocas, registrou-se a variante 
boa. Espalhadas pelo território baiano cachenê, xale de lã ou 
pele.

"De manhã, como o ’ 
pondeu que ela havia fugido com LolÔ, 
pari ga muitíssimo relaxada: ( já..." (130)

"Era a ave-maria e

a ave-maria nos contextos:

Elis registra prosti tuta, rapariga e mulher dama 
seguintes contextos:

"Na mulher a arte e bastante para redimir a prostituta." (129) ------

"A primeira estrela palpitante no alto,(...) era um 
sinof...) batendo a angelus naquele deserto..." (132)

um povão na chacara."(133 )

variante registrada foi barrede i ra. Es

(129) Ermos e gerai s.
(130) Ibid., p. 200.'
(131) Caminhos e descaminhos.
(132) Ermos e gerais~ p^ 154.
(133) Ibid. , p7

Em Bom Despacho, Tanquinho e São Vicente ,registrou-se 
Variantes espalhadas ocorrem como anoitecer, romper- 

zinho do dia, as avemarias e seis horas.

p. 75.
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Elis registra as duas últimas nos seguintes contextos:

maos

ar

| 36-36R|

Elis registra jirau nos seguintes contextos:

mu

faz

Elis registra a seguinte ocorrência:

1 4) trabalhador de enxada |2 3 - 2 3 R |

212.

1 0C3 
sotão

pois ela não
1 (135)

"Naquela noite, ] 
lher e ela nao se opôs."

* e, não se coni 
foi ate o jirau e apalpou a afilhada."

"Acendeu uma candéia para se distrair 
tendo afinal, ■'
( 136) —

13) doença nos olhos que inflamam as pálpebras e 
cair as pestanas | 93 |

Em Bom Despacho a variante e moleque. Em outras 
lidades, registraram-se as ocorrências de jirau, paiol, 
e estaleiro.

pai Norato achegou-se ao jirau da

12) onde se poe o feijão a secar

"Enquanto a mulher foi botar o xale, |  
redava pê de casa sem estar embuçada. . . "

Em Tanquinho e Sao Vicente, registrou-se uma única uni 
dade lexical: sapi ranga.

"0 homem do cachenê(...) impôs gravemente suas 
ao jogo..." 34)

"Espetou seus olhos vagos, empapuçados , sapi roquentos. . ." 
(138)

Em São José das Itapororocas, registrou-se a variante

(134) Ermos e gerais. p.
(13 5) Veranico de ja'neiro.
(136) Ermos e gerais, p. 2
(137) Ibid. , p. ’
(138) Ibid. , p.

213.
. p. 18.
252.
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ocorreram as variantes ma-

Elis registra jornaleiro no seguinte contexto:

15) arco-i ri s |3-4-5-6J

de
acu-

Elis registra a lexia no seguinte contexto:

aliança
(140)

jl2|16) nevoeiro

seguin

o resso
il

• . a

o vento açoita.

82.P-

22.

(139)
(140)
(141)(142)
(143)

"Depois tornava a roncar bonito 
nar da neblina no vale." (141)(141)’

Em Bom Despacho, registrou-se a ocorrência barra 
nuvens. Espalhadas por outras localidades as variantes 
ri smo, arco-da-velha , arco-de-velho, arco da liança.

pataquei ro. tni outras localidades, 
caguei ro , diarista e jornaleiro.

"...a chuva não parou de peneirar uma 1i bli na fina de 
prata." (142)

Em São Jose das Itapororocas, Tanquinho e São Vicente 
registrou-se a variantè 1i bri na. Espalhadas por outras regiões 
ocorrências como ci nzei ra , cerração, sereno, nebri na , 1ebrei a , 
chuva fina e chuvisco.

Elis registra neblina, 1i b1i n a e 1i b r i n a nos 
tes contextos:

estendeu-se no ceu a

manso, como

"Devido a essa labuta, no Retiro quase não paravam ca 
maradas, empreiteiros, arrendatários ou jornaleiros.75’ (139) ---------

"Quando o sol declinou, 
do arco-iris..."

Caminhos e descaminhos.
Ibid., p. 99.
I b i b . , p . 81
Ibid., p. 15.
Veranico de janeiro, p.

"A chuva fininha era uma 1i bri na que 
va..." (143)
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17) operaçao de plantar |24-24R|

proce^
so

Dl18) lua

registrou-se a forma 1 uma. Cerca

1
idade |135-136|

va
ri ante:

67

Em São Jose das Itapororocas foi registrada outra 
catuei ro.

emi ssor
arcai

as
a

Em Tanquinho e São Vicente, registrou-se a forma plan- 
t_a, a qual apresenta distribuição predominante nas outras loca 
lidades do Estado.

Elis registra lua no seguinte contexto, cujo 
tem em seu dialeto, outros desvios com características 
zantes, por exemplo, es.cui tou, adonde e mode o calor.

19) designação do boi conforme a

Elis registra a mesma unidade lexical, para o 
idêntico, no contexto:

(144) Veranico de janeiro, p.
(145) Ibid. , p. 102.

Num falei! Num falei que chovia de noite? Agora e 
chuva até a entrada da lua nova, com a ajuda de Nossa 
Mãe Maria Santíssima." (145)

Em Bom Despacho, São José das Itapororocas e Tanquj^ 
nho, a unidade lexical e mamote. Os informantes acrescentarapi 
os seguintes conceitos: maior que bezerro; com 15 dias; mamaji 
do; pequeno, menor que garrote; até 8 anos; taludo, grandinho 
e crescido; de 8 arrobas em diante; de ano; ate quatro anos ; 
garrote de 2 a 3 anos; se for novilha é mamota.

Em São Vicente, registrou-se a forma 1 uma. Cerca de 
40 Km de distância (Barreiras) a variante lua foi recolhida de 
um informante do sexo feminino de idade bem avançada.

"01aia(...) com o beiço inferior esticado, indicou 
duas sacas de semente que Elpídio ali deixara para planta. " (144)
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da vaca, no maior dos atentados legais contra o direi 
. 1 II / 1 -» v ---to dos mamotes." (147)

artei

"Al i

20) papa grossa de farinha de mandioca | 4 5 |

por

Elis registra ensopado no seguinte contexto:

man

as

23.
22.

138.
144.

Ocorrências linguísticas dignas de relevo, 
constituem índices da fala rústica, do meio rural, de

brabeza

quais
pessoas

P-
261.

fazer um ensopado com pirão de farinha de 
(151)

"...jogando a vida tão frágil atrás do marruás 
ro pelos charrascais." (149)

"...ia 
d i o c a."

criava seus 3.000 e poucos curral ei ros.11 (150)

Atente-se para as seguintes variantes:

"Tomei(...) um bom copo de leite quente, tirado ao pe

" . . .o menino saiu 
cher de_leite, no curral, 
do sertão que ninguém num lembrava."

Elis registra a forma mamote no seguinte contexto:

(146) Veranico de janeiro.
(147) Ermos e gerais, p.
(148) Veranico de janeiro. p.
(149) Ibi d. , p. 25.
(150) Ermos e gerais. p.
(1 51) Veranico de janeiro, p.

com o copinho dêle para o pai 
e tinha um marruco w

Em Bom Despacho, São Jose das Itapororocas e Tanqui_ 
nho a unidade lexical ê escaldado. Os informantes acrescentji 
ram estas informações: feito na porcelana; pirão mais fechado; 
com água quente e fria; papa das crianças; farinha com agua 
quente por cima; angu; o leite pode ser substituido por água 
ou caldo de qualquer coisa; com gordura e sal.

'0 menino, o Dondom, nada tinha de menino, mamote ve 
lho de dezesseis anos, mas tratado feito uma criancT nha por sua mãe..." (146) ~
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ii

em

co 
f a

f i cção, 
mes

"Deve-se assinalar, (...) um aspecto 
mente muito importante do funcionamento das 
significativas no comportamento verbal, 
sas unidades podem distinguir-se por suas 
relativas e, psicologicamente, por sua disponibilidade 
ou por sua familiaridade. Tais característi cas desempe^ 
nham um papel importante, sobretudo na percepçao do dfs 
curso e no reconhecimento de palavras isoladas, escrf" 
tas ou faladas." (152)

psi cologi c£ 
unidades 

Com efeito, es^ 
frequências

de pouca instrução, são os juramentos, as pragas, as exclam^ 
ções, os xingamentos e as invocações de Deus, da Virgem Maria 
e dos Santos de devoção ou padroeiros locais. Os personagens 
usam constantemente "meu Bão Jesus da Lapa", "Que Deus o tenha", 
"Por amor de Maria Santíssima", "Polo amor de Deus", Meu Divi
no Espírito Santo e meu São Benedito", "seu bedamerda", "Vi -
che Nossa Senhora do Muquém", "Tesconjuro". Pela sua f a m i 1 i £ 
ridade, estas expressões estão em constante disponibilidade , 
ocorrendo na fala dos indivíduos com bastante frequência. Cçj 
mentando a função de certos tipos de lexias no discurso banal, 
Jean-Michel Peterfalvi assim se expressa:

(152) Introdução ã psico1inguísti ca. São Paulo, Cu 1trix-Ed.USP , 
1973, p. 97.

Nao é de causar surpresa ou estranheza, pelo menos em 
a presença de personagens xingando ou fazendo imprecações 
mo ante outros que não o fazem. Esta espécie de profonação 
labora na caracterização dos personagens como indivíduos,' 

zendo-os atuantes e integrantes da estrutura narrativa de cada 
conto. Com estas noções em mente ê que podemos interpretar as 
unidades lexicais deste dialeto social sem esquecer que este 
tipo de falar e basilar em estabelecer os personagens como tj_ 
pos literários convincentes, pois a exposição narrativa e a 
ação, que estão infimamente ligadas com a fala dos personagens 
em cada estõria, ajudam a completar a personalidade de cada ti_ 

po criado pelo escritor. ,

Devido ao interesse de sua origem e os mitos que o 
cercam, destacamos algumas unidades relativas ao léxico folclõ 
rico, as quais estão relacionadas com as comemorações festivas 

louvor ao Divino Espírito Santo. No campo dos folguedos,
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ciai

ver
Sabedoria

dou

II Pr2

{responsabilidade contraida)1) (154)
"Quem pariu Mateu que o balance." (155)
II Filha alheia brasa no seio." (156)

{transferência de culpa) (157)2)
"Periquito come mío (158)

(prenúncio) (159)3)
(160)

110.
172.

um 
atê

P- 70.
P- 68.

rôni cas
e os

"Falã do mãu, prepara o pau."

Goiânia, Oriente, 1974,

alimentação as quitandas
e no culto religioso o mordomo,

A correlação entre a cultura popular e o dialeto s£ 
que lhe serve de veículo nos leva a um tipo de conhecimeji 

to e saber muito antigos, conteúdo este que se acha paralelo a 
certas combinações linguísticas cristalizadas, conhecidas como 
provérbios. Segundo o Prof. Atico Vilas Boas da Mota, "os pr£ 
verbios baseiam-se na experiência que nos vem de longe, em 
viajar de boca-em-boca, em um pensar de ouvido-a-ouvido, 
alcançarem o nosso consumo quotidiano. (...) Encerram uma 
dade que o povo nunca prefere contestar. Sabedoria empírica, 
e bem verdade, mas que dispõe de ensinamentos que nem os 
tos ou eruditos desprezam." (153)

p. 70.

Considerando alguns "campos de conceptualização 
postos pelo Prof. Atico Vilas Boas da Mota, tentamos descrever 
os oito probérbios usados por Bernardo Elis nos seus contos:

e papagaio leva a fama."

as ocorrências de folia, pousos, congo e congadas, zabumba e 
roqueira; na alimentação as quitandas (bolos e biscoitos),ve- 

e alf i ni ns e no culto religioso o mordomo, os mastros 
cruzei ros.

p. 45-48-50.(153) Provérbios em Goiás.
(154) Ibid., p. 182.
(155) Ermos e gerais.
(156) Ibid., pt 169.
(157) Provérbios em Goiás,
(158) Ermos e gerais^ p._
(159) Provérbios em~Goiãs.
(160) Ermos e gerais. p.
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4) {i nf1exi bi1idade}

{adaptação)5)

{parcimÔni a}6)

{hospitalidade}7) (167)
"Hospe e peixe três dia fede." (168)

(o

P-

P-
P-
P-

i n t ejr 
alto 
evi^
1 ín

que
va

0JJ 
que

grau a 
dência imediata,
gua, 
de símbolos, 
fo é nosso)

(161)
"Comigo ê no pau da goiaba.", (162)

144.
149.

75.
p. 138.
163.
91.
140.
28.

Linguística como ciência.p. 51. —————

(163)
"Cada terra com seu (164) uso, cada roda com seu fuso."

Rio de Janeiro,

"vos si mece", 
culino e " 
de "sim" 

"meu"

(165)
"Remenda teu pano_que durará um ano; remenda 
tra vez_que durará um mês; torna a remendar 
ainda há de durar." (166)

(161) Provérbios em Goiás.
(162) Caminhos e descaminhos. p.
(163) Provérbios em Goiás, p.
(164) Caminhos e descaminhos.
(165) Provérbios em Goiás.
(166) Veranico de janeiro.
(167) Provérbios em Goias.
(16 8) Veranico de janeiro. p.
(169) Sapi r, Edward. J_'

Acadêmi ca, 1971,

Quanto ãs formas de tratamentos, há grande predominâji 
cia por arcaismos como "vassuncê", "vossuncê", "vancê","mecê", 

"vosmicê", "nhor" em respostas curtas para o ma£ 
nhora" em respostas curtas para o feminino, seguidas 

ou "não". Como determinantes, "nhor pai" e "nha mãe" 
como "meu" e "minha" respectivamente são mais frequentes 
as formas usuais em noSsos dias. A escolha no emprego das 
riantes de tratamento depende muito do grau de respeitabi1id^ 
de, da proximidade ou distância das classes sociais dos 
locutores. Segundo Sapir, "que o léxico assim reflita em 

complexidade da cultura e praticamente um fato de 
pois o léxico, ou seja, o assunto de uma 

destina-se em qualquer época a funcionar como um conjunto 
referentes ao quadro cultural do grupo." (o gri_ 
(169)
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Segundo Raven McDavid Jr. , o emprego de 

em literatura está intimamente ligado a
representa 

teoria

VÈ 
al

ateji 
do ■ 

sobre

de
Mui to

que desviara 
as palavras em si

7. DIALETO LITERÁRIO E DIALETO VISUAL

Ao adotar grafias que desviam do sistema ortográfico 
convencional para reduzir o português falado a escrita, com o 
objetivo de retratar a fala de seus personagens, o artista lí_ 
terãrio enfrenta o problema de decidir a extensão da empresa 
que deseja seguir ao tentar representar as peculiaridades da 
fala que tem em mente. Mesmo sa'bendo que as diferenças regi£ 
nais da fala não são tão complexas nos Estados brasileiros, 
em se comparando um aos outros, torna-se extremamente difícil 
para o escritor representar tais diferenças, como peculiarida
des da fala sub-padrão, por meio de símbolos do alfabeto coji 
vencional. Em se tratando da fonética, o escritor ordinaria 
mente, não tem a intenção de dar uma representação exata 
todas as peculiaridades da fala de seus personagens, 
mais do que isso, o artista literário tem em mente certos 
lores estéticos, os quais ele seleciona, a fim de mostrar 
guns detalhes de pronúncia que darão ao leitor a impressão de 
que seus personagens são realmente pessoas do grupo social r£ 
tratado. Por outro lado, o escritor tem o cuidado de não to£ 
nar confusa a leitura de sua obra com detalhes não pertineji 
tes, os quais acarretariam tempo do leitor em "decifrar" se 
quências inteiras que põe na fala de seus personagens. Acredi
tamos pois, que a intenção do escritor é deixar livre a 
ção dos leitores para apreciar certos valores estéticos 

leitura em busca de explicações formais 
mesmas.
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língua
com

uma 
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H.A.
Holt,

de 
lado, 

impres^ 
a 1 ín

sub- 
relação 

que 
fal a

vo"

da comedia. (170) Os personagens que usam uma variante 
padrão se apresentam ao leitor como um contraste em 
aos personagens de falares cultivados, ou como oponentes 
ridicularizam o comportamento cultivado e refinado dos 
res de prestigio, ou ainda, tais personagens representam 
acentuada crueza primitiva, frequentemente marcada por 
festa crueldade. Por outro lado, o falante que se apresenta 
como "a voz do povo" funciona como portador da manifestação 
do ideal dos campesinos ou agricultores novre de espirito,per 
sonificando as virtudes naturais do homem em contraste com 
a corrupção da civilização. Estes princípios românticos, quaji 
do trabalhados pelo escritor, fazem com que aquela "voz do po 

represente o pensamento de um filósofo que denuncia os nu 
les da humanidade. Com efeito, estas espécies de textos man 
têm não raro, um tipo de estrutura general i zante na qual o li_ 
terato põe em questão o julgamento do que sejam o Bem e o Mal, 
para os quais as convenções da civilização criaram uma espê 
cie de venda que obscurece o entendimento das pessoas ditas e 
ducadas .(171)

(17 0) The Structure of American English. New York, The Ronald 
Press, 1958, p. 540.

(171) Num estudo estilístico do sintagma na obra de Bernardo 
Elis, sua autora, a Profa. Moema de Castro e Silva Olival as 
sim se expressa: "Se a língua é uma das formas da consciência 
coletiva, se a literatura reinvindicatõria (de que e exemplo 
a do nosso autor) ê um apelo de socorro para a coletividade 
enfocada, um atestado de suas condições sub-humanas de vida , 
nada mais lógico que um dos recursos do escritor na transposi_ 
ção da realidade regional seja a estilização da fala da re 
gião, com seus aspectos característicos, servindo-se dela co 
mo de significante altamente motivador do significado que pre 
tende reaIçar. 1‘(Olival, Moema de Castro e Silva. Os.sintagmas na obra de Ber- 
nardo Elis. Tese de doutoramento, Universidade de Sao Paulo~~7 
1 972 , p. 35.(172) Gleason, H.A. An Introduction to Descriptive Linguistics 

New York, Hol t, Rinehart and Winston, 1 (T6 T , p. 406.

As diferenças dialetais numa língua são exploradas 
por homoristas e contadores de estÓrias, com o objetivo 
produzir efeitos cómicos e dramáticos. (172) Se por um 
os personagens que usam um dialeto deixam no leitor a 
são de separação regional ou social dos outros que usam 
gua padrão, porque as diferenças dialetais produzem, não raro, 
uma conotação de i nferiori dade dos personagens, por outro la^
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suas
personagens,

ii

TC

te 
diária.

Juani ta 
New York,

tentji
de

sera necessariamente um quadro parcial e 
" (174) conclui-se que esta 

artifício criado pelo artista literário, o qual 
e não todos, de uma certa maneira 

não

Para Sumner Ives, "um dialeto literário e uma 
tiva de um escritor em representar, graficamente, um tipo 
fala que seja peculiar a uma região, a um grupo social ou a 
ambos. Esta representação pode consistir simplesmente de alt£ 
rações gráficas ocasionais, ou pode ser uma tentativa de pre 
cisão científica, catalogando todas as peculiaridades lexi^ 
cais, gramaticais e fonéticas que o escritor tenha observadô." 
(173) Dentro destes princípios, a mudança de pronúncia feita 
por Bernardo Elis, como na palavra "catacumba", representada 
péla grafia “catatumba", assim como o uso das palavras "nha^ 
ca", "brabosa", "uruvaiado", devem ser considerados como dia^ 
leto literário.

do, sendo bem usadas e representadas pelo escritor, conseguem 
criar tipos memoráveis para os leitores. Estas característi 
cas estão sempre presentes nas obras de dramaturgos, novelis 
tas e contistas que reproduzem diferenças dialetais em 
obras de "cor local", imprimindo nas falas dos 
uma qualidade realista exótica ou folclórica.

(173) A Theory of Literary Dialect. In: Williamson, 
V. & Burke, Virginia M. A Various Language. 
Rinehart & Winston, Inc., 1971, p. 146.

(174) Id. , ibid. , p. 159.

Tendo como base a afirmação de Ives que "qualquer di£ 
leto literário, sera necessariamente um quadro parcial e ás 
vezes artificial da fala real" (174) conclui-se que esta prá 
tica é um artifício criado pelo artista literário, o qual re^ 
presenta alguns traços, e não todos, de uma certa maneira de 
falar, regional, social ou ambas, não devendo ser considerada 
como representação absolutamente precisa do fenômeno lingurs 
tico em si. Acontece que o escritor, na elaboração de seus 
personagens e suas falas, faz uma espécie de seleção dos tra^ 
ços que ele julga os mais importantes para caracterizar os ti_ 
pos humanos que cria, os quais são tão reais e reconheci dameji 

"tipos sociais" quanto as pessoas que encontramos na vida 
Por outro lado, grande parte destes traços fonéticos,
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A representação em literatura de um "falar 
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que a 
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Os dialetos literários são, portanto, variantes que 
têm sua existência na impressão de um escritor, como fatos 
que ele julga regionais, mas que na sua maioria são sociais, 
peculiares da língua que usa para expressar-se como literato. 
De fato, na criação de seus personagens, o escritor vale-sede 
sua própria experiência com outras pessoas, colhendo traços 
de inúmeros indivíduos com quem tenha convivido, elaborando o 
dialeto literário a partir de observações registradas entre 
muitas pessoas que usam tal variante em suas falas diárias 
Tendo como instrumento de trabalho todo o material linguísti_ 

disponível, o escritor seleciona os traços típicos que pa_ 
recem ser os mais representativos da região ou classe social 
retratada. Estes traços são usados nos diálos de seus persona^ 

sua forma de conjunto de traços ou "matriz convenciogens, na 
nal . "

(17 5) Id.» ibi d. , p. 158.
(176) Id. , ibid. , p. 147.

sintáticos e léxicos usados por um escritor constituem o 
próprio dialeto e que "na falta de um padrão uniforme 
sua língua, o autor não tem outra alternativa senão aceitar o 
critério imposto por sua própria região, sendo este o axioma 
mais importante no estudo dos dialetos literários." (175)

Neste ponto, torna-se necessário esclarecer 
falta de precisão ou autenticidade na representação 
não deve ser tomada como descrédito ou inverdade por parte do 
escritor. Isto porque "o escritor ê um artista e não um 1i£ 
guísta ou sociólogo, e seu objetivo ê mais literário e estêtj_ 
co do que científico. Ao realizar seu compromisso entre a ar 
te e a linguística, cada escritor decide quais e quantas pecu 
liaridades são necessárias na fala de seus personagens, a fim 
de torná-los efetivos e convincentes." (176)
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Oi Õ ,
(177)
(178)(179)
(180)
(181)
(182)
(183)

ci t. , p. 
cit., p.

Se

CO
i ndí

Op. , 
Op. , 
Elis, 
1959 , 73.

115.
124.
125.

instrução elementar e os de instrução mediana ou superior, 
para estes últimos o autor usa a grafia convencional, para 
queles a representação dos padrões restritos ou censurados 
mo variedades rústicas deverá conter o maior número de 
cios que possam caracterizar os diálogos como sub-padrão 
consequentemente seu baixo prestigio na escala social.

Goiânia, Editora

o ferro v ê i u ." (179)
Força.' " (180)

" ( 181)
Sordado véi u num se aperta." (182)

...veiu de guerra" (183)

592.
406.

Bernardo. Ermos e gerais, 
p. 24.

I d. , i b i d. , p.
Id. , ibid., p. 
Id., ibid., p.
I d. , ibid., p.

- Eu gosto de vê mas é 
Bamo vê, André v é i u !
Ele ta vei u, intojado...

Algumas frases tomadas a Bernardo Elis serão sufi
cientes para ilustrar sua inclusão, se bem que mínima, de fr£ 
fias que são obviamente "dialeto visual". Acreditamos tratar- 
se de querer tirar efeitos populares e cómicos da fala sub- 
padrão retratada.

Nesta perspectiva de dialeto literário, deve-se 
siderar um certo tipo de grafia, foneticamente irrelevante, 
chamado de "dialeto visual". Segundo Nelson Francis, "eye- 
dialect is a literary device used to suggest substandard speech 
by quasi-phonetic respelling of the Standard pronunciation of 
common words." (177) Para Gleason, o dialeto visual ê uma prã 
tica estilizada que indica a preferência pela fala popular em 
lugar da fala cultivada, não sendo considerado como retrata^ 
ção real da fala regional como muitos enfatizam, acrescentan 
do que "pode também ser interpretado como evidência linguísti
ca folclórica, indicando quão irreal e prejudicial se tomam 
certas noções linguísticas." (178)
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(185)

II 
9

"mi nina" 
pretônj_ 

so
"a anulação da opo

e entre [20E e EUE
(o grifo ê nosso) com a realização de [jJ

respectivamente, explica a grafia
costumado", em redação, e mesmo

(184) Id. , ibid. , p. 158.
(185) Id. , ibid., p. 256.
(186) Estrutura da língua portuguesa. Petrõpolis, Vozes, 1970, 

p. 34.

"•••qui £ povo garraro a falã que a minina tomem era 
fia de seu Carlos." (184)

Taí, sa dona, intãoce foi o veiu?"

em sílaba 
e EuJ , 

"acustumado", em vez de "a^ 
em ditado - "sintiu-se" em vez

notados por Mattoso Câmara Jr. 
"qui", 

e "intaoce" em sequências em que o contraste entre 
e entre /e/ e /i/ é opcional na fala goiana, não 
ser consideradas como "dialeto visual". Na frase "...qui u po- 
po garraro a falã que a minina tomen era fia de seu Car1 os 
ha alternância de pronuncia entre "qui" e "que" e 
sugere a pronúncia com > 0 qual estã em posição 
ca no vocábulo. Diz-nos Mattoso Câmara, em outro estudo 
bre a fala coloquial do Rio de Janeiro que 
sição entre [V] e E^J » 
pretÔnica ,

Estas frases estão nos diálogos de personagens sem a 
mínima instrução escolar, sendo a quarta e a quinta usadas pe 
lo próprio narrador para enfatizar a fala de um dos persona 
gens. Consideramos o "u" de "veiu", assim como o determinan 
te u", como dialeto visual, pois como vogais ãtonas e forma 
átona, respectivamente, seriam obviamente pronunciadas EuZJ , 
não só na fala rural como no português padrão geral goiano, 
inclusive na fala coloquial do Rio de Janeiro, como já notara 
Mattoso Câmara Jr. que assim se expressa: "Já para a vogal ã 
tona final, seguida ou não de /s/ no mesmo vocábulo, há a neiu 
tralização entre /o/ e /u/ e entre /e/ e /i/." (186) Tal 
fato justifica certas rimas poéticas como "Argus com largos", 
"Venus com serenos" notados por Mattoso Câmara Jr. 0 mesmo 
não acontece com as grafias para "intojado", "qui", "minina " 

"intãoce" em sequências em que o contraste entre /o/ e /u/ 
devendo
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nas

crueza

(187) 
ap£ 

sete

Pode-se concluir que mesmo o uso de "dialeto visual" 
faz com que o leitor tenha um "sentimento linguístico" de que 
o que está lendo ê "sub-padrão" de alguma maneira. 0 efeito 
que isto lhe produz ê uma impressão de ignorância e 
que a-língua literária convencional não teria a mesma propri£ 
dade em retratar.

(187) Erros de escolares como sintomas de tendências linguísti
cas no português do Rio de Janeiro. In: Di spersos. Rio 
de Janeiro, Fundaçao Getúlio Vargas, Serv^ 3ê publicações, 
1972, p. 40.

II .. II

de "sentiu-se", "traisueiro", em vez de "traiçoeiro".
Tais fatos nos levam a considerar como "dialeto visual" 

a grafia "u" em posição ãtona final, a qual ocorre 
vezes sÕ em Ermos e Gerais.



8. PERSONAGENS E SUAS FALAS

II

namos

o

Acreditamos que uma descrição exaustiva de cada 
to ultrapassaria os limites deste trabalho, mesmo porque

três 
s e 1 e c i o

da^ 
cap£ 

lado,

coji
mui

corpus 
de 
"0

e "Moagem
"A enxada"

(188) Psicologia da linguagem. Riode Janeiro, Zahar Editores, 
1972, p. 14-15.

Pode-se argumentar que a escolha de nove contos 
ria uma ideia limitada e até talsa dos objetivos deste 
tulo, em face aos outros contos preteridos. Por outro 
a própria utulização de textos literários já nos apresenta 
certas limitações, em comparação aos inquéritos realizados 
com "indivíduos e situações reais". Nos domínios da psicoliri 
guística, estaríamos enveredando pelos caminhos da especul^ 
ção, porém evitamos ultrapassar os limites mais seguros que 
as formas nos oferecem. Como nos ecsina John B. Carroll, "em 
pesquisas e experimentos psicológicos poderá ser enganador 
uso das palavras escritas ou impressas como estímulos, por 
não se levar em consideração a maneira pela qual os sujeitos 
respondem a êsses estímulos em termos de língua falada."(188 )

A presente descrição será feita, tendo como 
alguns diálogos dos contos "A Virgem Santíssima do quarto 
Joana","André louco", "Pai Norato", "0 louco da sombra" e 
caso inexplicável da orelha de Lolô", do livro Ermos e Gerais; 
do livro Caminhos e Descaminhos, escolhemos "Domingo , 
horas da tarde" e "Moagem" e de Veranico de Janeiro, 

os contos "A enxada" e "Rosa".
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(189)
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In:Hi11 , Arch i 
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Considerando a proposta de Dell Hymes apresentada 
introdução deste trabalho, acrescida das observações de 
B. Carroll, tentaremos proceder um tipo de interpretação

na 
John

Carroll, tentaremos proceder um tipo de interpretação sÕ 
cio, etno e psicolinguística dos diálogos dos contos seieci£ 
nados, levando em conta também a observação de William Bright, 
ou seja, "(...) these three terms tend to overlap somewhat in 
their subject matter, and to a certain extent reflect dif 
ferences in the interests and approaches of 
rather than differences in material." (190)

"a Linguística 
uma 

mi njj 

quaj_

Deve-se lembrar que estamos fazendo um estudo de 
mo certa classe de indivíduos manipula o sistema linguístico 
que se lhe apresenta como disponibilidade total. Entretanto, 
reconhecemos que uma explicação completa de como tais indiví 
duos "usam" aquele sistema esta muito longe de ser alcançada, 
o que não impede a realização de avanços moderados, uma vez 
que, para alcançar este objetivo, o estudioso, em qualquer s£ 
tor da Ciência da linguagem, "geralmente deve contentar-se 
com pequenos passos." (191)

tos deles são simples narrativas, constituidas por falas 
diretas" dos personagens, não formando, portanto, um 
coerente e representativo em termos etno, sõcio e 
guTsticos. Por outro lado, depois de uma descrição 
torna-se necessário "explicar" o que há de evidência por trás 
das formas linguísticas. Para John B. Carroll, 
Descritiva vem preceituando a conveniência de adoção de 
solução bastante diferente, isto ê, realizar um estudo 
cioso e a descrição do sistema de expressão, antes de 
quer tentativa de relacionar êste último com o sistema de coji 
teúdo." (189)

Id., i b i d. , p. 22.
Bright, William. Introduction: The Dimensions of Socioling 
uistics. In: Sociolinguistics. New York, Mouton & Co., 
The Hague-Paris, T966, p. ÍT7 
Carroll, John B. Linguagem e Psicologia, 
ba 1 d A. Aspectos da Linguística moderna. 
trix, 1972, p. 165-175.
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de
con

fa

perdeu e chamei você aqui para

De

Eu sei que você se ]  
saber quem foi que te fêz mal. 
(Joana responde que é mentira)

- Não sinhô, não foi o coveiro nao. Deus me livre! 
pois Dede falõ que vinha casa ca gente.

- Ta pono culpa no meu filho, cachorra.\ Essas cadelas 
são desse jeito. Arranjam pança e vão pôr culpa em geji 
te de casa. Cê bêsta! Meu filho vai casando com cria_ 
dinha? Não se enxerga?
- Mas êle prometeu.

Tomemos como exemplo, as circunstâncias situaci£ 
nais e psicológicas, antecedentes e simultâneas, que envolvem 
alguns diálogos do conto "A Virgem Santíssima do quarto 
Joana". A cena ocorre numa família de costumes bastante 
servadores. 0 Cel. Rufo e sua esposa Da. Fausta criam Joana, 
uma menina da roça de 16 anos que cozinha para a família, bu£ 
ca água no chafariz da Carioca e frequenta a missa das 4 ho 
ras na igreja do Rosário. Dede, filho do casal e estudante de 
medicina, mediante promessa de casamento engravida Joana, 
to que o Cel. Rufo e Da. Fausta sabem, porem não admitem:

Nas interpretações dos diálogos que seguem, conside 
ramos, como elementos essenciais, as "situações" e certos fato 
res situacionais , isto e, tipos de "situações-estimulo" que 
motivam nos interlocutores, certas atitudes e comportamentos, 
bem como suas manifestações na fala. Tomamos ma is uma vez, a 
orientação de Carroll, o qual nos ensina que "a tentativa de 
descrever estruturas linguísticas somente baseada em amostras 
de texto , divorciada das situações em que os textos foram f_a 
lados ou criados, sõ pode alcançar sucesso parcial." (192)

(192) Psicologia da linguagem. Rio de Janeiro, Zahar Editores,
1972, p. 43.

- Dia, sa porqueira, não carece de esconder que eu jã 
sei de tudo. Foi o coveiro que lhe fêz mal e eu vou pre 
parar o seu casório com êle.
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Saia dai. (193)

isto ê,
de

famí1i a ,
3.

II

os 
levando em conta os seguintes f£

promo 
dos 

rigi d£

- Prometeu nada. Você tem que casar mas é com o covei 
ro e fique quieta, ouviu, fique quieta. Se não te moT 
tro. Pegue a falar nisso procê ver.

- Õ, Joana,__que ingratidão! Assim que paga o trabalho 
que jã deu ã gente, não e? Os tratos, as roupas, a 
comida... Deus me perdoa, não estou alegando. Depois, 
minha filha, e pecado levantar falso dêsse jeito no pobre do Dedê.

J.B.e Holmes, 
Míddlesex, Penguin

Segundo Susan M. Ervin-Tripp, pode-se descrever 
diálogos dos interlocutores, 
tores :

- Ja que você estacom a alma suja dêsse pecado feio, 
procure ao menos não ofender tanto a Deus com ingratj_ 
dão, com falso, com mentira. Além de perdida (...) 
Deus me perdoe a soberba! Alem de perdida, mentiro sa, ingrata!

1. As situações marcadas pelo status social("status- 
marked situations"), nas quais o ambiente ou "cenário" 
ve uma especificação clara do status social de cada um 
interlocutores. Consequentemente, o estilo de fala e 
mente obrigatório e a forma de tratamento deriva-se de acordo 
com sua identidade social, por exemplo, a reunião da família 
para resolver o problema de Joana, criado por Dedê.

Vã pedir perdão pra Nossa Senhora!"

(193) Elis, Bernardo. Ermos e Gerais. Goiânia, Editora Oiõ , 
1959, p. 169-171.

(194) Soeiolinguistic Rules of Address. In:Pride, 
J. Sociolinguistics. Harmondsworth, 
Books Ltd, 1972 , p. 227-228.

2. A posição ou classificação ("rank") na sociedade, 
uma hierarquia no grupo, marcada pelo status da ocupji 

ção (o trabalho); para o Cel. Rufo, sua posição de chefe 
para Joana, o fato de não ser "gente de casa".

0 conjunto de títulos de identificação ("identity 
set"), o qual conduz a uma lista de ocupações e seus respecti_ 
vos status sociais, por exemplo, os títulos coronel, dona e 
criadinha para Rufo, Fausta e. Joana, respectivamente. (194)
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ob

means.

Zahar Editores,

soei o 
humanas

Estas diferenças delicadas e sutis nas normas 
linguísticas são indicadores sensíveis das relações

(195) Psicologi
1972, p.

(196) Op., cit. ,

Em nosso sistema de tratamento, entre patrão / patroa 
vs. empregada doméstica, não hã opção por. formas especiais de 
tratamento, senão o "nome próprio" acompanhado de "você" ou 
"senhora". Entretanto, na revelação de relações pessoais por 
meio de formas de tratamento, hã outros canais de manifesta 
ção como o tom da voz (marcado por símbolos prosodicos) e 
viamente, as conotações do léxico, assim como hã distinção em 
outro plano do sistema linguístico, por exemplo, no estilo de 
Tmperativo usado. Assim, o campo de associação de conceitos 
pode determinar certas tendências previsíveis no comportameji 
to do locutor. De fato, quando o Cel . Rufo, em seu estado emç) 
tivo, trata Joana por "porqueira", pode-se esperar outras for. 
mas analógicas como "cachorra" e “cadela", cujos conceitos 
constituem dimensões semânticas de um termo mais generalizan. 
te, isto ê, "animal". Carroll da a este tipo de conotação o 
nome de "livre associação", acrescentando que "provãvelmente 
a melhor maneira de explicar as reações da associação de pala 
vras é supor que um estímulo evoque alguma parte do conceito 
que êle nomeia, isto Ó, alguma parte de um conjunto de proces_ 
sos mediadores. " (195)

De certa maneira, hã alguma formalidade de tratamen^ 
to, considerando que a diferença uc idade, a geração e a ori_ 
gem da família do subordinado possam apresentar certos traços 
significativos nas relações patrão/pacroa vs. empregada domé^ 
tica, dependendo muito da formação étnica e sócio - económica 
dos interlocutores. Como afirma Susan Erv-j n-Tri pp,"(...) some 
selectors look like simple externai features, but the social 
determinants vary according to the system, and the specific 
nature of the categories must be discovered by ethnografic 

" (196)

a da linguagem. Rio de Janeiro, 
1 54.~

p. 227.
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Aspectos
p. 171.

Por outro lado, 
das de tabus e preconceitos sociais e religiosos.

(197) Linguagem e Psicologia. 
da linguística moderna.

9 

de 
traz 

procedêri

qua£ 
ouvi n
Cel.

os
de

na complexa rede das comunicações, demonstrando certo grau de 
cerimónia ou liberdade, aferividade ou frieza, com uma notada 
influência de fatores etnológicos, em face ã pessoa dirigida.

por 
informa

In: H i11 , A r c h i b a 1 d A.
São Paulo, Cultrix, 1972,

>i Por não ser "gente de casa", Joana tem sua personali_
> dade anulada, seu direito de escolher um marido lhe e negado, 
quando será forçada a casar-se com o coveiro, que ela não ama. 
Somam-se a estes fatos, os imperativos rudes e grosseiros 
mo "fique quieta", "saia dai" e as ameaças de maior punição 
paralelas aos enunciados "Se não te mostro", "Pegue a falar 
nisso proce ver". Note-se que gTsituajão-aetermina o tipo de 
orações escolhidas e O' tom emotivo e inflamado do locutor. Se 
gundo Carroll, "a observação comum também diz algo sobre 
tipos de situações-estímulo que motivam várias espécies 
orações. Em geral, estruturas de orações declarativas, 
exemplo, são usadas quando o falante percebe que tem 
ção a transmitir ao ouvinte; estruturas interrogativas, 
do precisam de alguma especie de informação ou ação do 
te." (197) Consequentemente, as orações imperativas do 
Rufo determinam que Joana não tem outra alternativa, senão 
cumprimento das ordens de seu superior.

as falas de Da. Fausta estão carrega
Seu "regi£

Valendo-se de seu status social, o Cel. Rufo insulta 
e ofende Joana de várias maneiras. Primeiro, ao empregar um 
seletor social "criadinha", "não se enxerga", com conotações 
raciais e depreciativas, por analogia ãs práticas de senzala 
dos tempos coloniais, neutralizando assim, sua identidade 
hierarquia e status de.ser humano racional pela adição 
"cachorra" e "cadela". Além destes termos, "porqueira" 
implícito as conotações de sordidez que denunciam a 
cia de Joana.
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(198) Sociol linguística: 
Nacional, 1974, p.

Nos diálogos apresentados, notamos que os desvios eji 
contrados nas falas do Cel. Rufo, como a mistura de tratamein 
to (voce/te), as formas sub-padrão (õia), (pono), (procê), as_ 
sim como a aferese de "está" são bem irrelevantes, não cons£ 
guindo descaracterizã-1 o na sua escala social, mesmo porque 
a proporção de desvio em face ao padrão de maior prestígio usa^ 
do é mínima. Entretanto, os fatores situacionais e uma fala 
de Joana, comparada com as quatro do Cel. Rufo, são 
tes para denotar sua posição inferior na escala social.

| final em "sinhÕ" e "casá", a 
em "falo", a variante rústica 

e o emprego de negativas duplas em "não foi

ce destaque a queda do [Vj 
dução de f^owj para [^oj 
"com" ("ca"), 
coveiro não".

os níveis de fala. São Paulo, Editora 
24.

Quanto ãs formas de tratamento, a mistura "voce/te" 
tem sua explicação. A primeira ê sempre usada por uma 
mais velha quando se dirige a uma pessoa mais jovem, e 
de "tu" e suas variantes, entre os roceiros ou pessoas 
instrução, traz não raro, a conotação de insulto, de ameaça e 
de falta de respeito na fala goiana. A forma de tratamento 
respeitoso em Goiás ê "senhor", cuja variante "sinhõ", forma 
sub-padrão da fala roceira, é usada por Joana ao se dirigir 
ao Cel. Ruf o.

Analisando outros diálogos, pode-se notar que o em 
prego de "tu" e suas variantes traz em si uma característica

tro" ou "nível de fala" apresenta menos crueza primitiva, se 
bem que dogmático, carregado da infalível ira Divina e de uma 
falta de compreensão e sentimento humanos. 0 Prof. Dino Pre 

ja notara esta característi ca de registro entre pessoas de 
sexos diferentes quando afirma que "de acordo com a comunida
de, a oposição linguagem do homem/1inguagem da mulher pode de 
terminar diferenças sensíveis, em especial no campo léxico, 
devido a certos tabus morais." (198)
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a

a policia

pelo amor de Deus, me largue!

Livra

! Vai 
i nti ri nha 

f i ca

po 
te

hêim (...). Solta nada. Vou te levã pra 
seu ladraozinho. (...) Olha, a policia vai 

, v i u .

evidentes, 
certas 

"miserável11) põem 
cos e são bastante 

exemplo, 
A 

do

Soltã, 
licia, > 
pegã e vai te mete o couro,

Ai , me largue,

Ao contrário do que se passa entre Joana e o Cel. R£ 
fo, nestes diálogos não há desvios fonologicos ou gramaticais 
na fala do garoto subjugado. Entretanto, a conotação de insuj_ 
to e cr uej_ da de, bem como .toda a... f orça. emoj.i.v..a doopressor (ma£ 
cada p,o..n.-sTmbolos prosõdicos),.. .estão_para 1 elas ãs quedas do 
£>2] final de todas as formas infinitivas, mistura de trãTã 
mento, ausência de concordância ("os osso"), o uso de "tudo" 
em vez de "todo" e a redundância verbal e pronominal ("vai te 
pegã e vai te batê"), alem da forma redundante " i nti ri nhazi_ 
nha".

fortemente emotiva, em que o Ódio e a maldade são 
Os pontos de exclamação e as reti cênci as assim como 
expressões situacionais ("olha", "viu", 
evidência estes fatores extra-linguisti 
merosos nos contos de Bernardo Elis. Note-se, por 
alguns diálogos do conto "Domingo, três horas da tarde": 
cena se passa num barzinho, as três horas de uma tarde de 
mingo. Um morigerado senhor acusa um garoto de ter roubado um 
brinquedo da barraca de Seu Tico. Este afirma, categoricameji 
te, que o brinquedo não lhe pertence. Com a chegada de uma se 
nhora idosa, um estudante e outros 
favor do menino, o cidadão retira uma faca da cintura e 
tinua a agredir o garoto, concluindo que se não roubara 
Seu Tico, poderia tê-lo feito de outra pessoa:

- A policia vai te pegã e vai te batê dum tanto! 
te quebrã os ôsso tudo. Vai quebra sua mão 
zinha, de tanto batê de palmatória. Sua mao vai 
esbagaçada, miserável!" (199)

(199) Elis, Bernardo. Caminhos e descaminhos. Goiânia, 
ria Brasil Central Editora, 1965, p. 44.

curiosos que intercedem
coni
de
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Os diálogos acima apresentados, extraidos do 
11, vêm confirmar nossa observação a cerca do 
"tu", desta feita acompanhado do "seletor 
"nego" e "nêgo a-toa"). Aqui, a relação de

- Me perdoa a confiança, meu patrão, mas mecê fia a 
enxada da gente e na safra, Deus ajudando, a gente p£

- Passe para a roça jã, seux.. (...) Estã brincando, 
moleque, mas eu te pego voce. (...) Em dia de- Santa 
Luzia, tu ainda nesse dia não tenha plantado o arroz, 
te ponho soldado no lombo, rã-rã. (...) Até dia treze, 
se oce num tiver plantadomeu arroz, esses dois solda 
dos jã tao apalavrados^ Vao te trazer ocê debaixo 
facão, vão te meter oce na cadeia que é pra não 
nunca mai s ." ( 200)

- Ocê que paga, seu bedamerda! (...) Te dou enxada 
ocê fica devendo a conta do delegado e a enxada 
riba. Nao senhor. Vã plantar meu arroz jã, jã.
- Meu patrãozinho, mas plantar sem...

- Nêgo ã^toa, não vale a dívida e ainda estã querendo 
que te dê enxada! Hum, tem muita graça!

- Vai-se embora, negro. E se fugir te boto soldado no 
seu rasto.

(200) Elis, Bernardo. Veranico de janeiro. Rio, Livraria José 
Olympio Editora, 1966, p. 50-52.

E a enxada, adonde que ela estã, nhõ?

conto 
"A enxada", vêm confirmar nossa observação a cerca do trata 
mento por "tu", desta feita acompanhado do "seletor racial" 
("negro", "nêgo" e "nêgo a-toa"). Aqui, a relação de distâni 
cia através das formas de tratamento e bastante evidente; a 
oposição entre 11 patrão/agregado" estã expressa pelas formas 
desrespeitosas e insultuosas "tu/oce", em contraste com a fo£ 
ma "mecê", cerimoniosa entre os roceiros. Atente-se para a ajj 
toridade expressa nos imperativos, nas formas situacionais 
"seu bedamerda", "seu...", "moleque" (Supriano, a pessoa xin 
gada, é um negro velho, casado e pai de um filho física e meji 
talmente defeituoso, cuja mãe estã entrevada desde seu nascj_ 
mento.). As formas de tratamento usadas pelo patrão contras^ 
tam fortemente com o tratamento "nhõ" e "meu patrão/meu pa
trãozinho". Observe-se ainda o uso da onomatopeia ("rã-rã")na
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II

namorado e xu

re

Casemiro e o único que goza de alguns privilégios do 
patrão Jeromão. Como este» ê de opinião que os filhos devem 
viver do trabalho braçal, sem frequentar qualquer escola:

- Ligeiro, peste; va pegar os bois e na ida derrube a 
porta do Pertenço."

fala de Seu Elpídio e 
priano, provocadas pelo patrão 
cias.

Vamos ver, pessoal; garra o pesado!

As falas extrai das do conto "Moagem" apresentam qua 
se que as mesmas características encontradas nas outras situa 
ções criadas pelo escritor. 0 evidente contraste entre "pa_ 
trão/empregado", se bem que menos cruel , apresenta algumas 
particularidades relevantes. A cena tjm_ lugar na fazenda. de 
Jeromão. Madrugada alta e chuvosa, os agregados Damas, Casemj_ 
ro, Pertenço e Totinha preparam-se para a moagem. Totinha e£ 
tã comprometido com Jeromão por uma divida de duzentos mil 
réis, a qual aumenta de ano para ano; trabalhando para viver, 
não recebe um níquel sequer. Tenta fugir, mas é capturado por 
dois soldados, pois Jeromão dera queixa ã polícia. 0 patrão 
e descrito como um homem de quase setenta anos, que por muj, 
to favor "da bom dia", dominador e poderoso:

Obrigando sua filha de catorze anos a casar-se 
Apolinario, um preto velho que tinha uma amãzia, 
fere ao pretendente enquanto espanca sua filha que se esconde 
para não encontrar com o futuro marido:

Menina fêmea então, meu compadre Jeromão,essas daí 
não podem aprender a ler de jeito nenhum dessa vida . 
E so pra mode ta escreveno bietim pa os i. 
jã um bom nome de famia...

as interrupções na fala do agregado Su 
e representadas por reticên

"- Home bão, - dizia Casemiro. - Nao vê que êle pis 
sue bem seus dez alqueires de capoeira e umas cinqueK 
ta vaquinhas parideiras! Isso é que fala verdade, ge"n 
tes! ~

- Aquilo ê que era pensar certo!"

com
assim se
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Salvar seu noivo.11

ra

uma

II

e

o

pa 
s ta^ 

de 
rústi_ 

acordo
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e 
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expressa nos imperativos, nota-se que as falas 
e de 
"você"

0 status social e a hierarquia, consequentemente 
grau de instrução dos interlocutores, são fortemente contras^ 
tados em alguns diálogos extraídos do conto "André louco"; a 
cena ocorre na varanda de Seu João, comerciante bem relaciona

Por causa de sua divida com Jeromão, Totinha era o 
que roais trabalhava. De uma da manhã até o meio-dia na moagem. 
Do meio-dia em diante, lavando o engenho e baldeando cana pa 

a moagem do dia seguinte. Sua mulher implora para que saia 
desse' inferno:

"- Amanhã, amanhã" - repetia ela de lã ironicamente .
- Amanha! Isso é prosa de urubu!" (201)

- Pã casa, peste!

(201) Elis, Bernardo. Caminhos e descaminhos. Goiânia, Brasil 
Central Editora, 1965, p. 81-86.

Observe-se, pelas falas, que há uma certa 
gem entre o patrão e os agregados, principalinente 
cujo grau de intimidade permite alguns diálogos amistosos 
convergência de pontos de vista. Apesar da evidente 
de de Jeromão, 
não apresentam aquela conotação de crueldade, de Õdio 
xingamento. A forma de tratamento usada pelo patrão é 
e o imperativo "vamos" parece incluir o emissor (Jeromão) 
ra as atividades em conjunto. Entretanto, a diferença de 
tus entre " patrão/agregados" é marcada na fala, pelo uso 

variante de prestigio para o primeiro e variantes 
cas, com algumas formas arcaicas para os últimos, de 
com suas posições na hierarquia rural. Note-se a redundância 
"de jeito nenhum dessa vida", a falta de concordância em "os 
namorado", "nõis vai", a redução nas formas "tã escreveno bij? 
tini", as mudanças fonéticas em "sujar", "família", "homem" , 
"possui" e "bom" e as formas e expressão arcaizantes "sal 
var", "menhã" e "pra mode".

"- Menhã noi s vai...
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que

que

carece

fêz aqui lo de ruin

a

eu seio que o sinhõ num 
Eu num seio comê ne mesa.

hospede
na ca

A noite, na casa do Juiz de Direito, seu Joao se 
presenta como advogado de Pedro:

- Queria matar minha mulher, não
- Nao. Seu João.(...) Me sorte.

do na comunidade, conhecedor de Direito criminal. Sua esposa 
Josefa estã costurando. De repente entra Pedro, roceiro humil 
de que vai ser julgado por assassinato no dia seguinte. Como 
Seu João ê membro do juri, Pedro vem implorar sua complacen 
cia ao convencer os jurados. Da. Josefa assusta com a entrada 
de Pedro e desmaia. Ajoelhado, Pedro implora o perdão de Seu 
João, porém este dã-lhe dois ponta-pês no rosto, jogando-o por 
por terra com feridas na face. Pensando na projeção social 
que poderia conseguir defendendo Pedro, mais por vaidade 
por sentimento e arrependimento, Seu João propõe ser o advoga 
do de defesa de Pedro:

Dona, | 
ta. Sã Dona, meus ■ 
te dêsse (...) Sã Dona...

- Não senhor, seu Pedro. 0 senhor noje e meu 
de honra. Faço questão de que 0 senhor coma ai 
becei ra.
- Seu João, 
dade nao.

- Toquei ele p r a fora. Que sujeito atoa. Que e 
queria mesmo?

Mais tarde Seu João vai ã cadeia, trazendo Pedro p£ 
ra ser seu hóspede. Este janta ã cabeceira da mesa e dorme na 
residência do casal:

Seu Pedro, olhe aqui êsse franguinho.
- Jã porvei , seu João. Tã munto gostoso. Num 
se incomodã ca gente não.

- Ora, João, é reu; vai entrar em júri amanha^ Veio 
pedir para eu nao deixar voce condenã-lo. Você também 
é jurado."

pelo amõ de Deus, fala pro seu marido me soj^ 
f i Tnho tão passa no fome. Sao do por

ê, seu cachorro?
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refeição.

Exceto o emprego de "ele" como objeto, na fala de 
Seu João, e a construção sub-padrão ("para eu não deixar você 
condena-1 o") usada por Da. Josefa, o registro destes persona 
gens, bem como a fala do Juiz de Direito, são impecáveis e 
muito de acordo com a situação. Observe-se o tratamento 
ostensivo rebaixamento social "seu cachorro", " 
em contraste com a situação posterior, em que as formas 
cortesia e de cerimonioso respeito "senhor", "Seu Pedro" 
dicam uma reviravolta no comportamento de Seu João, 
a desgraça de Seu Pdro permite o aumento de prestigio no 
tus social de Seu João.

Por outro lado, as falas do personagem Pedro apresen 
tam, além dos desvios linguísticos jã comentados em outros 
diálogos e situações idênticas, algumas peculiaridades inédi_ 
tas, como a desinência em "eu seio", a variante "munto", a r£ 
gência em "fez aquilo de ruindade" e as formas rústicas de re 
lacionantes "ca" e "ne" (em). Atente-se ainda para o tratamen 
to " senhor/sinhô" , isto ê, "padrão de prestigio/sub-padrão rÚ£ 
tico".

de 
sujeito atoa", 

de 
i ji 

De fato , 
s ta

No conto "Rosa", não há diálogos entre 11 patrão/empre 
gada", porém entre "patroa/empregada". Jã vimos anteriormente, 
que de conformidade com certos fatores situacionais, a mulher 
apresenta diferenças sensíveis em seu registro linguístico 
Por outro lado, como índice de sua posição no lar, a patroa 
tem um repertório que deve categorizã-1 a como tal, enquanto 
que a empregada denuncia sua origem rural pela conotação para_ 
leia a forma "comerço"; a cena tem lugar durante o 
Seu Reimundo, Dona Rita e o filho do casal tomam a

"- Quero defende-lo.
- Muito bem, Seu João. Vai até ser bom. Era para de 
signar-se na hora do júri, mas assim e melhor. 0 sr7 
■sabe como são essas coisas. Os advogados não gostam
dessas causas. Não há dúvidas." (202)

(202) Elis, Bernardo. Ermos e gerais. Goiânia, Editora
1959, p. 42-46.
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Bom dia, voce..

comer

conhecidos vieram fazer?

vendo

- Quem que dã esses terem mode êle vendê?

criar
ci da

cump^- Vinhero comprar k 
uma promessa praMío

iene, esponja do mar, sal e 
ossa Senhora da Penha."

Rosa é de opinião que todos devem fazer roça, 
e fazer sabão. Desconfia pois, dos costumes daanimais 

de:

Rita, 
que", 
e 
não-cu 1 ti vado 
mento " 
formas "venha deitar" 
mação através do emprego redundante de

Algum tempo depois, dois conhecidos de Rosa aparecem 
para visita-la. Quando partem, Dona Rita quer saber quem são:

"- Mas cuma e que esse pessoal veve? Num tou 
ninguém não tocar roça, uai.

"- Que é que os

- Sõ chegante, sã dona, num cunheço ninguém no ço. . . "

Note-se a impecável seleção linguística usada por Da. 
escolhendo como padrão "cultivado" a expressão "que é 
as formas "fazer" e "deitar" em contraste com 

"vende", usados por Rosa. Observe-se a oposição " 
" paralela as formas "vieram/vinhero" e 

você/sa dona". Compare-se a economia de mensagem 
em

"que
"cumpri" 

cultivado/ 
o trat<a

nas 
contraste com o desperdício de infor 

"jã". Aliãs, jã tive

- Venha deitar, Rosa.
- Jã e-vou ja, jã." (203)

Batendo ã porta, Rosa se apresenta como cozinheira, lavadeira 
e buscadeira de ãgua:

(203) Elis, Bernardo. Veranico de janeiro. Rio, Livraria José 
Olympio Editora, 1966, p. 86-95.

"- Sus Cristo, patrão!
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ou

In:Wi11iamson, Juanita V. 
c i t. , p. 152.

Rosa 
cri 

j u s t i f i C£ 
cons i derji 

of 
the 
i nd

- Na cadeia não mora ninguém para vigiar André Louco?
- Mora, uail Mora João Mané, carcereiro.

mos a ocasião de demonstrar, na descrição morfo-sintatica , 
que uma das caracterTsticas da fala rústica é o apego ã redun 
dância como recurso expressivo, cuja relação de associação 
conotação é de natureza psico e soeiolinguística. (204)

Entretanto, torna-se justo observar que Bernardo Elis 
oferece ao leitor algumas inconsistências, por exemplo, 
usa na mesma fala "comprar" e "cumpri" (infinitivo). A 
ca que se lhe possa atribuir poderia encontrar sua 
tiva na teoria do idioleto, para a qual tomamos as 
ções de Sumner Ives que nos explica que "it is a truism 
linguisties that no two utterances are ever completely 
same, and it follows that the speech pattern of every 
ivi dual is unique."(205)

- Ora, se evem! Evem, mas é feito uma cobra mandada. 
Seu pai que mandô botã ele no pote.

Joana, se êle fugir acha que êle vem aqui em casa?
- Êle quem? André Louco?
- Ora,

( 204) Pottier, Bernard et alli. Estruturas linguísticas do por- 
tuguês. São Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1972, pT 
110-114.

(205) A Theory of Literary Dialect.
& Burke, Virginia M. op. <

Nota-se uma certa preocupação em Bernardo Elis em d£ 
terminar a influência de fatores etnológicos paralelos ãs fo£ 
mas linguísticas de alguns personagens; referimos ao elemento 
negro, cujo tom de narrativa esta envolvido pela atmosfera de 
supertição e misticismo lendário, rico em elementos etnoliji 
guisticos. Nas seguintes falas, extraídas do conto "André lou 
co", o contraste "patrão/empregado" está expresso, na fala , 
pelo padrão impecável do filho de Seu João e a variante sub- 
padrão da preta Joana; observe-se a conotação da expressão 
"uma cobra mandada" ou "os cachorro latino na coresma":
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do

- Se mecê judia cum ela, eu venho do inferno." (207)

Lol Ô
en

199.
159.

seu mo. 
parede.

(206) Elis,
1 959,

(207) Id.,
(208) Id.,

sa 
so,

- Por que sera que morar com a irmã torna a pessoa excomungada? ~
Joana não explicava, contava unicamente:
"Maragã começo a morã mais o irmão e foi a mãe dela 
pegõ a censura essa falta de preceito. Bradava cum ela 
todo dia,_todo dia. Prendia a moça para ela não drumi 
cum_o irmãoL Um dia Maragã tava ferveno um tacho de 
sabão e a mãe foi bradã cum ela; cuja Maragã impurrÔ 
lã dentro e matõ. Daí passo a morã mais João Manê".(...)
- Num vê que na coresma os cachorro, de noite, ficava 
latino tanto?" (206)

Compare as variantes deste diálogo com as falas 
negro Lolõ, retiradas do conto "0 caso inexplicável da orelha 
de Lo 1 Ô" :

"- Quando intrei,(...) inda vi cum esses zoio, 
ço, aquela_fumaça infeliz apaga num apaga na 
Eta trem feio!
- Vigia sõ cuma ê qui eu tô!{...) Foi êsse nego que 
fecho as parpras daquela fulo2 por que_seu Luiz garro 
a unha as paredes, e inderde esse dia e^aquela cunver 

cum as sombra, aquele chamego, até da aqueles ace£ 
coitado! Foi um castigo dos inferno." (208)

Bernardo. Ermos e gerais. Goiânia, Editora OiÕ , 
p. 36-37.

i b i d . , p.
i bi d . , p.

Semelhantes ãs falas da negra Joana e do negro 
são as variantes linguísticas e os elementos etnológicos 
volvendo a narrativa de um preto morador em um rancho ã beira 
da estrada, onde o personagem principal do conto "0 louco da 
sombra" pede comida e pouso. A narrativa do negro refere-se 
ao Coronel Carlos, em cuja fazenda o viajante havia jantado 
e dormido:

"~_Num mata laia, sinhõzinho. Põlo amô de Deus. Põlo 
amo da mae do sinhÕ que mecê num chego nem a conhecê.
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II

249.

Considerando a interpretação dada as falas dos perso 
pode-se concluir que a estrutura de conteúdo,

251.
256.

paraie 
opos i ção 

concej) 
Rufo, 

acham 
não 

status 
que estão em posição inferior na socieda 

com

"fulo" e
Rosa ao dirigir-se ã sua patroa e por Pai Norato ao 
com a esposa de seu afilhado. Estas formas de tratamento 
recem traduzir uma conotação de afetividade e respeito, 
característicos dos escravos negros.

Observe-se o tratamento "fío/fía" na fala do negro 
anacoreta, Pai Norato, personagem de um conto homógrafo:

Nestes exemplos apresentados, Bernardo Elis soube £ 
centuar, através dos diãlogos, a importância das formas de tra^ 
tamento, as quais determinam a etnia e o status social do emis 
sor, retratando um aspecto de nossa aristocracia rural, isto 
é, a importância do elemento negro, seus afazeres domésticos, 
sua contribuição na formação cultural das "sinhas" e dos "se 
nhorzinhos". Observe-se os tratamentos "iaiã", "sinhôzinho", 

"fio". Comparerse a expressão "sã dona", usada por 
dialogar 

pa 
tão

(209) Elis, Bernardo. Ermos e Gerais, p.
(210) Id., ibid. , p.
(211) Id., ibid., p.

nagens , 
la as variantes linguísticas sub-padrão, repousa na 
"prepotência/servi1ismo", como um tipo de estrutura 
tual mais generalizante. Em termos de "mensagem", o Cel. 
bem como o "morigerado senhor", Seu Elpidio, Seu João 
que criados, empregados domésticos, agregados e negros 
tem o direito de reinvidicar para si a hierarquia e o 
ocupacional , uma vez 
de. A comunicação mostrou-se efetiva, emissor e receptor 
partilharam as formas linguísticas comuns ãs suas condições 
sociais, sendo estas, portanto, a responsável pela questionã 
vel atitude e comportamento de "um Cel. Rufo", de "um senhor 
de bons costumes", de "um Seu Elpídio" ou de "um Seu João".

"- Qua, fío, esse caco de gente num sãi daqui mais 
não." (209 )
"- Pôde í, fío, éle é de a parice de novo." (210)
"- Taí, sã dona, intãoce foi o véiu?(...) Ocê levanto 
um farso, minha fia." (211)
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pessoas

a
uma
va

Ed. Anhem

im 
métodos

conse 
s u b s t i

bas^ 
do

(212) Amaral, Amadeu. 0 dialeto caipira. São Paulo, 
bi , 1 955 , p. 42.

Não causa estranheza hoje em dia que muitas 
ainda pensem que um dialeto seja alguma coisa falada por um v£

■ lho de barbas brancas em localidades isoladas. Entretanto, 
partir do momento que compreendemos que todos nos falamos 
espécie de dialeto e que existem camadas sociais que usam

As evidências recolhidas das obras especializadas pa 
ra este estudo, bem como a descrição e interpretação do corpus, 
resistem a uma série de conclusões. Inicialmente, a noção de 
que um dialeto seja falado por "pessoas idosas" e que se acha 
"condenado a desaparecer em prazo mais ou menos breve", 
quentemente "legara, sem dúvida, alguma bagagem ao seu 
tuto, mas o processo novo se guiarã por outras determinantes 
e por outras leis particulares" (212) torna-se uma idéia 
tante contraditÓria em face ao tratamento mais rigoroso 
que seja um dialeto, pela linguística contemporânea norte - ame 
ricana. A principal diferença entre a posição de Amadeu Amaral 
supra citada e a que delineamos neste estudo ê que Amaral assi£ 
me uma uniformidade no que ele chama de "dialeto caipira" e 
seu conceito de dialeto se assenta na tradicional noção da lin 
guística diacrõnica européia, tendo sua obra sido publicada em 
1920. Não se trata aqui de diminuir a obra de Amaral, cuja 
portãncia histórica é indiscutível, porém considerar 
de abordagem diversos que ele não chegou a conhecer.



126

em

of

consequen^ 
coloni zado

em 
" s t a n

riantes dentro da mesma área (213), sua perspectiva futura to£ 
na-se irrelevante para a geografia linguística.

(213) Shuy, Roger W. Di scoveri ng 
State University, National 
English, 1967, p. 3.

(214) Cunha, Celso. Língua portuguesa e realidade brasileira . 
Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1974, p. 66.

concor 
America 

português sub-padrão é mais uniforme 
do que no seu país de origem. A 
instável e o status social dos

res que vieram para as províncias do interior resultaram, pelo 
menos aparentemente, numa obscuridade de limites de classes 
linguísticas mais profundas. De fato, nestas comunidades, há 
poucas diferenças entre as variantes das classes instruidas ou 
sem instrução, dos ricos ou dos pobres, dos citadinos ou dos 
roceiros.

Outra característi ca do português sub-padrão brasilei_ 
ro, de origem notadamente rural, ê a forte tendência para a 
uniformidade. (214) Filólogos como Amadeu Amaral, Gladstone 
Chaves de Melo, Celso Cunha e outros nomes neste campo, 
dam que, embora falado-num território muito maior na 
do que na Europa, o 
seu uso, no Brasi1 , 
cia de uma economia

American Dialects. M i c h i g a n 
Council of Teachers

Em segundo lugar, devemos considerar que a língua pojr 
tuguesa introduzida no Brasil durante os períodos de explora^ 
ção e colonização, e mais tarde levada para as províncias do 
interior, segue um padrão semelhante de desenvolvimento. Uma 
evidência desta afirmativa e o fato de que o português brasj_ 
leiro traz, ate o presente, certos traços característicos, so 
breviventes ou arcaicos, provenientes da pronúncia, da gramáti
ca e do léxico que datam da época de sua importação para a Amé 
rica. As autoridades consultadas para este estudo afirmam que 
alguns destes arcaismos podem ser encontrados no presente, na 
fala corrente, os quais constituem uma variante sub-padrão 
contraste com a língua literária, a qual consideramos 
dard".
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vari

nao

69.(215) Cunha, Celso. Op. cit., p.

Ber
de

a qual contém um número sub£ 
arcaicas", 
e e v i d eji 
pr i nci pal_ 

e et
te , a

As regiões retratadas por Bernardo Elis em seus cori 
tos (Corumbá e Vila Boa) são de importância primordial na col() 
nização do Estado. Assim, o vocabulário reflete a complexidade 
da colonização de origem, que constitui a maior força na forma_ 
ção do dialeto (garimpo e atividades rurais). As camadas ma is 
antigas de seu uso refletem a predominância da fala dos bandei_ 
rantes paulistas quando penetraram no interior do país em bus 
ca de ouro e pedras preciosas. Entretanto, as evidencias 
permitem afirmações positivas acerca da distribuição regional 
deste dialeto, ficando mais restrito, como temos visto até aqui, 
no âmbito da fala social. Tanto assim que nossa tentativa de 
conclusão se prende ao uso de variantes atribuidas ã diferença 
de classe social e o objetivo geral deste estudo fica mais cir 
cunscrito em estabelecer alguns fundamentos para outros tipos 
de investigação sobre o português falado em Goiás.

A pronúncia destas comunidades interioranas, assim co 
mo sua gramática e vocabulário, refletem claramente o povoamen 
to das antigas cidades e sua historia cultural, sendo, a 
ante de prestígio de nossos dias, originária dos elementos 
"Standard" e dominantes de ontem, 
tancial de características mais "arcaizantes do que 
(215) 0 grau de estratificação social é considerável 

julgar pelos traços fonéticos, gramaticais e 
mente léxicos com uma forte conotação de valores sociais 
ni cos .

Acreditamos que o principal objetivo do escritor 
nardo Elis em usar uma variante dialetal em sua obra ê o 
"mostrar o status social inferior dos indivíduos nas comunida 
des representadas em suas estorias e não uma "mise en scene" 
regional", pois as ^vidências mostram a necessidade de manter 
aquela distância social entre os mais e menos favorecidos eco 
nõmica, política e religiosamente, por meio da fala.
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i n s t ru
im

Entretanto, como o 
em fenômenos reais que capta entre indivíduos de 

1i terãri a 
linguTs^ • 

e sujeito ã crítica, dentro de um ponto de vista estritamen 
científico, isto ê, sem julgamentos pre-concebidos ou juizo' 
valores ou conotações de inferioridade ou superioridade. Ijs 
porque não cabe ã linguística tirar conclusões sobre o que 

"nobre ou plebeu", "superior ou inferior" 
em termos de variações linguísticas e seus interlocutores. Afi_ 
nal de contas, estes são fatores anteriores ao fenômeno liji 
guístico em si.

De um modo geral, podemos afirmar que quando um escri 
tor usa representação dialetal em suas obras, ele concentra-se 
em certos padrões fonéticos, morfo-sintãticos e léxicos,- crian 
do uma espécie de modelo geral ou "matriz convencional". Isto 
quer dizer que ele não representará todos os traços dialetais, 
mesmo porque seria impossível faze-lo devido a complexidade 
existente entre a língua falada e o sistema ortográfico conven 
cional usado para representã-1 a. Entretanto, como o escritor ' 
se baseia em fenômenos reais que capta entre indivíduos de uma 
determinada comunidade, qualquer desvio da língua 
convencional constitui matéria de análise e descrição 
ta 
te 
de 
to 
seja "bom ou ruim",

As alterações gráficas, indicadoras de certos fonemas 
consonantais e vocálicos, usadas por Bernardo Elis, a fim de 
indicar efeitos dialetais, demonstram perfeita aceitabilidade 
linguística, ou seja, completa consistência numa f i del i dade__ra 
zoãjye1 em representar os hábitos fonéticos da fala realmente 
despreocupada e informal das práticas goianas.

Acreditamos que qualquer tentativa de alterações orto 
gráficas conduz o leitor a um "sentimento linguístico" de que 
o que está lendo e "sub-padrão". Consequentemente, o efeito que 
este recurso produz e, de certa maneira, uma "impressão de igno 
rancia e crueza com relação aos personagens", efeito esse que 
a língua literária convencional não teria a mesma propriedade 
em retratar.

Cotejado com as teorias de Sumner Ives, o trabalho 
de Bernardo Elis representa um esforço honesto em reduzir a e£ 
crita, a língua falada por indivíduos sem ou de pouca 
ção, assim como seu próprio dialeto, dentro das limitações 
postas pelo sistema ortográfico convencional.
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para as se

1 .
(r£

2.

3.

con

de

designação 
e,como tal,

serv_£ 
e

í
; 4. sua procedência geográfica (geralmente não muito 

v i n c e n t e).

seu padrão linguístico em contraste com a concepção do I 
autor sobre o que seja um padrão de maior prestigio.  J

sua origem ijrferior_na sociedade em face aos de status 
superior que usam um padrão de maior prestigio, 
presentado convencionalmente).

expressão 
propomos 

Tais ter 
não implicam em nada, considerações históricas de uso, nem 

a intenção de um juizo de valores por parte dos utentes e prini 
cipalmente de seu proponente, é simplesmente uma 
conveniente para um "desempenho de correspondência" 
deve ser interpretado.

Em síntese, o dialeto literário colabora 
guintes inferências sobre os personagens:

sua personalidade (Tndice de prepotência ou de 
lismo, de crueldade, de ingenuidade, de moralidade 
de religiosidade).

Acreditamos mesmo, que o problema de "desempenho 
correspondência" esta infimamente relacionado com aspectos aiji 
da intangíveis do comportamento e da psicologia social. Assim 
sendo, achamos oportuno terminar com aquela estimulante indaga^ 
ção de Sapir, isto é, "...há de haver uma relação qualquer en 
tre a língua e a cultura e entre a língua e pelo menos esse iji 
tangível aspecto racial que chamamos "índole de um povo". Não

Por isso, eliminamos de nosso estudo termos deprecia, 
tivos e vagos como "língua plebeia", "loquela vulgar", "fala 
plebeia", "português deformado". Pela sua ingenuidade e crue 
za primitivas, pelo seu distanciamento dos ambientes escolares 
e marginalização de seus utentes, por constituir a 
cultural de indivíduos de atividades agro-pecuarias, 
a denominação descritiva de "dialeto rústico-rural", 
mos
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por acaso, es pe

Rio de Janeiro,

é, por acaso, inconcebível que as qualidades coletivas 
ciais que modelaram a cultura não sejam as' mesmas que se sabe 
serem responsáveis pelo desenvolvimento dé dada morfologia liji > 
guística?" (216)

(216) A linguagem. Introdução ao estudo da fala. 
Acadêmica, 1971, p. 213.
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ERRATA

em

32, lin-

em

II

em

em

2a. linha: leia-se afetividade em lugar de

penúltima linha: leia-se Pedro

5a. linha: leia-se superstição

em

32,
37,
39,

tao 
lll

nao
em lugar de "Prendia a moço para ela nao

Pag. 64, 
passano fome.'"

Pag. 66, :

12a. linha: leia-se linguística

5a. linha: leia-se campo em lugar de compo. 

item 2: leia-se enxada em lugar de enchada. 

item 5: leia-se Cbí inicial torna-se... 
torna-se...

item 7: leia-se mil réis=mirréis; neblina=libri 
na em lugar de mil réis=mirréis; peregrino=pelegrino; neblina= 
librina.

ante-penúltima linha: leia-se 
designação conveniente para um "desempe- 

" e, como tal, deve ser interpretada.

em lugar de interpretado.

2a. linha; leia-se linguista em lugar de

Pag. 21, 22 parágrafo, 2a. linha: leia-se fenómeno 
lugar de ferómeno♦

Pag.
guista.

Pag.
Pag.

Pag. 
lugar de ra

Pag. 49,

item 14, 3a. frase: leia-se "meus fiínho 
' em lugar de "meus fiínhos tao passano fome.

item 18, 17a. frase: leia-se "Sá Liaria afirma
va de pés juntos que tudo era inzona..." em lugar de "Sá Ma
ria ,afirmava de pés juntos que tudos era inzona..."1

Pag. 67, item 19: leia-se "‘Prendia a moça para ela 
drumi cum o irmao."- 
drumi cum o irmao.

Pag. 102., 9a. linha: leia-se nobres de espírito em lugar 
de novre de espírito.

Pag. 102, 22 parágrafo, 2a. linha: leia-se humorista 
lugar de homorista.

Pag. 105, 32 parágrafo, 2a. linha: leia-se grafias 
lugar de frafias.

Pag. 113, 
af erividade.

Pag. 120, 19 parágrafo, 
em lugar de Pdro.

Pag. 122, 29 parágrafo, 
em lugar de supertiçao.

Pag. 128, 19 parágrafo, 
lugar de linguista.

Pag. 129, 29 parágrafo, ~
E simplesmente uma 1 
nho de correspondência


