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Resumo 

A existência da variação na língua portuguesa é a inspiração para muitos estudos da 

Linguística Contrastiva a respeito das diferenças entre as variedades nacionais do 

português europeu (PE) e do português brasileiro (PB). No entanto, raros têm sido os 

estudos que abordem os seus contrastes sob a ótica da Tradução. Neste sentido, esta 

investigação tem por objetivo localizar a adaptação linguística (AL) nos estudos da 

Tradução, identificar os principais estudos existentes entre o PE e o PB sobre a AL e 

sobre Linguística Contrastiva e analisar certos aspectos morfossintáticos e semânticos 

dessas duas variedades. De forma a contextualizar a investigação, são apresentadas uma 

breve história da lingua portuguesa e as noções de variação linguística. Para alcançar os 

objetivos, este projeto traz, a partir da triangulação de dados, três instrumentos. O 

primeiro é a revisão de literatura acerca da AL e dos estudos contrastivos entre o PE e o 

PB. O segundo é um inquérito destinado a tradutores que executam o serviço de AL. O 

terceiro instrumento é uma observação sistemática dos aspectos morfossintáticos e 

semânticos contrastivos entre o PE e o PB, que deu origem ao produto final deste trabalho, 

uma tabela com 28 aspectos da variação entre o PE e o PB que podem contribuir para a 

prática da AL. Além desses resultados, este trabalho aponta lacunas nos estudos 

contrastivos entre estas duas variedades do português que podem ser preenchidas a partir 

de trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave: [adaptação linguística, variação geográfica, português brasileiro, 

português europeu, morfossintaxe, semântica] 
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Abstract 

Variation in the Portuguese Language is the inspiration for many studies of Contrastive 

Linguistics on the differences between the national varieties of European Portuguese (EP) 

and Brazilian Portuguese (BP), still roughly unexplored under the scope of Translation. 

The lack of such studies has led to this research, which aims to place linguistic adaptation 

(LA) in Translation studies, to identify the main existing LA researches between EP and 

BP, and to analyze certain morphosyntactic and semantic aspects of these two varieties. 

To contextualize this research, we present a chapter on a brief history of the Portuguese 

Language and another on the notions of linguistic variation. To reach these objectives, 

this paper invokes three instruments, through data triangulation. The first one is a 

literature review on LA and on the contrastive studies between EP and BP. The second 

one is a survey for translators who announce the service of LA. Lastly, the third one is a 

systematic observation of the contrastive morphosyntactic and semantic aspects between 

EP and BP, which were the basis for the final product of this paper, a chart with 28 aspects 

of the variation between EP and BP that may contribute to the practice of LA. Besides 

these results, this research also identified gaps on the contrastive studies between the two 

Portuguese varieties that may be filled with future studies. 

 

Key-words: [linguistic adaptation, geographic variation, European portuguese, Brazilian 

portuguese, morphosyntax, semantics] 
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Preâmbulo 

A motivação para esta investigação se deu ao longo do meu percurso na Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto (doravante FLUP). O meu primeiro contato com a 

variedade da língua portuguesa (doravante LP) que é falada em Portugal foi em 2016, 

durante a graduação1, como estudante de mobilidade na licenciatura em Línguas 

Aplicadas nesta mesma instituição. Este contato tornou evidente uma lacuna não só no 

meu conhecimento sobre as diferenças entre as variedades portuguesa e brasileira da LP, 

mas também no acesso a recursos que pudessem preencher, de forma sistemática e 

concentrada, esta lacuna. Estas constatações motivaram a escolha do tema da minha 

monografia para obtenção do título de bacharel em Letras pela Universidade Metodista 

de São Paulo, sobre as diferenças terminológicas nas traduções do software Microsoft 

Word 2016 para português europeu (doravante PE) e para português brasileiro (doravante 

PB) (Djajarahardja, 2016). 

Os resultados dessa investigação intensificaram o meu interesse pelas diferenças 

entre as variedades portuguesa e brasileira da LP aplicadas à Tradução e, com o intuito 

de continuar a investigar as diferenças entre o PE e o PB, decidi me candidatar ao 

Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (doravante MTSL) da FLUP. O meu 

percurso no MTSL indicou que as lacunas a respeito destas variedades da LP aplicadas à 

tradução não eram apenas no acesso aos recursos de consulta, mas também na importância 

de discriminar de forma menos dispersa as duas variedades linguísticas. Esta investigação 

de Mestrado é o resultado da identificação dos recursos de consulta disponíveis, das 

lacunas ainda presentes e da motivação de produzir uma reflexão útil para o processo de 

adaptação linguística entre as variedades brasileira e europeia da LP. 

 

  

 
1 A graduação no Brasil é equivalente à licenciatura (1º ciclo de estudos) em Portugal. 



11 

 

Introdução 

Portugal e Brasil, juntamente com os outros países da CPLP (Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa) somam quase trezentos milhões de habitantes, tornando o português 

a sexta língua com mais falantes nativos no mundo2. A presença da LP ao redor do mundo 

não significa, no entanto, que haja uma reprodução idêntica do português em cada um dos 

locais em que a língua é falada. Pelo contrário, o seu desenvolvimento em coordenadas 

geográficas diferentes contribui para uma grande diversidade da língua, fazendo com que 

se formem as chamadas variedades do português, estudadas pela Variação Linguística. 

Assim, o português falado em Portugal e o português falado no Brasil, bem como o 

português dos outros países da CPLP, não podem ser o mesmo: a história da língua em 

cada um desses países e o seu contato com outras línguas e culturas explicam as 

variedades linguísticas. Sobre as diferenças entre o PE e o PB, Bagno (2001, p.36-37) 

explica o seguinte: 

Muitas vezes, um enunciado sintaticamente igual pode ter uma semântica 

e uma pragmática completamente diferentes se for pronunciado por um 

brasileiro e se for pronunciado por um português. Embora a língua 

aparentemente seja a mesma na forma e na organização das palavras, o 

uso dessas palavras pode ter significados e efeitos diferentes aqui no Brasil 

e lá em Portugal. Por isso, podem surgir mal-entendidos na comunicação: 

um dos falantes pode usar as palavras com uma determinada intenção em 

mente o outro entendê-las com outro significado e com outra intenção. 

Esses aspectos motivaram estudos que evidenciaram e catalogaram, em diferentes 

níveis linguísticos, a variação entre o PE e o PB. Trazemos, como exemplo, uma entrada 

do dicionário de PE para brasileiros de Prata, obra em que o autor compendia uma série 

de entradas lexicais com manifesta divergência semântica entre as duas variedades (Prata, 

1998, p.21):  

Avariado: esta é uma palavra muito importante para se conhecer. Se você 

telefonar para a oficina e disser que o televisor está quebrado, por 

 
2 Para consultar estes números, ver SIL International. Disponível em: 

https://www.ethnologue.com/. Acesso em: 18 abr. 2020. 
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exemplo, eles vão achar que o aparelho caiu no chão e se partiu ao meio. 

Se você disser que a geladeira3 quebrou, eles passarão dias imaginando 

como é que pôde acontecer uma calamidade desta. Como é que uma 

geladeira, daquele tamanho, pode se partir ao meio? Nada quebra, tudo 

fica avariado. 

As diferenças entre o PE e o PB podem ser tão significativas que, por vezes, pode 

ser preciso “traduzir”, ou adaptar, um texto escrito numa das variedades para a outra, se 

houver a intenção de direcionar este conteúdo para os falantes da variedade não-materna. 

Como exemplo desse tipo de serviço linguístico, Bagno (2001, p.168) refere o filme 

português Capitães de Abril, veiculado no Brasil: 

Fui ver no cinema o belo filme Capitães de Abril, dirigido e estrelado pela 

atriz portuguesa Maria de Medeiros, e para a minha surpresa – e alegria – 

o filme não só era legendado, como também tinha sido traduzido para 

português brasileiro: todos os tu foram devidamente traduzidos por você, 

as construções imperativas do tipo espera-me foram substituídas por me 

espera, e as expressões idiomáticas brasileiras: Queres que te dê uma 

boleia? apareceu na legenda como Você quer que eu te dê uma carona?. 

Agiram muito bem os distribuidores ao fazer isso, porque, do contrário, o 

público brasileiro perderia grande parte do conteúdo dos diálogos do 

filme. (ibidem) 

Esse serviço de transposição, ou de tradução, entre variedades de uma mesma 

língua é normalmente denominado adaptação linguística (Marujo et al., 2011), doravante 

AL. Apesar de haver demanda por este serviço linguístico entre as variedades da LP, 

parece haver uma lacuna nos debates e nos estudos acadêmicos na área da Tradução entre 

as variedades do português. Os estudos acerca das diferenças entre o PE e o PB parecem 

se concentrar nas áreas da Linguística Contrastiva e da Variação Linguística, sem que 

seja estabelecida as suas interdisciplinaridades com os estudos da Tradução.  

Neste momento, faz-se necessário esclarecer que esta dissertação de Mestrado 

está inserida no âmbito dos estudos da Tradução, e não da Linguística Contrastiva ou da 

 
3 Em PE, frigorífico. 
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Sociolinguística Variacional (também chamada de Sociolinguística Variacionista). No 

mais, enfatiza-se que esta investigação está escrita em PB. Tentar-se-á, tanto quanto 

possível, evitar possíveis conflitos linguísticos, nomeadamente por palavras inexistentes 

em PE, falsos cognatos e designações gramaticais distintas nas duas variedades. No 

entanto, mantém-se a designação deste trabalho como investigação, e não como pesquisa, 

como normalmente é denominado em PB, para distinguir o significado daquele e deste, 

restringindo, neste trabalho, pesquisa ao método de busca online4. 

A elaboração desta investigação foi motivada, portanto, pela percepção de lacunas 

sobre as diferenças entre o PE e o PB aplicadas à tradução, nomeadamente: nos estudos 

acadêmicos da Tradução; nos recursos disponíveis para a adaptação, principalmente nos 

níveis sintático e semântico; nos planos de ensino para a formação de tradutores; na 

especificação da variedade do português anunciada pelos profissionais da Tradução e 

requerida pelos clientes; e nos recursos dos profissionais que já trabalham com adaptações 

entre essas duas variedades. 

Segundo Reiss (2000, p.60), a prioridade na tradução está nas componentes 

morfológica e sintática da língua de chegada. Assim, decidiu-se dar ênfase, neste estudo, 

a certos aspectos morfossintáticos e semânticos da variação entre o PE e o PB. 

Due to the fact that differences between the grammatical systems of 

languages are frequently quite great, it is the morphology and syntax of 

the target language that clearly deserve priority unless there is some 

overriding factor either in the nature of the text or some special 

circumstance.5 (Reiss, 2000, p.60),  

Com o objetivo geral de contribuir para a AL entre o PE e o PB, sob a forma de 

um guia prático para os profissionais, definimos o título desta dissertação – Aspectos da 

variação entre o PE e o PB: guia para a AL entre as duas variedades. 

 
4 No entanto, houve momentos em que não foi possível evitar tais conflitos, podendo alguns 

termos em PB causar estranheza ao leitor cuja variedade materna é o PE, principalmente na 

ortografia, como em aceito/aceita (aceite), fato (facto), contato (contacto) e aspecto (aspeto) e 

na colocação pronominal, majoritariamente proclítica em PB (ver seção 7.1). 

5 sublinhado nosso. 
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Estabelecemos, em seguida, os objetivos específicos desta investigação, sendo 

eles: 

• a) localizar a AL nos estudos da Tradução; 

• b) identificar os principais estudos existentes sobre a AL entre o PE e o PB; 

• c) identificar os principais estudos linguísticos comparativos entre o PE e o PB; e 

• d) analisar certos aspectos morfossintáticos e semânticos da variação entre o PE e o 

PB com impacto na AL. 

Torna-se imprescindível, neste momento, esclarecer que esta investigação não 

pretende: a) analisar tópicos morfossintáticos e semânticos sob a ótica da Linguística; b) 

prescrever uma determinada Gramática ou determinadas convenções gramaticais em LP; 

c) analisar as diferenças entre o PE e o PB ocorrentes na linguagem oral coloquial, uma 

vez que a tradução normalmente envolve a linguagem escrita; ou d) apagar ou omitir as 

diferenças entre PE e o PB que fazem parte das suas identidades. 

As perguntas desta investigação são, portanto: a) onde se localiza a AL nos 

estudos da Tradução?; b) quais são os principais estudos sobre AL entre o PE e o PB?; c) 

quais são os principais estudos linguísticos comparativos entre o PE e o PB?; e e) quais 

são as variáveis divergentes em PE e em PB nos níveis morfossintático e semântico 

relevantes para a prática profissional da AL? 

O primeiro capítulo apresenta a metodologia de investigação e os recursos 

utilizados para a obtenção dos resultados. Em seguida, para contextualizar este trabalho, 

são apresentados dois capítulos de enquadramento. O capítulo 2 pretende descrever 

resumidamente a LP em Portugal e no Brasil através dos tempos, para em seguida a 

situarmos no momento presente. O capítulo 3 é dedicado à teoria sociolinguística sobre 

as variedades linguísticas, para justificar o PE e o PB como variedades da mesma língua. 

Os capítulos posteriores são dedicados à aplicação de três instrumentos, guiados 

pelo método de triangulação de dados. O quarto capítulo reflete sobre a AL enquanto 

subdomínio da Tradução e lista os trabalhos publicados sobre a adaptação entre o PE e o 

PB. O quinto capítulo apresenta um conjunto de estudos linguísticos, a partir de livros, 

atas, revistas científicas, dicionários e gramáticas, que nos permitem identificar 

diferenças entre as duas variedades, em todos os níveis de análise linguística. No sexto 

capítulo, são apresentados os resultados de um inquérito (ou questionário) sobre AL 
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aplicado a profissionais do setor da tradução. No sétimo capítulo, listamos alguns 

aspectos morfossintáticos e semânticos estudados pela Linguística, eleitos por este estudo 

como relevantes para a AL PE-PB, num modo preferencialmente escrito, numa variedade 

padrão e num registo formal. Por fim, apresentamos as considerações finais desta 

investigação e algumas sugestões para trabalhos futuros. 

Esperamos que os resultados desta investigação de Mestrado possam ser úteis para 

a tradução, especialmente para a área da adaptação entre variedades linguísticas, tanto na 

teoria quanto na prática profissional. No mais, esperamos que esta dissertação inspire 

estudos futuros sobre a variação PE-PB e sobre a problemática da AL.  
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1. Aspectos metodológicos 

Estabelecidos os objetivos desta investigação, foi planejada uma metodologia que 

pudesse incluir os elementos necessários da forma mais completa possível, permitindo a 

interação entre esses elementos. 

O método escolhido é chamado de triangulação de dados. Segundo Azevedo, L. 

G. L. Oliveira6 e Gonzales (2013, p.4), “a triangulação significa olhar para o mesmo 

fenômeno, ou questão de pesquisa, a partir de mais de uma fonte de dados. Informações 

advindas de diferentes ângulos podem ser usadas para corroborar, elaborar ou iluminar o 

problema de pesquisa”. 

A triangulação possibilita combinar diversos métodos qualitativos ou articular 

métodos quantitativos e qualitativos. O método quantitativo tem por objetivo obter 

resultados em número, através de estratégias estatísticas, como porcentagens, médias e 

coeficientes. A abordagem qualitativa, por sua vez, não utiliza estratégias estatísticas, 

mas, sim, concentra-se na subjetividade dos dados, cujos significados não podem ser 

expressos em números (Prodanov & Freitas, 2013, pp.69-70). 

Para atingir os objetivos desta investigação, utilizamos três instrumentos: a 

revisão de literatura, o inquérito e a observação sistemática. A figura a seguir ilustra a 

interação entre esses recursos. 

  

 
6 Nesta investigação, em conformidade com as regras da APA, são acrescentadas, nos casos em 

que há mais de um autor com o mesmo último nome, as iniciais dos respectivos nomes próprios, 

mesmo quando os anos de publicação das obras forem diferentes, para evitar ambiguidades, como 

entre L. G. L. Oliveira e F. Oliveira. 
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Figura 1 – Triangulação de dados 

Fonte: elaboração própria 

O primeiro instrumento é uma revisão de literatura. De acordo com Bento (2012, 

p.42), esta é: 

uma análise bibliográfica pormenorizada, referente aos trabalhos já 

publicados sobre o tema. A revisão da literatura é indispensável não 

somente para definir bem o problema, mas também para obter uma ideia 

precisa sobre o estado actual dos conhecimentos sobre um dado tema, as 

suas lacunas e a contribuição da investigação para o desenvolvimento do 

conhecimento. 

Esta técnica foi utilizada para definir o estado de conhecimento dos dois temas 

principais desta investigação: a AL e os estudos contrastivos entre o PE e o PB. Por isso, 

para além de um breve capítulo sobre aspectos diacrónicos da LP  e de outro sobre 

conceitos centrais no domínio da Variação Linguística, são dedicados dois capítulos a 

uma revisão de literatura pertinente para o presente trabalho. O capítulo 4 reúne os 

principais estudos sobre AL entre o PE e o PB, pretendendo responder às perguntas, a) 

onde se localiza a AL nos estudos da Tradução? e b) quais são os principais estudos sobre 

AL entre o PE e o PB?. O capítulo 5 faz uma compilação dos principais estudos 

contrastivos entre o PE e o PB, sobretudo nos níveis morfossintático e semântico, que 

possam ser úteis ao profissional durante a AL, respondendo à pergunta c) quais são os 

principais estudos comparativos entre o PE e o PB?. 

A revisão de literatura indicou lacunas nos estudos acadêmicos consultados, que 

nos impossibilitaram de chegar a uma resposta satisfatória para algumas das perguntas 
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propostas nesta investigação, principalmente para aquelas que se prendem com a prática 

profissional da AL entre variedades. Este motivo nos levou a recorrer a outros 

instrumentos. Um deles foi a criação e a aplicação de um inquérito7, que constituiu, assim, 

a segunda fonte de dados da presente dissertação. . Segundo Marconi e Lakatos (2003, 

p.201), o inquérito: 

(...) é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao 

informante, pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o 

pesquisado devolve-o do mesmo modo. 

Junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando a 

natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, 

tentando despertar o interesse do recebedor, no sentido de que ele preencha 

e devolva o questionário dentro de um prazo razoável. 

A definição acima transcrita não contempla os avanços mais recentes nas formas 

de conceção, divulgação e resposta de inquéritos que tendem, atualmente, a ser feitos por 

via digital. Beneficiando desses avanços, planejamos o inquérito do nosso estudo, a partir 

da ferramenta online de criação de formulários GoogleForms. A boa estrutura deste 

recurso fornece campos específicos para cada item do instrumento a ser criado. O 

formulário incluía um título (Adaptação Linguística Português Europeu/Brasileiro) e 

uma nota explicativa, anterior às perguntas, cujo texto contextualizava o estudo e 

identificava o público-alvo das perguntas: 

No âmbito do Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, estou a realizar uma 

dissertação sobre a adaptação linguística entre as variedades europeia e 

brasileira do português. Gostaria de solicitar o preenchimento deste 

inquérito a tradutores e revisores que tenham realizado ou recebido 

 
7 Em PB, este instrumento é chamado de questionário. No entanto, nesta dissertação é utilizado 

o termo inquérito, como normalmente é designado em PE. 
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propostas de adaptações linguísticas entre variedades do português. (ver 

anexo A) 

Para a construção do inquérito, foram usadas as estratégias de perguntas fechadas 

e de perguntas abertas. As perguntas fechadas contêm todas as respostas que podem ser 

escolhidas, sem que os participantes possam se expressar de forma mais subjetiva. Este 

tipo de pergunta pode ser subdividido em perguntas dicotômicas, nas quais só é possível 

selecionar uma única resposta, e perguntas de escolha múltipla, nas quais várias 

possibilidades de resposta são colocadas. Segundo Marconi & Lakatos (2003, p.204), as 

perguntas fechadas tornam a análise dos dados rápida e fácil, por ser possível apresentar 

os resultados em números; mas estas podem não ser suficientes para atingir os resultados 

pretendidos num inquérito. Como solução para esse problema, é possível criar perguntas 

abertas, para obter respostas livres que, no caso do inquérito desta investigação, se 

apresentavam no modo escrito. Este tipo de pergunta permite resultados mais completos 

e não previstos no momento da concepção do inquérito. No entanto, se a quantidade de 

respostas, pelo número de participantes ou de perguntas, for muito elevada, pode tornar a 

análise dos dados longa e complexa. 

A partir da metodologia de criação de inquéritos e das informações apresentadas 

entre os capítulos 2 e 5 desta dissertação, foi criado um formulário com 16 perguntas. 

Esse formulário continha perguntas fechadas e abertas, relacionadas com as variedades 

do português e com a experiência dos participantes com a AL como atividade profissional 

(anexo A). 

De forma a divulgar o instrumento aos participantes-alvo, realizou-se uma busca 

online por agências e tradutores freelancer8 que trabalhassem com a AL, a partir das 

combinações das seguintes palavras-chave: adaptação; tradução; revisão; localização; 

adaptação linguística; português Portugal; português Brasil; português brasileiro; e 

português europeu. Foram obtidos 22 contatos de agências e tradutores que anunciam o 

serviço de AL. 

Em seguida, foi enviado o link de acesso ao inquérito, por e-mail ou por 

ferramentas de contato presentes nos sites das agências ou em fóruns de tradução. A 

 
8 Um freelancer é um profissional independente que pode prestar serviços a diferentes clientes, 

sem vínculo empregatício. 
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participação era direcionada a tradutores e revisores de texto aos quais já tivesse sido 

proposto o serviço de AL entre as variedades europeia e brasileira da LP. 

Esperava-se que as respostas do inquérito servissem de base para a criação de um 

quadro-guia conciso para a AL entre as variedades PE/PB (apresentado no anexo 3), por 

elucidarem sobre formas eficazes de apresentar os resultados do terceiro instrumento 

utilizado desta dissertação, a saber a observação sistemática de diferenças 

morfossintáticas e semânticas entre o PE e o PB relevantes para a AL. Os resultados desta 

segunda fonte de dados foram expostos no capítulo 6 desta dissertação. 

O terceiro instrumento desta investigação consistiu na observação sistemática dos 

aspectos morfossintáticos e semânticos contrastivos entre o PE e o PB relevantes para a 

prática da AL, quando se toma como referência a adaptação de textos escritos em língua 

padrão e registo formal. Essa estratégia pretendeu responder à pergunta d) quais são as 

variáveis divergentes em PE e em PB nos níveis morfossintático e semântico relevantes 

para a prática da AL nas condições acima descritas?. Os resultados desta observação se 

encontram no capítulo 7. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p.190), a observação “é uma técnica de coleta 

de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados 

aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar 

fatos ou fenômenos que se desejam estudar”. A observação sistemática, mais 

especificamente, “realiza-se em condições controladas, para responder a propósitos 

preestabelecidos. Todavia, as normas não devem ser padronizadas nem rígidas demais” 

(Marconi e Lakatos, 2003, p.193). 

Os procedimentos utilizados na observação sistemática desta investigação podem 

parecer muito similares aos da revisão de literatura, já descrita neste capítulo. No entanto, 

como afirmam Marconi e Lakatos (2003), a observação não tem como objetivo apenas 

uma revisão, mas sim um exame detalhado dos fenômenos. Os resultados da recolha dos 

materiais apresentados no capítulo 7 diferem daqueles apresentados nos capítulos 4 e 5 

por serem mais do que apenas a listagem e a descrição dos principais trabalhos relevantes 

para o tema; pretendemos, com o terceiro instrumento, analisar o conteúdo da recolha 

desses materiais, contrastando os pontos divergentes encontrados nas obras consultadas. 
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Como procedimentos, fizemos buscas online e em bibliotecas por artigos 

científicos, livros e capítulos de livros que tratassem de diferenças morfossintáticas e 

semânticas entre as variedades europeia e brasileira da LP. Os próprios textos deste 

material nos permitiram identificar outras possíveis divergências sintáticas e semânticas 

entre o PE e o PB. Assim, após identificados alguns destes casos, houve um nova busca 

por trabalhos especificamente relacionados com os tópicos identificados durante a leitura 

como possivelmente divergentes entre o PE e o PB. 

Convém, neste momento, reforçar que a prática da tradução se dá por meio escrito, 

predominantemente formal e em variedade padrão. Por este motivo, de entre os trabalhos 

encontrados sobre variação em PB, alguns não são mencionados por nós por remeterem 

para questões restritas à linguagem oral informal desta variedade, que não seriam 

aceitáveis em textos escritos na variedade padrão. 

Por fim, há ainda questões identificadas como relevantes para este trabalho que 

não parecem, até ao momento, ter sido objeto de estudo pela Linguística Contrastiva. Para 

estes tópicos, decidiu-se recorrer a gramáticas renomadas da LP e a outros estudos 

linguísticos não-contrastivos. A escolha das gramáticas a serem utilizadas para identificar 

variáveis divergentes entre o PE e o PB se deu com base no estudo de Batoréo (2014) 

acerca das principais gramáticas da LP.  

Acerca das três principais gramáticas do PE, a autora refere que: 

No que diz respeito às gramáticas publicadas em Portugal, os últimos trinta 

anos foram dominados por duas obras: uma gramática normativa (CUNHA 

E CINTRA, 1984), sucessivamente reeditada ao longo dos anos, e uma 

gramática descritiva de foro académico (MATEUS et al.,1983), revista e 

aumentada a partir da sua 5ª ed. em 2003 (...). Além destas duas 

referências, é importante indicar que, no ano passado, surgiram os dois 

primeiros volumes (dos três previstos) da Gramática do Português da 

Fundação Gulbenkian (RAPOSO et al., 2013), fruto de dezenas de anos de 

um trabalho de vários investigadores (...). (Batoréo, 2014, p.10) 

Procedemos, de seguida, neste capítulo sobre questões metodológicas, a uma 

explicação sucinta sobre a escolha das gramáticas usadas como fonte de consulta neste 

trabalho. Optamos por incluir esta matéria neste capítulo, por nos parecer que os critérios 
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da escolha dos elementos de referência se enquadram corretamente no capítulo de 

metodologia. 

A Gramática da Língua Portuguesa, de Mateus, Brito e I. Duarte (2003), é uma 

das principais gramáticas do PE. Na sua quinta e última edição, impressa em 2003, pela 

editora Caminho, as autoras apontam que: 

a Variedade da língua contemplada nesta obra é a norma-padrão do 

português europeu, embora em muitas circunstâncias se indiquem 

características de outras variedades nacionais, geográficas e/ou sociais. 

Deve igualmente lembrar-se, relativamente ao carácter desta obra, que ela 

não é uma gramática normativa, ou seja, não é um instrumento que regule 

o bom uso da língua. O seu objetivo consiste na apresentação de descrições 

e análises de um largo conjunto, evidentemente não exaustivo, de aspectos 

da língua portuguesa. (Mateus et al., 2003, p.17) 

A Gramática do Português, de Raposo, Nascimento e M. A. C. Mota (2013a, 

2013b) é uma gramática do PE que pretende descrever, “de modo tão exaustivo quanto 

possível, a língua portuguesa na sua variedade europeia contemporânea” (Raposo et al., 

2013a, p. XXV). O projeto está dividido em três volumes, editados pela Fundação 

Calouste Gulbenkian. O volume I, publicado em 2013, compreende os seguintes tópicos: 

História e geografia do português; léxico; e sintaxe e semântica. O volume II, publicado 

igualmente em 2013, trata unicamente da sintaxe, em continuação do volume 1. Estes 

dois primeiros volumes somam quase 2500 páginas de informações minuciosas sobre a 

gramática da LP. 

O volume III, ainda não publicado, incluirá a parte final sobre sintaxe e semântica 

e contará, inclusive, com um subcapítulo dedicado aos “aspectos contrastivos entre o 

português do Brasil e o português europeu”  (Raposo, 2013a, p.V). Este volume trará, por 

fim, um capítulo sobre ortografia e outro sobre fonética e fonologia.  
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A Nova Gramática do Português Contemporâneo (Cunha & Cintra, 20149, 201610) 

merece especial atenção nesta seção devido à sua concepção e ao seu objetivo. Celso 

Cunha, brasileiro, e Lindley Cintra, português, juntaram-se para criar uma obra que se 

diferenciava das outras gramáticas da época pelo seguinte fator: 

Como esta gramática pretende mostrar a superior unidade da língua 

portuguesa dentro da sua natural diversidade, particularmente do ponto de 

vista diatópico, uma acurada atenção se deu às diferenças no uso entre as 

modalidades nacionais e regionais do idioma, sobretudo às que se 

observam entre a variedade europeia e americana (Cunha & Cintra, 2014, 

p.XV, 2016, p.XXIV). 

Mesmo após o falecimento de ambos os criadores deste projeto, a Nova Gramática 

do Português Contemporâneo continuou a ser publicada em novas edições. Em Portugal, 

a edição mais recente foi publicada em 2014 pela editora Figueirinhas. No Brasil, a sétima 

e mais recente edição, de 2016, foi publicada pela editora Lexicon. 

A edição portuguesa inclui comentários sobre “as descrições e os conceitos que 

divergem das atuais propostas para o ensino do português, (...) apresentados em cor azul 

para se distinguirem claramente do texto original” (Cunha & Cintra, 2014, p.XVI). Esta 

parece ser, portanto, a única diferença para a versão brasileira, que não contém esses 

comentários em azul presentes na edição portuguesa. O restante conteúdo se revelou, nos 

usos desta investigação, idêntico nas duas edições; ainda assim, para facilitar o acesso ao 

leitor, remetemos as referências desta obra às duas edições simultaneamente. 

Note-se que as três gramáticas acima referidas não especificam, no título, a 

variedade da LP na qual se concentram. Batoréo (2014, p.13-14), a este respeito, explica 

que: 

os autores das gramáticas publicadas em Portugal (MATEUS et al., 2003 

e RAPOSO et al., 2013), embora centrem as respectivas obras 

 
9 Nesta investigação é utilizada a 21ª edição da versão portuguesa, publicada em 2014 pela Editora 

Figueirinhas. A primeira edição data de 1984, publicada pelas Edições João Sá da Costa (Raposo 

et al. 2013a, p.1122). 

10 Nesta investigação é utilizada a 7ª edição da versão brasileira, publicada em 2016 pela Editora 

Lexicon. A primeira edição data de 1985, publicada pela editora Nova Fronteira (Leite, 2006, 

p.50). 
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explicitamente sobre a sua variedade materna, o Português Europeu, e 

remetam os exemplos da reconhecida heterogeneidade da Língua 

Portuguesa apenas a reduzidos subcapítulos sobre a variação linguística, 

mantêm nos títulos das gramáticas a referência tradicional e histórica à 

Língua Portuguesa/o Português, remetendo, assim, simbolicamente para o 

berço do idioma e, por conseguinte, para a variedade nacional europeia 

como dominante. 

As gramáticas do PB foram selecionadas com base no mesmo estudo de Batoréo 

(2014) e na revisão feita por Bagno (2001, p.78, 2012, p.24) sobre as principais 

gramáticas da LP utilizadas no Brasil. Este autor (Bagno, 2001, p.78), indica as seguintes 

três principais gramáticas normativas do português no Brasil: 

Figura 2 – Gramáticas normativas brasileiras do português 

 

Fonte: Bagno, 2001, p.78 

 Entre as três gramáticas indicadas, escolhemos a primeira, de Bechara, para 

compor o material desta investigação, bem como a segunda, já referida acima, por ser 

publicada tanto em Portugal como no Brasil (Cunha & Cintra, 2014, 2016).  

 A Moderna Gramática Portuguesa (Bechara, 201511) é uma gramática da LP para 

os falantes do PB. A obra de Bechara é declaradamente normativa, o que significa que, 

ao invés de descrever as regras observadas na língua, busca ditar as regras gramaticais a 

serem usadas. A sua edição mais recente, lançada em 2015, inclui: 

o acréscimo de observações sobre as possibilidades gramaticais abrangidas 

pela norma culta, algumas preferências de uso de autores consagrados, as 

 
11 A edição referenciada é 38ª edição da gramática. A primeira edição foi publicada em 1961 pela 

Companhia Editora Nacional. 
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formas populares, os erros mais comuns a serem evitados, além de 

orientações para que todos possam produzir textos escritos de qualidade e 

discursos orais com segurança, certos de estarem dominando os usos 

fundamentais da língua portuguesa. (Bechara, 2015, orelha do livro) 

No entanto, estas duas gramáticas não são suficientes para descrever a evolução 

da LP no Brasil, por se manterem fortemente relacionadas com a gramática do PE. A 

urgência em evidenciar os aspectos do PB que o distanciam do PE já estava em questão 

há um século. Segundo J. Ribeiro (1921, p.8-9 citado por Bagno, 2001, p.165): 

A nossa gramática não pode ser inteiramente a mesma dos portugueses. As 

diferenciações regionais reclamam estilo e métodos diversos. A verdade é 

que, corrigindo-nos, estamos de fato a mutilar ideias e sentimentos que nos 

são pessoais. Já não é a língua que apuramos, é o nosso espírito que 

sujeitamos a servilismo inexplicável. Falar diferentemente não é falar 

errado. [...] Trocar um vocábulo, uma inflexão nossa por outra de Coimbra, 

é alterar o valor de ambos a preço de uniformidades artificiosas e 

enganadoras. 

 Com esse propósito, surgiram muitas gramáticas que consideravam os fatores do 

PB que o distinguem do PE. Segundo Batoréo (2014, p.9): 

Se Bechara (1999) estuda genericamente o Português na sua modalidade 

escrita, [M. H. M.] Neves (2011 [1999]) e Azeredo (2008) focam as suas 

gramáticas na modalidade escrita do Português do Brasil, tanto Perini 

(2010), Castilho (2010) como Bagno (2012), fazem do objecto do seu 

estudo o português brasileiro, embora cada um dos intervenientes o 

entenda, defina e descreva de modo diferente.12 13 

 Nesse sentido, demonstra-se relevante a inclusão de gramáticas do PB no material 

desta investigação. Foram escolhidas a Gramática do Português Brasileiro, de Castilho 

(2016) e a Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, de Bagno (2012).  

 
12 Sublinhado nosso. 

13 Sobre o português do Brasil, ver Capítulo 2. 
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A Nova Gramática do Português Brasileiro (Castilho, 2016) é o resultado de 

vários estudos de registro e de análise do PB. Esta gramática foi criada com o intuito de 

se afastar das regras das gramáticas tradicionais e da imposição da norma padrão ao uso 

da LP no Brasil, especificamente. O extenso corpus da gramática de Castilho inclui 

exemplos da língua cotidiana oral e escrita, tais como os conteúdos do Projeto NURC 

(Norma Urbana Culta). A obra inclui tópicos como a história da LP, a variação e a 

mudança linguísticas e pressupostos básicos da Sociolinguística, antes de abordar os 

temas que representam dois terços do total da obra: a frase14 e o período gramatical. 

A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro (Bagno, 2012, p.14)15 “não se 

limita a descrever ou a expor o português brasileiro, mas propõe efetivamente a plena 

aceitação de novas regras gramaticais que já pertencem à nossa língua há muito tempo”: 

Essa obra milita a favor do reconhecimento do português brasileiro como 

uma língua plena, autônoma, que deve se orientar por os seus próprios 

princípios de funcionamento e não por uma tradição gramatical voltada 

exclusivamente para o português europeu literário antigo. (Bagno, 2012, 

p.14) 

Ressalta-se que as gramáticas do PB pretendem observar características que 

raramente estão presentes em textos que seguem a norma padrão. Para distinguir o 

conjunto de regras gramaticais prescritivas do conjunto de variedades urbanas de 

prestígio, Bagno (2013, p.206) denomina a primeira norma-padrão tradicional 

(doravante NPT) e a segunda norma culta contemporânea (doravante NCC). Ao longo 

desta investigação, usaremos as mesmas siglas para distinguir essas duas normas. Uma 

vez que se espera que as traduções sigam a NPT, mencionamos apenas as variantes que 

parecem, por apreciação de outras investigações, estar a penetrar na NPT do PB. 

 Ainda, é importante retomar que esta investigação não pretende favorecer 

determinadas prescrições linguísticas ou defender a inclusão de usos informais do PB em 

 
14 Apesar de este trabalho ser escrito em PB, usaremos a terminologia frase, como é denominada 

em PE (Raposo, 2013a, p.303), correspondente à sentença em PB (Castilho, 2016, p.58), para não 

ser confundida com a sentença judicial.  

15 Esta gramática deu origem a uma versão sintética, a Gramática de bolso do português brasileiro 

(Bagno, 2013). 
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sua NPT; as menções a esses tópicos pretendem apenas facilitar a identificação das 

variáveis relevantes para a AL, inclusive aquelas cujas variantes pertençam à NCC, se 

isso ocorrer. 

 As gramáticas escolhidas para esta investigação são, portanto, as seguintes: 

Tabela 1 – As gramáticas do português usadas nesta investigação 

PE PB 

Gramática da língua portuguesa 

(Mateus et al, 2003) 

 

Nova gramática do português 

contemporâneo (Cunha & Cintra, 2014) 

 

Gramática do português 

(Raposo et al, 2013a) 

Moderna gramática portuguesa 

(Bechara, 2015) 

 

Nova gramática do português 

contemporâneo 

(Cunha & Cintra, 2016) 

 

Nova gramática do português brasileiro 

(Castilho, 2016) 

 

Gramática pedagógica do português 

brasileiro 

(Bagno, 2012) 

Fonte: elaboração própria 

  Neste capítulo, descrevemos os aspectos metodológicos utilizados nesta 

investigação. A partir do método de triangulação de dados, recorremos a três 

instrumentos: a revisão de literatura (cujos resultados se encontram nos capítulos 4 e 5), 

o inquérito (descrito no capítulo 6) e a observação sistemática (apresentada no capítulo 

7). Ainda, apontamos as principais gramáticas da LP e indicamos quais delas são 

utilizadas nesta investigação. 

  No entanto, antes de apresentarmos os resultados obtidos a partir desses 

instrumentos, consideramos necessário acrescentar dois capítulos contextualizadores: um 

sobre a história da LP e outro sobre a Variação Linguística. Assim, no capítulo a seguir 

apresentamos uma breve história da LP, concentrada nos fatores que levaram à existência 

do PE e do PB.  
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2. Aspectos da história da língua portuguesa em Portugal e no Brasil 

O objetivo do presente capítulo é traçar uma breve história da LP e da cronologia que 

levou à existência das variedades do PE e do PB, as variedades que se encontram no 

centro da presente dissertação. 

Para traçar a história da LP, a partir da cronologia apresentada por Castilho (2016), 

é preciso voltar a uma época muito anterior à da sua existência: o século III a.C. Segundo 

o autor (2016, p.171), a língua latina começou a se cindir em duas direções: o latim 

clássico e o latim vulgar. O primeiro era praticado pela elite romana. Com a decadência 

do império, deixou de existir também essa variedade da língua falada. No entanto, o latim 

clássico da língua escrita permaneceu registrado pela literatura da época e reproduzida 

pela Igreja até ao século XVI, e pela literatura científica até o século XVIII. O uso do 

latim para a literatura científica continuou até ao século XVIII, até à sua completa 

substituição pelas línguas românicas locais, que começaram a ser escritas séculos antes, 

para outros fins. 

Com efeito, o latim vulgar, que se originou do latim arcaico, era praticado pelas 

classes populares e incultas do império romano. Ao entrar em contato com as línguas das 

novas localidades conquistadas pelo império, sofreu influências de cada uma delas, 

originando-se, assim, os dialetos do romance. Do romance surgiram, a partir do século X, 

as línguas românicas, como o francês, o castelhano, o catalão e o português. O quadro 

seguinte, extraído de Castilho (2016), resume o percurso mencionado, do latim do século 

III a.C. até ao surgimento das línguas românicas: 

Figura 3 – Variedades do latim 

Fonte: Castilho, 2016, p.171 
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Segundo I. Castro (2013, pp.7-11), no período anterior às primeiras manifestações 

em LP, falava-se na Lusitânia (hoje Sul e Centro de Portugal, a Região de Extremadura e 

parte da Província de Salamanca, Espanha), o latim lusitânico. Este teve uma breve 

história, deixando vestígios apenas em dialetos do Alentejo e do Algarve. A língua que 

deu origem à LP foi, na verdade, o romance galego-português, falado no Reino da Galiza 

(hoje Norte de Portugal e Região da Galiza, Espanha). No século XI, a criação do 

Condado Portucalense resulta na separação deste último da Galiza. Esta se torna mais 

suscetível à influência do castelhano, enquanto o Condado Portucalense expande a sua 

língua para Sul e para Leste, com a constituição do Reino de Portugal no século XII. É 

também deste período que datam os primeiros escritos em português: a ‘Notícia de 

Fiadores’, datada de 1175, e a ‘Notícia do Torto’, estimada de 1214. 

Estes achados marcam o início da LP, frequentemente dividida em quatro 

períodos (Mateus & Cardeira, 2007, p.48): o Português antigo, dos primeiros documentos 

em português até ao final do século XIV; o Português Médio, durante o século XV; o 

Português Clássico, até meados do século XVIII; e o Português Moderno, a partir do final 

do século XVIII. 

O português médio, do século XV, é tido como uma fase de transição entre o 

português antigo e o português clássico: Desta passagem fala I. Castro (2013) no excerto 

que transcrevemos: 

A transferência do poder político para Lisboa, ainda no século XIII, e o 

predomínio dos dialetos centro-meridionais serviram de base para a 

elaboração, a partir do século XV, de uma norma culta (e de uma língua 

literária) afastada dos dialetos setentrionais e do galego, que tinham sido 

a base da língua dos cancioneiros trovadorescos. (I. Castro, 2013, p.11) 

O século XVI é a época dos Descobrimentos, que trazem uma nova era à LP: o 

português Clássico, com influências indígenas, africanas e asiáticas, ao mesmo tempo que 

a língua deixa as suas marcas nas terras descobertas (Castilho, 2016, p.173). Neste 

período foram concebidas as primeiras gramáticas do português: em 1536, a de Fernão 

de Oliveira, e em 1540, a de João de Barros, além do primeiro dicionário português-

latim/latim-português, de Jerónimo Cardoso. Uma lista cronológica das gramáticas da LP 

pode ser consultada em Castilho (2016, pp.164-168). 
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Enquanto a LP começa a ser difundida no Brasil, e em outras colônias 

portuguesas, e a entrar em contato com as mais variadas línguas locais, a língua na 

metrópole se modifica à sua própria maneira. Segundo Teyssier (2001, p.60), intensifica-

se nos séculos XV e XVI a influência do latim no léxico e na sintaxe do PE. Ao mesmo 

tempo, e até ao século XVIII, o castelhano é tido como segunda língua de cultura em 

Portugal. 

A partir do século XVIII, considerado como o início da época do português 

moderno, a segunda língua de cultura deixa de ser predominantemente o castelhano, 

dando lugar ao francês. Segundo Teyssier (2001, p.61): 

Os empréstimos às línguas européias foram e continuam a ser numerosos. 

São principalmente de origem francesa (...). Mas outras línguas também 

contribuíram com seu contingente vocabular. É o caso do italiano (arpejo, 

piano, sonata) e, sobretudo, do inglês, cuja influência se tornou 

particularmente forte depois da última guerra. 

Note-se que a criação da primeira gramática da LP foi posterior à chegada dos 

portugueses ao Brasil, em 1500. Da mesma forma que o latim propagado nos territórios 

romanos provinha do latim vulgar, não foram as elites linguísticas que levaram o 

português ao Brasil, mas, sim, o português vulgar que entrou em contato, inicialmente, 

com as línguas indígenas e, posteriormente, com as línguas africanas dos escravos, dando 

origem às variedades da ‘língua geral’. Segundo Bagno (2013, p.27): 

Para cá [o Brasil] vieram marinheiros, mercadores, baixos funcionários, 

pequenos artesãos, além de degradados políticos e religiosos, uma 

população essencialmente masculina e muito pouco letrada. Vinham de 

diversas regiões de Portugal, ou seja, falavam diferentes variedades do 

português europeu medieval. Assim como aprendemos que as línguas 

românicas não nasceram do latim clássico, literário, das elites letradas de 

Roma, mas sim do chamado latim vulgar dos soldados, dos pequenos 

funcionários, dos agricultores etc., também o que se transferiu para as 

terras brasileiras foi um português vulgar, popular, múltiplo e heterogêneo. 

A passagem do português médio para o português clássico, no século XVIII, é 

acompanhada por uma mudança na comunicação em terras brasileiras. Em 1757, o 
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Marquês de Pombal decreta a proibição das línguas gerais e de outras línguas indígenas 

e africanas para a adoção do português como única língua oficial do Brasil. Segundo 

Garcia (2007, p.24), esta medida, entre outras, tinha como objetivo a integração dos índios 

na sociedade portuguesa, cujo propósito real era a miscigenação biológica e 

comportamental dos índios com os brancos para uma povoação estratégica do território 

brasileiro. 

De acordo com Mattos e Silva (2013, p.145), “até meados do séc. XVIII, o 

território brasileiro se caracterizava por um multilinguismo generalizado. As leis 

pombalinas de política linguística, dessa mesma época, pretenderam refrear tal realidade, 

mas ainda hoje perduram resquícios desse multilinguismo inicial”, com a resistência das 

línguas indígenas. No entanto, tal como acrescentam os autores: 

pode admitir-se que foram não os indígenas autóctones, mas os africanos 

e os afrodescendentes, os principais agentes da difusão do antecedente 

histórico do atual vernáculo ou português popular, a variedade do PB mais 

generalizada. O chamado português culto, falado pelos brasileiros com um 

grau de escolarização alto, será o descendente do português europeu ou 

mais europeizado das elites e dos segmentos mais altos da sociedade 

colonial (Mattos e Silva, 2013, p.147). 

Na segunda metade do século XIX, foram proibidos o tráfico e o trabalho escravo. 

A necessidade de substituição de mão-de-obra, tanto nas zonas rurais quanto nas cidades, 

dá início a um novo período de imigração. As baixas condições de vida e de trabalho em 

muitos países, aliadas ao incentivo à imigração para o Brasil, geram um fluxo migratório 

intenso, principalmente de portugueses e italianos, mas também de alemães, espanhóis, 

japoneses e sírio-libaneses, entre 1884 e 1960 (Castilho, 2016, p.182). 

Esses imigrantes, cada qual com a sua língua, trabalhavam principalmente no 

campo. Como muitos não eram letrados, nem mesmo na sua língua de origem, a 

população do Brasil aumentou sem que se acompanhasse na mesma proporção do número 

de falantes cultos. I. Ribeiro (1999) estima que, no final do século XIX, 85% da população 

brasileira era analfabeta, tendo esta porcentagem se reduzido a 75% nas primeiras décadas 

do século XX. Como resultado, estima-se que a variedade culta do português era falada 

por apenas 25% da população nessa época. 
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Enquanto a variedade culta do português continuava, grosso modo, fiel ao PE, a 

variedade popular foi sendo modificada e consolidada pelos novos falantes. Castilho fala 

desta evolução no português do/no Brasil:  

Há mais de quinhentos anos a língua portuguesa foi trazida ao Brasil. Nos 

séculos XVI a XVIII foi rotulada como o português no Brasil, pois era 

inteiramente lusitana, e não tinha superado as línguas indígenas. A partir 

do século XIX, a língua portuguesa tornou-se majoritária, começou a 

distanciar-se do português europeu, sendo então denominada português do 

Brasil. A partir dos anos 80 do século XX, suprime-se a preposição do, e 

começamos a falar em português brasileiro. Sinaliza-se com isso que 

novos distanciamentos tinham ocorrido, servindo a expressão para 

designar a identidade linguística dos brasileiros. (Castilho, 2016, p.31) 

A partir dos fatores que levaram ao desenvolvimento do português do Brasil, à 

sua própria maneira, surgiu também o interesse em descrevê-lo, de modo a afirmar as 

suas diferenças em relação ao português da Europa. Segundo Bagno (2001, p.19): 

Nossas gramáticas normativas tentam analisar o português do Brasil com 

o mesmo aparato teórico-descritivo usado para analisar o português de 

Portugal, sem se dar conta de que a língua falada aqui [Brasil] já apresenta 

muitas e profundas diferenças em relação à língua de lá [Portugal], o que 

exige a colaboração de outra gramática, a gramática do português 

brasileiro. 

A partir desse ideal, surgiram os primeiros estudos sobre o PB. Um dos pioneiros 

foi o NURC (Norma Urbana Culta), um projeto brasileiro de documentação e 

investigação linguística, criado em 1969, cujas pesquisas se deram nas universidades 

federais de cinco capitais brasileiras: Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre. O corpus dessa investigação consistia em registros da linguagem oral de 

brasileiros cultos por meio de inquéritos, gravados em fita magnética (Bagno, 2001, p.53). 

Esses registros deram origem a obras e a outros projetos de documentação e de 

análise linguística em todo o país, como o projeto Gramática do Português Falado, em 
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oito volumes16, a Gramática Pedagógica do Português Brasileiro (Bagno, 2012); e a Nova 

Gramática do Português Brasileiro (Castilho, 2016), estas duas últimas descritas no 

capítulo anterior. 

Atendendo a alguma oscilação nas designações atribuídas às variedades 

diatópicas do português, revela-se, neste momento, importante evidenciar a terminologia 

utilizada nesta investigação. Apesar de, muitas vezes, as variedades geográficas do 

português a que nos temos referido serem chamadas de português de Portugal e português 

do Brasil (com a preposição de) estes termos podem remeter para o estágio anterior 

relativamente ao qual se encontram as variedades da LP atualmente, segundo Bagno 

(2001) e Castilho (2016). Por isso, para designar as duas variedades do português 

utilizamos nesta investigação os termos português europeu (PE) e português brasileiro 

(PB). 

Cabe neste momento mencionar que também foi identificada a forma variedade 

americana (Cunha & Cintra, 2014, p.373, 2016, p.306) para designar o PB. Com efeito, 

este termo mantém o paralelismo continental com português europeu, uma vez que soaria 

estranho realizar o paralelismo nacional com o PB, resultando em português português. 

No entanto, não utilizamos o termo português americano nesta dissertação. 

Este capítulo se propôs narrar, de forma resumida, a história da LP em Portugal e 

no Brasil, mencionando os fatores que influenciaram a língua nesses locais a se tornar 

como é hoje. O PE e o PB, apesar de terem muitas características que os distinguem, 

continuam a pertencer à mesma língua, sendo chamados, portanto, de variedades 

linguísticas. O próximo capítulo é dedicado ao ramo da Linguística que se dedica a 

estudar as variedades linguísticas. 

  

 
16 Castilho (1990), Ilari (1990), Castilho (1993), Castilho e Basílio (1996), Kato (1996), Koch 

(1996), M. H. M. Neves (2000), Abaurre e Rodrigues (2003). 
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3. A Variação Linguística 

Em certa medida, o nosso estudo também se enquadra nos estudos de Sociolinguística, 

entendida como o ramo da Linguística que investiga as relações entre a língua e a 

sociedade. Essa corrente social da Linguística que rompeu com a Linguística Estrutural, 

vigente até à metade do século XX, ganhou terreno apenas a partir da década de 1960, 

com a consideração dos aspectos sociais da língua como objeto de investigação, com as 

propostas de William Labov (Ferreira, 1996). Esses novos estudos consideram não só a 

língua formal (os fatores intralinguísticos), mas também o discurso, ou seja, a fala e o seu 

contexto de produção (os fatores extralinguísticos). A Sociolinguística busca estudar, 

portanto, os “fatores históricos, antropológicos, etnográficos, sociológicos e 

psicológicos” de uma língua (Lacerda, 2010, p.130). 

Apesar de um ideal purista poder considerar a existência das variedades 

linguísticas como potencialmente ameaçadoras para uma língua, Faria (2003, p.34) 

exprime que: 

A existência de variantes ou de variedades de um dado sistema linguístico 

constitui uma mais-valia para a própria língua. (...) A diversidade no 

interior de uma língua é pois uma realidade a preservar e defender, uma 

vez que é fator constitutivo da própria história da língua. 

As variações linguísticas podem ser analisadas a partir de características pessoais 

dos falantes, como idade, identidade de gênero, classe social e relação com o ouvinte; e a 

partir do contexto em que se encontram, como a época e o local em que vivem ou viveram. 

A Sociolinguística Variacional analisa, portanto, quatro campos de estudo da variação: 

diacrônica, diastrática, diafásica e diatópica, que apresentamos a seguir com mais detalhe, 

a partir das explicações de Ferreira (1996) e dos exemplos de I. Duarte (2000) e de Ilari 

e Basso (2006). 

A variação diacrônica (do grego dia: através, chronos: tempo) está relacionada 

com a mudança histórica, ou seja, com as diferenças linguísticas entre duas épocas ou 

tempos distintos. Deve-se levar em conta que tais mudanças não são repentinas: ocorrem 

progressivamente e passam por um período de transição. Essa variação é estudada pela 

Linguística Histórica. Um exemplo de variação diacrônica é a gramaticalização do 

pronome você. Segundo Ilari e Basso (2006, p.153): 
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essa palavra remonta a Vossa mercê, via Vosmecê. Era, na origem, uma 

expressão de tratamento, como Vossa Majestade ou Vossa Excelência; 

hoje é um pronome pessoal, e nessa função suplantou o antigo pronome 

de segunda pessoa tu, numa grande área do território brasileiro. 

A variação diastrática (do grego dia: através, stratum: estratos [sociais]) se 

refere às diferenças sociais dos falantes de uma mesma língua, considerada 

sincronicamente, e inclui as distinções de idade, identidade de gênero, nível de 

escolaridade, classe social e profissão. Cada grupo social possui códigos de 

comportamento diferentes, incluindo linguísticos, permitindo aos seus integrantes a 

identificação mútua e a diferenciação de outros grupos sociais. 

I. Duarte (2000, p.24) exemplifica a variação diastrática no PE a partir do nível de 

escolaridade, apontando as seguintes características: 

formas de tratamento como miga (corruptela de amiga) ou vizinha, o uso 

de certos vocábulos (vou fazer o comer/o comer está pronto? vs vou fazer 

a comida/a comida está pronta?) e expressões (derivado a vs devido a), a 

actuação de processos que alteram quer a qualidade dos sons quer a 

estrutura silábica das palavras (rabuçado vs rebuçado; carapinteiro vs 

carpinteiro; gasoilo vs gasóleo), a regularização de padrões flexionais 

(ouvistes, dissestes vs ouviste, disseste), a preferência por uma 

concordância verbal de natureza semântica e não sintática (a gente vamos 

sair vs a gente vai sair, uma dúzia de ovos custam para cima de cem mil 

réis vs uma dúzia de ovos custa para cima de cem mil réis) (...). 

A variação diafásica (do grego dia: através, phasis: fase, aparência), por sua vez, 

também é social, mas compreende as diferenças na fala de um mesmo indivíduo em 

situações distintas. Essa variação está relacionada com fatores pragmáticos e discursivos, 

ou seja, os seus códigos de comportamento dependem da situação na qual o falante se 

encontra – que pode ser mais ou menos formal – e de sua relação com o interlocutor. Tal 

como exemplifica I. Duarte: 

Assim, por exemplo, na conversa espontânea com familiares e amigos é 

ridículo utilizar quer formas de tratamento quer vocabulário ou expressões 

adequadas a situações de comunicação caracterizadas por um elevado grau 
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de formalidade (e.g., Vossa Excelência; uma inteligência preclara; 

reclinado no leito; procrastinar a reunião;...) e é permitido e esperado o 

uso de palavras e de formas sincopadas que o mesmo falante, ao proferir 

uma conferência, se abstém de utilizar (e.g., esse tipo chateia-me, tão a 

ver?). (I. Duarte, 2000, p.24) 

Por fim, a variação diatópica (do grego dia: através, topos: lugar) diz respeito às 

diferenças linguísticas de uma perspectiva geográfica. A fala de uma determinada região 

possui características próprias que a diferenciam de outras regiões. Na LP, um dos 

exemplos mais evidente desta variação são as diferenças entre as variedades europeia e 

brasileira. No entanto, essas diferenças também são evidentes ao comparar outros 

territórios por onde o português se expandiu (Angola, Moçambique, entre outros) e áreas 

geográficas menores, como: Norte e Centro de Portugal, as falas dos Estados de São Paulo 

e Rio de Janeiro e mesmo entre duas cidades do mesmo Estado ou Distrito. 

É necessário enfatizar, no entanto, que as várias formas de variação até aqui 

referidas  não estão isoladas. De acordo com Ilari e Basso (2006, p.189): 

as variações diacrônica, diatópica, diastrática e diamésica17 convivem: elas 

não são características que possam ser aplicadas em separado a alguns 

textos e não a outros. Assim, qualquer produção verbal é simultaneamente 

marcada do ponto de vista diacrônico, diatópico, diastrático e diamésico. 

Além da variação, há ainda outros termos importantes da Sociolinguística 

Variacional que convém registar neste estudo: variedade, variável e variante. De acordo 

com Salomão (2011, p.191): 

O termo “variante” é utilizado nos estudos de Sociolinguística para 

designar as formas que estão sofrendo variação, ou seja, uma ou mais 

formas usadas ao lado de outra na língua sem que se verifique mudança 

no significado básico. O conjunto das variantes é denominado “variável 

linguística”, ou seja, a forma, o traço ou construção linguística que é o 

 
17 Para Ilari e Basso (2006, p.180), a variação diamésica é, etimologicamente, a “variação 

associada ao uso de diferentes meios ou veículos”. Ressaltamos que os autores não mencionam a 

variação diafásica, mas, sim, a variação diamésica como aquela relacionada com o contexto do 

falante. 
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próprio fenômeno variável tomado como objeto de estudo pelo 

investigador. 

Como exemplo, mencionamos o contexto da colocação de pronomes átonos em 

PE e em PB, como em: passa-me o bife x me passa o bife (Castilho, 2016, p.193). Este é 

um caso de variação geográfica, entre as variedades brasileira e europeia da LP, vista a 

partir da variável colocação de pronomes átonos, cujas variantes são me passa (em PB: 

uso da próclise) e passa-me (em PE: uso da ênclise). 

 

Neste capítulo, apresentamos os quatro campos sobre os quais se concentra a 

Sociolinguística Variacional e alguma da terminologia relacionada que é relevante para 

este trabalho. Assim, clarificamos que o tema desta investigação se situa no campo da 

variação diatópica, apesar de os objetivos se concentrarem nos estudos da Tradução. De 

forma a relacionar a variedade diatópica com os estudos da Tradução, o próximo capítulo 

trata da adaptação textual entre variedades linguísticas. 
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4. Adaptação linguística: terminologia e definição 

Como visto anteriormente no capítulo 3 – A Variação Linguística, o PE e o PB são 

variedades de uma única língua. No entanto, as diferenças entre duas variedades podem 

levar à ideia de que se trata de línguas distintas. Sobre a concepção do dicionário 

português-português de Prata (1998) descrito no capítulo anterior, Morais (1998, p.8) 

relata o seguinte: 

(...) a idéia de produzir este dicionário foi sugerida a Mario Prata pelo meu 

falecido compadre Caio Graco, quando o autor traduzia para a Editora 

Brasiliense O Testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo, romance 

do cabo-verdiano Germano Almeida. Se era necessário contratar um 

tradutor para publicar em português um livro escrito em português, 

concluiu Caio Graco, estávamos diante de duas línguas diferentes. E a 

maneira encontrada para decifrar, para os brasileiros, os mistérios do 

idioma falado em Portugal foi comportar-se como se esta fosse para nós – 

e agora sabemos que é – uma língua estrangeira.  

A tradução para português de um livro escrito em português, podendo soar a uma 

incongruência, pode remeter para o estudo de “aspectos linguísticos da Tradução”, tais 

como os que foram abordados pelo linguista russo Jakobson (1959), que designou três 

tipos distintos de tradução: 

• tradução intralinguística ou reformulação: interpretação de signos verbais por meio 

de outros signos verbais na mesma língua; 

• tradução interlinguística: interpretação de signos verbais por meio de alguma outra 

língua; 

• tradução intersemiótica ou transmutação: interpretação de signos verbais por meio de 

sistemas de signos não verbais. 

Ao aplicar a  teoria de Jackobson (1959) à citação de Morais (1998) cria-se uma 

controvérsia. Podemos ver a tradução ‘de português para português’ como um exemplo 

de tradução intralinguística, uma vez que a interpretação dos signos verbais ocorre dentro 

da LP, entre duas das suas variedades. No entanto, ao dizer que foi preciso adotar o PE 

como língua estrangeira relativamente ao PB, o autor leva a pensar que o dicionário em 

referência foi realizado como se fosse um trabalho de tradução interlinguística. 
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A impressão da grande distância entre o PE e o PB pode gerar discussões e 

reconsiderações sobre o PB realmente fazer parte da LP, ou ser uma língua própria. Aliás, 

há línguas relacionadas tão próximas que são estudadas lado a lado com as variedades 

linguísticas, como os pares linguísticos sérvio/croata e malaio/indonésio (Goutte, Léger, 

Malmasi e Zampieri, 2016). A separação entre línguas relacionadas e variedades 

linguísticas não é determinada apenas por questões linguísticas. Segundo Zampieri & 

Gebre (2012, p.234): 

The distinction between languages, dialects or varieties can be political. 

Serbian, Bosnian and Croatian were all variants of the Serbo-Croatian 

language spoken in the former Yugoslavia. After their independence, each 

of these countries adopted their variety as a national language. In the case 

of Portuguese, although there are substantial differences between 

Brazilian and European Portuguese, it is widely accepted that these two 

are varieties of the same language. 

Apesar dos constantes debates sobre o PB e o PE, estas continuam a ser, 

oficialmente, apenas variedades da mesma língua. Portanto, a tradução entre o PE e o PB 

é adotada neste estudo como uma forma de tradução intralinguística. 

Uma vez delimitada a tradução entre variedades de uma mesma língua como um 

caso de tradução intralinguística, procederemos à denominação para o conceito de 

tradução intralinguística de um texto produzido na norma-padrão de uma variedade de 

uma língua para a norma-padrão de outra variedade da mesma língua. Na academia, esta 

forma de “tradução” é comumente designada como adaptação (Marujo et al., 2011; 

França, 2017; Costa-Jussà, Zampieri & Pal, 2018), mas também como conversão 

(Fancellu, Way & O’Brien, 2014) e tradução ou edição (Costa-Jussà et al., 2018, p.276), 

esta última com a seguinte nota: “when talking about language varieties, we use the verbs 

adapt, edit, and translate interchangeably. (…) We consider it, however, as a full-fledged 

translation task and approach the task as such”. No mercado da tradução parece haver 

uma preferência pelo termo adaptação. 

A localização pode ser definida como o processo de adaptação de um produto ou 

software para uma língua ou cultura internacional específica, de modo que o seu conteúdo 

linguístico e cultural pareça natural para aquela região em particular. A verdadeira 
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localização considera a língua, a cultura, os costumes e as características do local de 

chegada (Parrish, 2011, p.49) e não apenas envolve traduções interlinguísticas, mas 

também traduções entre variedades da mesma língua (Fancellu, Way & O’Brien, 2014). 

Assim, a tradução entre variedades pode fazer parte de um projeto de localização, mas 

este não é o termo mais adequado para a designar, por esta ser muito mais ampla do que 

a primeira, ao considerar tanto os fatores textuais quanto os extratextuais. 

A adaptação linguística parece ser, portanto, o termo mais comumente utilizado 

pela academia e pelas empresas de tradução para a denominação do serviço de tradução 

entre variedades linguísticas. No entanto, adaptação é um termo muito utilizado nos 

estudos da Tradução, podendo denominar procedimentos diferentes de acordo com o 

autor, entre eles: a) alteração gráfica e fonológica de vocábulos estrangeiros, no processo 

de inclusão de estrangeirismos (I. M. Alves, 1990); b) substituição de uma situação da 

língua de partida, quando esta não existe na língua de chegada, tendo de ser recriada por 

outra situação equivalente na língua de chegada (Vinay & Dalbernet, 1989); e c) 

transposição na qual há omissão, reescrita ou adição do texto original, mas que ainda é 

reconhecida como trabalho do autor original e no qual o ponto principal da enunciação 

permanece o mesmo. Este é um procedimento normalmente utilizado em traduções 

intersemióticas e intralinguísticas, e menos frequentemente em traduções interlinguísticas 

(Milton, 2009, p.51). 

O termo adaptação pode parecer, deste modo, muito amplo e pouco esclarecedor 

em relação ao conceito que pretendemos designar. No entanto, a tradução entre duas 

variedades de uma mesma língua está de acordo com a seguinte citação de Milton (2010, 

p.4), “what is adapted will usually depend on certain constraints, namely: the target 

audience, its age, social class, and possible physical disability, as seen above in the case 

of adaptations for children and the hard-of-hearing”. Na tentativa de tornar mais 

específico o termo que é objeto de estudo desta investigação, este conceito será 

denominado a partir de agora adaptação linguística (AL). Faz-se necessário explicitar 

que a AL difere da adaptação linguística e cultural das escalas de avaliação da área da 

saúde, como em testes psicológicos18. 

 
18 Na Psicologia, a utilização de um instrumento de avaliação psicológica em países diferentes 

daquele em que foi criado inclui, além da tradução interlinguística, a adaptação à língua e à cultura 

de chegada, como a alteração de elementos linguísticos de difícil compreensão ou de elementos 
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Os termos tradução e adaptação podem, nos estudos da Tradução, trazer à luz o 

termo tradaptação. Este, apesar de também estar no subdomínio da tradução 

intralinguística, nada tem que ver com a AL em questão neste trabalho, estando na 

verdade relacionado com a legendagem. Segundo J. Neves (2007, p.31): “tradaptar 

implica traduzir mensagens intersemióticas, adaptando-as às necessidades de 

determinados receptores. Este processo, aplicável em legendagem inter e intra-linguística, 

pode se dar a vários níveis e pode exigir diferentes processos tradutológicos”. 

As diferenças linguísticas entre o PB e o PE têm sido estudadas por duas áreas 

distintas, a Linguística e a Tradução. Os estudos da Linguística analisam as variantes em 

detalhe, mas sem o interesse de trazê-las para a área da Tradução. Esta área, por sua vez, 

parece estar mais interessada no desenvolvimento de sistemas de tradução automática 

(doravante TA) do que na formação para a tradução humana. Listamos a seguir os 

principais trabalhos da Tradução relacionados com a AL entre as variedades PE e PB: 

• Grazina (2010); Marujo et al. (2011): Projeto BP2EP - desenvolvimento de uma 

ferramenta de TA estatística do PB para o PE, cujo corpus inclui o CETEMPúblico, 

o CETEMFolha e transcrições de palestras TED Talks em inglês com as respectivas 

traduções para PB e PE. 

• Zampieri e Gebre (2012): modelo computacional de identificação automática de 

textos em PB ou PE, a partir de corpora dos jornais Folha de São Paulo e Diário de 

Notícias. 

• Goutte et al. (2016): análise do desempenho de modelos de identificação automática 

de línguas relacionadas e comparação com anotação humana para a mesma tarefa. 

• França (2017): protótipo de sistema de TA estatística com base no trabalho de Marujo 

et al. (2011), mas na ordem inversa (do PE para o PB). 

• Lakew, Aerofeeva e Frederico (2018): investigação sobre a TA Neural e as suas 

inconsistências nas traduções do inglês para o português, por interferências das 

diferentes variedades linguísticas.  

• Barreiro e C. Mota (2018): metodologia para alinhamento de corpora em PB e em PE 

para a obtenção de variantes parafrásticas entre as duas variedades.  

 
culturais que não correposndem ao local onde se pretende aplicar o instrumento. Como exemplo, 

ver Sousa, Cunha e Batista (2015). 
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• Costa-Jussà et al. (2018): sistema de TA neural entre variedades linguísticas, a partir 

de corpora do par PB-PE. 

O estudo de Zampiere e Gebre (2012) indica que textos em PE e em PB podem 

ser discriminados automaticamente com desempenho quase perfeito, por causa das 

diferenças em variantes ortográficas e lexicais. A partir deste resultado, Goutte et al. 

(2016) verificam que o desempenho é bastante inferior em discriminações manuais, em 

comparação com a discriminação automática. No exemplo dado “O médio Bruno Neves 

tem 25 anos e jogou a última época no Grêmio, do Brasil, tendo também alinhado já no 

Fluminense e no Cruzeiro” (Goutte et al., 2016, p.1805), todos os oito brasileiros testados 

disseram que se tratava de um texto em PE. Já os dois portugueses consultados pensaram 

se tratar de um texto em PB, provavelmente pelo conteúdo da frase estar mais relacionado 

com o Brasil. A discriminação, neste caso, deve ser feita pelas unidades lexicais, que 

remetem médio, época e alinhar para o PE. Nesse caso, a discriminação foi eficaz apenas 

pelos falantes da ‘variedade estrangeira’. 

Os resultados encontrados por Lakew et al. (2018) sobre as traduções de inglês 

para português do Google Translate19 revelam unidades lexicais e sintáticas tanto do PB 

quanto do PE, podendo estar misturadas até dentro da mesma frase. Esses dados podem 

indicar uma inviabilidade na utilidade da ferramenta para alguns objetivos, uma vez que 

as traduções desta ferramenta de TA não parece, no momento, satisfazer plenamente nem 

os usuários do PB nem os do PE. No entanto, a solução para este problema não é tão 

simples. Segundo Goutte et al. (2016, p.1800): 

Closely-related languages such as Indonesian and Malay or Croatian and 

Serbian are very similar both at their spoken and at their written forms 

making it difficult for systems to discriminate between them. Varieties of 

the same language, e.g. Spanish from South America or Spain, are even 

more difficult to detect than similar languages.  

 
19 Diferentemente do Google Translate, que não oferece diferenciação entre as variedades 

linguísticas do português, as ferramentas Bing Microsoft Translator e DeepL Translate propõem 

a TA para ambas as variedades da LP tratadas nesta dissertação (PE e PB). Ferramentas 

disponíveis em: www.bing.com/translator e www.deepl.com/en/translator, respectivamente. 

Acesso em 14 set. 2020. 
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Verifica-se que, até ao momento, os estudos no campo da AL no par de variedades 

em estudo têm se concentrado na TA, e não na tradução humana. A primeira, no entanto, 

não parece ter um desempenho bom o suficiente para satisfazer os objetivos da AL entre 

o PB e o PE. Questiona-se neste momento qual é a diferença de desempenho potencial 

entre a discriminação humana e a discriminação automática entre o PE e o PB. 

Espera-se, com a observação sistemática (capítulo 7), listar tão extensivamente 

quanto possível algumas das variáveis morfossintáticas e semânticas às quais o tradutor 

ou adaptador deve estar atento para a realização da AL, de forma a contribuir para a 

eficácia da discriminação humana de textos em PE e em PB. 

No próximo capítulo, listamos os principais estudos contrastivos entre o PE e o 

PB, formulados a partir da Linguística e da Sociolinguística Variacional, que podem 

contribuir para a AL entre este par de variedades. 
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5. Estudos contrastivos entre o PE e o PB 

Este capítulo apresenta os resultados da revisão de literatura acerca dos estudos da 

Linguística que comparam e contrastam as variedades do PE e do PB, normalmente 

denominados estudos contrastivos ou análise contrastiva. De acordo com Vilela (1994, 

p.11): 

A análise contrastiva consiste na aproximação de duas ou mais línguas 

para as confrontar entre si e verificar as semelhanças e as diferenças (...). 

Se traduzir é copiar um texto, uma expressão, um som, expressos numa 

língua, transferindo-os para outra, contrastar é, como dissemos, confrontar 

duas línguas nas suas singularidades para deduzir as semelhanças e 

divergências20. 

Assim, esta seção pretende compilar estudos já realizados que envolvam a 

confrontação entre o PE e o PB, nos diferentes níveis linguísticos; ou, em alguns casos, 

os materiais relativos ao PE ou ao PB que permitem tal comparação, quando postos lado 

a lado. A divisão deste conteúdo pretende seguir a divisão dos níveis linguísticos 

frequentemente utilizada nas gramáticas e em outros estudos da Linguística. Estes níveis 

são definidos de acordo com as unidades de produção/análise linguística, nomeadamente: 

fonética, fonologia, morfologia, léxico, sintaxe e semântica. Segundo Faria (1996, p.14): 

No essencial, é hoje generalizadamente assumido que uma gramática 

contém uma componente lexical, responsável pela caracterização dos itens 

lexicais da língua em questão e pelos processos produtivos de formação 

de palavras dessa língua, uma componente sintática, que define as 

condições de boa formação das combinações de palavras, uma 

componente fonológica, que ‘traduz’ as sequências de símbolos abstractos 

geradas pela sintaxe em segmentos fónicos com uma dada estrutura 

entoacional e rítmica, e uma componente semântica, que atribui uma ou 

 
20 Apesar de na citação Vilela designar a comparação entre línguas diferentes, a análise contrastiva 

pode também ser aplicada à comparação de variedades de uma mesma língua, uma vez que pode 

haver diferenças em todos os níveis linguísticos, previstas pela Sociolinguística Variacional como 

variação diatópica (ver capítulo 3). 
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mais interpretações a cada sequência de símbolos abstractos gerada pela 

sintaxe. 

Igualmente, o conteúdo desta seção está organizado de acordo com esses níveis 

tradicionais. Estes níveis não refletem a proliferação de áreas da Linguística que os 

estudam, uma vez que, como vimos acima, a História da Língua e a Sociolinguística, para 

nomear apenas duas subáreas das Ciências da Linguagem, são disciplinas científicas que 

integram a Linguística. 

5.1. Fonética e fonologia 

A Fonética é o ramo da Linguística que estuda “os sons da fala humana, o modo como 

esses sons são produzidos pelos locutores e como são percebidos pelos ouvintes” 

(Andrade & Viana, 1996, p.115). A Fonologia, em contrapartida, estuda “a organização 

dos sistemas de sons das línguas e tem como unidades mínimas os fonemas, cujas 

realizações fonéticas são os fones” (Faria, 1996, p.27). 

Considerando que estes dois subdomínios estudam a linguagem oral, e não a 

linguagem escrita, as diferenças fonológicas e fonéticas do PB e do PE não são abordadas 

como objetos de análise nesta investigação, visto que o processo de tradução (e não a 

interpretação) lida apenas com a expressão escrita da língua. No entanto, apresentamos 

nesta subseção alguns dos estudos disponíveis. 

Castilho (2016, p.192) dispõe de uma tabela comparativa, de fácil visualização, 

das principais diferenças fonéticas e fonológicas entre o PB e o PE, apresentada a seguir.  
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Tabela 2 – Diferenças fonéticas e fonológicas entre o PE e o PB 

 

Fonte: Castilho, 2016, p.192 

Mateus (2003b, p.46) e Mattos e Silva (2013, p.150) referem, ainda, os seguintes 

aspectos: 

- a palatalização das consoantes /t/ e /d/, na maioria das variedades do PB, quando 

seguidas da vogal /i/ ou da semivogal /j/. Assim, tia e dia, por exemplo, são pronunciados 

/´tʃíə/ e  /´dƷiɐ/, respectivamente; e 

- a palatalização em PE e em dialetos do Rio de Janeiro das sibilantes em final de 

sílaba e de palavra, como em mesmo – me[Ʒ]mo e em meninos – menino[ʃ], ao passo que 

em PB as sibilantes mantêm-se /s/ - menino[s] ou /z/ - me[z]mo. 
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É possível consultar informações mais detalhadas sobre os aspectos fonéticos e 

fonológicos do PB e do PE, em: Câmara Júnior (1953); J. M. Barbosa (1965); Mateus, 

Falé e Freitas (2005); e Graebin (2017),  para nomear apenas alguns dos muito numerosos 

estudos já desenvolvidos em Linguística sobre as componentes fonética e fonológica do 

PE e do PB do ponto de vista comparativo. 

Note-se que nos limitamos neste nível a remeter para alguns estudos já existentes 

na área, assumindo que os mesmos se referem apenas a algumas variedades geográficas 

das duas grandes variedades em questão, não aludindo a enormes problemáticas de 

diferenças internas das variedades do PE e do PB, sobejamente estudados em trabalhos 

de Sociolinguística variacional e dialetal. 

5.2. Ortografia e léxico 

Apesar de os aspectos ortográficos e lexicais do PE e do PB tampouco serem o objeto de 

estudo desta investigação, apresentamos a seguir algumas das referências que podem ser 

consultadas nestes níveis para a AL entre as duas variedades. 

5.2.1.  O Acordo Ortográfico 

Segundo Bechara (2015, pp.93-94), “ortografia é o sistema de representação 

convencional de uma língua na sua vertente escrita (...). A língua portuguesa, como ocorre 

com qualquer outra, conheceu diversas propostas ortográficas até chegar à atual de 1990, 

comum a todos os países integrantes do grupo lusófono”. Com o objetivo de reduzir as 

diferenças entre as variedades do português, foi aprovado, em Lisboa, em 1990, um 

projeto de unificação da ortografia das variedades da LP, conhecido como o Acordo 

Ortográfico (ver Castilho, 2016, p.94). Foi apenas em 2012, no entanto, que o Acordo 

passou a vigorar em Portugal de forma compulsória. No Brasil a sua obrigatoriedade 

apenas foi instituída em 2016. Podem ser consultados no Portal da Língua Portuguesa21 

os aspectos ortográficos que foram unificados com o Acordo Ortográfico. 

Alojado no próprio Portal da Língua Portuguesa, está disponível o software Lince, 

“uma aplicação que converte o texto de ficheiros (...) para a grafia do novo acordo”22, 

 
21 www.portaldalinguaportuguesa.org. Acesso em: 15 set. 2020. 

22 Disponível em: www.portaldalinguaportuguesa.org/lince.html. Acesso em: 02 set. 2020. 
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oferecendo uma solução rápida e simples à conversão de textos ao Acordo Ortográfico de 

1990.  

Outro recurso à revisão do Acordo Ortográfico é o software FLiP (Ferramentas 

para a Língua Portuguesa), um pacote de ferramentas de revisão e auxílio à escrita, da 

Priberam Informática23. Assim como o software Lince, o FLiP possui um módulo que 

pretende revisar os textos de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. No mais, permite 

escolher entre as diferentes variedades da LP e se propõe a corrigir as diferenças de 

ortografia, léxico e, mesmo, de sintaxe em PE ou PB (a depender do pacote instalado e 

escolhido). Desse modo, é capaz de, para além das questões ortográficas, detectar 

palavras e estruturas não existentes na variedade que se pretende verificar, mesmo não 

tendo como objetivo principal a AL. 

Para além do acordo ortográfico e da ferramenta FLiP, há ainda outros recursos 

que buscam evidenciar as variantes ortográficas, juntamente com aspectos lexicais das 

duas variedades. Para o efeito, apresentamos a seguir cinco dicionários que incluem 

entradas ortográficas e lexicais do PE e do PB. 

5.2.2 Léxico e os Dicionários PE-PB 

“O léxico é definido como um conjunto de categorias cognitivas e traços derivados que 

são representados nas palavras por meio da lexicalização. O vocabulário é o produto do 

léxico, compendiado nos dicionários de língua” (Castilho, 2016, p.110). 

Os cinco dicionários a seguir apresentados têm por objetivo listar e conceituar 

verbetes próprios do PE, desconhecidos dos falantes do PB e, em alguns casos, de maneira 

inversa, listar conceitos de verbetes do PB, desconhecidos dos falantes do PE.  

a. O Dicionário Contrastivo Luso-Brasileiro (Villar, 1989), que teve apenas uma 

única edição, declara “buscar realizar a intercomunicação referida no universo da 

lusofonia e da lusografia” (Houaiss, 1989). É uma obra para fins profissionais, minuciosa 

e rigorosamente elaborada, que pretende ser útil tanto para brasileiros quanto para 

portugueses.  

 
23 Disponível em: www.flip.pt/Produtos/FLiP-10/Descricao. Acesso em: 23 abr. 2020. 
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Este dicionário é bidirecional (é indicada no cabeçalho de cada página a seção: 

P>B ou B>P), permitindo o seu uso para os falantes de ambas as variedades, tanto para a 

compreensão quanto para a produção linguística na “variedade estrangeira” (Villar, 1989, 

“Palavras iniciais”). 

Apresentamos a seguir exemplos de duas entradas, pequeno/mais pequeno (na 

seção P>B) e, no sentido contrário, menor (B>P). 

Figura 4 – Conceito de pequeno do PE para o PB em Villar (1989) 

 

Fonte: Villar, 1989, p.112 

Figura 5 – Conceito de menor do PB para o PE em Villar (1989) 

 

Fonte: Villar, 1989, p.252 

b. A proposta do livreto Schifaizfavoire: dicionário de português (Prata, 1998) é 

a de “transformar o que poderia ser apenas mais um aborrecido dicionário em um 

saboroso mergulho na alma portuguesa” (Morais, 1998, p.8-9); os seus seiscentos 

verbetes em PE, nem sempre desconhecidos dos brasileiros, são seguidos de explicações 

humorísticas. Este dicionário é, no entanto, unidirecional: a sua proposta é definir apenas 

verbetes em PE para falantes do PB. A seguir apresentamos como exemplo o mesmo 

verbete do dicionário anterior: 
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Figura 6 – Conceito de mais pequeno em Prata (1998) 

 

Fonte: Prata, 1998, p.93 

c. O Dicionário Lá & Cá português-português (Simas Filho, 2011) foi inspirado 

num livreto mimeografado de 32 páginas intitulado ‘Esboço de um dicionário lusitano-

brasileiro’, concebido em 1981 por E. Wanke. Dez anos mais tarde, Wanke e Simas Filho 

(1991), este também brasileiro, publicaram uma versão ampliada do livreto, sob o título 

‘Dicionário Lusitano Brasileiro’. Foi esta a obra que serviu de base para o dicionário 

publicado em 2011 por Simas Filho. Segundo este autor (Simas Filho, 2011, p.15): 

Visando a reduzir esse afastamento [entre o Brasil e Portugal] surgiram o 

valioso Dicionário Constrastivo Luso-Brasileiro, de Mauro Villar, em 

1989 e o Dicionário Lusitano Brasileiro, de Eno Teodoro Wanke e este 

autor, em formato de livro de bolso, em 1991. Ambos há muito tempo fora 

de catálogo. O presente dicionário segue nesta linha. 

O dicionário conta com mais de 5800 verbetes em PE, seguidos por sinônimos e 

explicações em PB. Como anunciado na capa, o livro contém “expressões, palavras e 

acepções comuns em Portugal, mas desconhecidas ou pouco utilizadas no Brasil” (Simas 

Filho, 2011, Capa), além de verbetes que pertencem ao PB, mas com a devida ortografia 

em PE. Este dicionário, como o anterior, também é unidirecional, no sentido PE>PB. 

Apresentamos o mesmo verbete como exemplo, a seguir. 

Figura 7 – Conceito de mais pequeno em Simas Filho (2011) 

 

Fonte: Simas Filho, 2011, p.153 
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d. O recentemente lançado Dicionário de Português Europeu para Brasileiros e 

Vice-Versa (Barros, 2016) é direcionado, assim como a obra de Villar (1989), para os 

falantes tanto do PE quanto do PB. De modo a “colmatar uma lacuna no panorama 

editorial, tem como principal objetivo dotar os falantes de cada uma das variedades da 

língua portuguesa de um instrumento prático e sucinto – de fácil utilização e transporte, 

que não ocupe muito espaço na mala de viagem” (Barros, 2016, p.7). Este dicionário foi, 

portanto, concebido para fins de viagem, e não fins profissionais, como o dicionário de 

Villar (1989). 

Analisando o seu conteúdo, a entrada tomada como exemplo nos três dicionários 

anteriores (mais pequeno/menor) não consta no de Barros (2016). Tampouco há a divisão 

de seções contida no dicionário de Villar (1989), que separa PE como língua de partida e 

PB como língua de chegada, e vice-versa, PB como língua de partida e PE como língua 

de chegada. Como as entradas são apresentadas de modo contínuo em ordem alfabética, 

os termos em PB e em PE se misturam, sendo distinguidos apenas pela sigla B para Brasil 

e P para Portugal, podendo a mesma entrada representar falsos cognatos no par PE/PB. 

Apresentamos os seguintes exemplos: 

Figura 8 – Conceito de empanar em Barros (2016) 

 

Fonte: Barros, 2016, p.139 
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Figura 9 – Conceito de panar em Barros (2016) 

 

Fonte: Barros, 2016, p.214 

e. O Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (online)24, apesar de ser um 

dicionário direcionado ao PE, e não um dicionário contrastivo, indica quando uma palavra 

apresenta em PB significados que não existem em PE, e até diferenças ortográficas. No 

exemplo, vemos o verbete empanar, com os seus respectivos conceitos em PE e em PB, 

indo ao encontro dos conceitos nas figuras 7 e 8. 

Figura 10 – Conceito de empanar no Dicionário Priberam 

 

Fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa25 

De forma geral, o primeiro dos cinco dicionários apresentados, o de Villar (1989), 

parece ser o mais completo e o que apresenta a melhor proposta para a AL. Este contém 

 
24 Disponível em: https://dicionario.priberam.org/ 

25 Disponível em: https://dicionario.priberam.org/empanar 
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duas seções diferentes (P>B e B>P) e tem descrições detalhadas das numerosas entradas. 

No entanto, tendo sido publicado já há 30 anos, e anteriormente ao Acordo Ortográfico, 

torna-se obsoleto para o objetivo da AL. Estes fatos evidenciam a necessidade de um 

novo dicionário contrastivo PE-PB bidirecional que possa servir como uma referência 

para a AL. 

Uma das questões lexicais à qual deve se dar atenção especial nos estudos 

contrastivos são os falsos cognatos. Segundo Ceolin (2003, p.40), falsos cognatos são 

palavras que existem em duas línguas – ou, no nosso caso, duas variedades linguísticas – 

e que “pela igualdade ou semelhança ortográfica e/ou fonética parecem a olho nu fáceis 

de serem entendidas, traduzidas ou interpretadas, mas que acabam por ser autênticas 

armadilhas para leitores e tradutores”. 

 A seguir listamos alguns falsos cognatos entre o PE e o PB, a partir de Villalva 

(2000) e dos dicionários contrastivos acima mencionados (Villar, 1989; Prata, 1998; 

Simas Filho, 2011; Barros, 2016 e Rocha Filho, 2016a, 2016b): 

Tabela 3 – Falsos cognatos em PE e em PB 

Em PB, designa em PE: Mas em PE, indica em PB: 

adesivo auto-colante adesivo fita adesiva 

apelido alcunha apelido sobrenome 

atacador quem ataca atacador cardarço 

banheiro casa-de-banho banheiro salva-vidas 

camisola camisa de dormir camisola camiseta 

cueca roupa íntima masculina cueca roupa íntima feminina 

ou masculina 

drogaria armarinho drogaria farmácia 

empanar panar empanar empancar 

empanar passar um alimento por 

ovo e farinha para fritar 

empanar cobrir com panos; ter 

uma pane 

fato facto fato terno 

frigorífico estabelecimento com 

câmara para manter 

carnes sob refrigeração 

frigorífico geladeira 

gelado muito frio (adj.) gelado sorvete 
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passadeira quem passa roupa passadeira Faixa de pedestres 

passeio ato de passear passeio calçada 

peão trabalhador rural ou de 

obra civil 

peão pedestre 

perceber tomar consciência perceber entender 

propina suborno propina mensalidade escolar 

sítio lugar sítio quinta, casa de campo 

Fonte: elaboração própria 

Outros estudos sobre diferenças lexicais entre o PB e o PE incluem: Wittmann e 

Pereira (1994); Wittmann, Pêgo e Santos (1995); Villalva (2000); Biderman (2001); A. 

S. Silva (2006); Aio (2010); Bizarro (2014); Rocha Filho (2016a, 2016b); Castagna 

(2017); e Lara (2017). 

Todavia, como especificamos anteriormente, não são as diferenças lexicais que 

constituem o principal objeto de reflexão do nosso trabalho, pelo que deixamos apenas as 

breves referências efetuadas nesta subsecção a estudos contrastivos efetuados na área, 

para orientação de estudos futuros. 

5.3. Morfossintaxe e semântica 

Chegamos, finalmente, aos níveis linguísticos que são o foco da observação sistemática 

do nosso estudo. A sintaxe trata “das propriedades das combinações de palavras e da 

formulação de condições sobre a boa formação das mesmas” (Faria, 1996, p.28). Já a 

semântica: 

trata do significado nas línguas naturais de várias questões com ele 

relacionadas – entre elas a de saber como é que os significados lexicais, 

que são em número finito, se podem combinar de forma a obter-se um 

número infinito de significados ou expressões (Faria, 1996, p.28). 

Esta seção se dedica à indicação dos principais estudos nos quais se apresentam 

tópicos contrastivos entre o PE e o PB de natureza morfossintática e semântica. 

 

As gramáticas citadas no capítulo 1 – Aspectos metodológicos, que tomamos 

como fontes de referência nas nossas consultas, não têm como objetivo principal 
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contrastar o PE com o PB. No entanto, as gramáticas de Cunha e Cintra (2014, 2016) e 

de Castilho (2016) apresentam alguns elementos de contraste que podem funcionar como 

recursos sólidos para a AL. A última gramática referida dispõe, inclusive, de um quadro 

com as principais diferenças sintáticas entre o PB (na coluna da esquerda) e o PE (na 

coluna da direita), mesmo que muitas dessas variações sejam características da NCC 

(norma culta contemporânea) do PB. A seguir apresentamos as diferenças presentes nessa 

tabela:  
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Tabela 4 – Diferenças sintáticas entre o PE e o PB em Castilho (2016) 

 

Fonte: Castilho, 2016, p.193 

O livro Ensaios sobre as gramáticas do português (Galves, 2001) reúne diversos 

trabalhos sobre linguística da LP produzidos pela autora entre 1983 e 1987, apresentados 

na obra em ordem cronológica. “Este livro é de extrema utilidade para todos os linguistas 

interessados em compreender os fenómenos sintácticos que constituem as principais 

diferenças entre o português europeu (PE) e o português do Brasil (PB)”, relata Costa 

(2003, p.355), em resenha sobre a obra de Galves (2001). Sobre o conteúdo, este autor 

refere ainda que: 
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Ao longo de 15 anos, Charlotte Galves tem trabalhado sobre hipóteses de 

trabalho relativas à variação entre PE e PB que colocam o enfoque 

principal sobre quatro factores: as construções de tópico, o sistema 

pronominal, o sistema de concordância e a relação entre o estatuto dos 

elementos pré-verbais e a estrutura da frase. Esta sistematicidade na busca 

de respostas analíticas que relacionem estes factores sobressai na leitura 

deste livro (Costa, 2003, p.355). 

 

Entre 2000 e 2002 esteve em funcionamento o Projeto comparativo PE/PB – 

Português Europeu/Português Brasileiro: unidade e diversidade na passagem do milênio 

– coordenado por M. Kato (UNICAMP) e J. Peres (Universidade de Lisboa). Esse projeto, 

que contou com a colaboração de linguistas portugueses e brasileiros, pretendia compilar 

as diferenças sintáticas e semânticas entre as duas variedades. Os resultados foram 

apresentados em três colóquios: em Coimbra, publicado nas Atas do XVI encontro 

nacional da Associação Portuguesa de Linguística – APL, em 2001; em Fortaleza, no 

Boletim da Associação Brasileira de Linguística, v. 26, número especial: II Congresso 

Internacional da ABRALIN, em 2003; e em Lisboa, no Journal of Portuguese Linguistics, 

vol.3, nº1 em 2005 (Matos, 2006). 

O projeto PE-PB, posteriormente à publicação dos seus estudos, deu origem aos 

Congressos Internacionais sobre a Língua Portuguesa (CILP). M. C. F. Silva, Matos e 

Menuzzi (2006, p.5) relatam o seguinte sobre o 1º CILP: 

O tom do evento foi o da diversidade: pesquisadores de várias das mais 

importantes universidades brasileiras e portuguesas apresentaram 

trabalhos sobre diferentes aspectos – de morfologia, sintaxe, semântica, 

aquisição, variação e processamento – e sobre diferentes variantes do 

português, incluindo as africanas. Esta diversidade testemunha a 

amplitude atingida pelos trabalhos que se originaram com o projeto 

“Português Europeu e Português Brasileiro – Unidade e Diversidade na 

Passagem do Milênio” (PEPB2000), idealizado e coordenado pela Profa. 

Mary Kato e pelo Prof. João Peres: o projeto, que se propunha a fazer um 

estudo comparativo detalhado de diferentes aspectos da gramática do PE 
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e do PB, não apenas obteve resultados muito interessantes como, 

principalmente, formou parcerias duradouras; muitos dos trabalhos do 

colóquio são justamente reflexo destas parcerias. E não poderia ser 

diferente: a intenção declarada do colóquio era exatamente a de se 

constituir num esforço de continuação do projeto PEPB2000. 

Os frutos do 1º CILP foram publicados na revista eletrônica Letras de Hoje (v.41, 

nº1, 2006), estando muitos destes artigos relacionados com as diferenças entre o PE e o 

PB. 

Há ainda muitos outros estudos comparativos entre o PE e o PB que não estão 

relacionados com o projeto PE-PB ou  com os CILP. Entre eles, mencionamos o The 

Handbook of Portuguese Linguistics (Wetzels, Menuzzi & Costa, 2016) e o Studies on 

Variation in Portuguese (P. Barbosa, Paiva & Rodrigues, 2017). Outros artigos 

científicos e capítulos de livros relevantes aos objetivos desta investigação estão 

indicados durante a observação, quando se mostrarem necessários. 

Os trabalhos mencionados nesta subseção, no entanto, restringem-se à 

Linguística, não tendo sido encontrados estudos contrastivos que envolvam a tradução 

entre o PE e o PB. Retomaremos os trabalhos aqui revistos, no capítulo 7, em que 

procederemos a uma síntese de algumas das variáveis morfossintáticas e semânticas 

relevantes para a prática da AL entre o par de variedades PE / PB. 

No decorrer do capítulo a seguir, apresentamos os resultados do segundo 

instrumento utilizado nesta investigação: o inquérito. Espera-se que haja elementos que 

possam contribuir para a etapa seguinte desta investigação, a observação sistemática que 

conduziu à síntese mencionada no parágrafo acima. 
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6. Inquérito sobre Adaptação Linguística 

Como mencionado no capítulo 1, sobre a metodologia deste trabalho, esta dissertação 

inclui um inquérito de 16 perguntas, disponibilizado através de um formulário online na 

ferramenta GoogleForms. Aquando da sua preparação, esperava-se que os resultados 

obtidos pudessem contribuir para a etapa da investigação de análise contrastiva dos 

aspectos morfossintáticos e semânticos entre o PE e o PB. 

Os participantes-alvo do inquérito foram tradutores ou revisores de texto a quem 

já tivesse sido proposto o serviço de AL entre as variedades portuguesa e brasileira da 

LP. A possibilidade de baixa adesão a este instrumento foi prevista por Marconi e Lakatos 

(2003, p.202) como desvantagem dos inquéritos, tendo-se comprovado na nossa pesquisa: 

apesar de o link ter sido enviado com 22 contatos, apenas 9 pessoas preencheram o 

formulário. 

O formulário continha perguntas abertas (cujos campos de respostas eram caixas 

de texto) e perguntas fechadas. Entre as perguntas fechadas, algumas eram dicotômicas, 

enquanto outras eram de escolha múltipla, tornando o número total de respostas superior 

a 9. Houve ainda abstenção de resposta a algumas perguntas (fechadas e abertas), 

tornando o número total de respostas a certas perguntas inferior a 9. 

 A seguir é apresentada uma apreciação crítica dos resultados obtidos a partir das 

16 perguntas do inquérito. O formulário original não-preenchido pode ser consultado no 

anexo 1 e, as respectivas respostas, com gráficos referentes às percentagens obtidas se 

encontram no anexo 2. 

Efetuando uma análise crítica dos resultados disponibilizados no anexo 2, 

podemos concluir que na pergunta 1, os resultados apontam para que 67% dos 

entrevistados têm como variedade materna o PB, contra 23% para o PE. Estes números 

podem não ser uma representação da proporção de adaptadores capacitados para a 

tarefa, atendendo a que a dimensão da amostra é pequena. 56% dizem dominar ambas 

as variedades da LP, no entanto fica a questão, neste ponto, sobre o quão avançado deve 

ser o conhecimento de ambas as variedades para a realização de um serviço satisfatório 

de AL. 
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Quanto à formação acadêmica, 50% indicam ter mestrado em Tradução, 30% 

graduação/licenciatura, 10% um curso de especialização (não conferente de grau) e 10% 

não têm formação na área . Apesar de a grande maioria dos participantes deste inquérito 

ter formação em Tradução, 44% dizem não dominar ambas as variedades do português 

(pergunta 2). Este resultado pode indicar uma possível lacuna relativamente ao ensino 

das variedades do português nos cursos de Tradução, que poderia ser preenchida com a 

oferta de formação específica na área. 

Ao serem questionados, na pergunta 5, sobre a nomenclatura utilizada pelos 

clientes para o serviço de AL, os resultados vão ao encontro daqueles identificados a 

partir da busca por artigos científicos relacionados (ver capítulo 4, onde foram 

discutidas as designações para a área da tradução entre variedades de uma mesma 

língua): 46% referem o termo adaptação, 23%, os termos tradução e revisão, e apenas 

8%, edição. Esses números podem ajudar a solidificar o termo adaptação para designar 

a tradução entre variedades de uma mesma língua, mostrando que os estudos científicos 

e o domínio profissional se encontram em sintonia neste aspecto. 

Os resultados da pergunta 4 indicam que 70% dos respondentes trabalham como 

freelancers, enquanto 30% fazem parte de agências de tradução. No entanto, 63% 

realizam adaptações como parte do processo de tradução interlinguística (pergunta 6), 

possivelmente em projetos nos quais participam tradutores de ambas as variedades de 

uma língua estrangeira para o português, sendo necessário, na fase de pós-tradução, 

adaptar o conteúdo à variedade de chegada. Esses números podem indicar a existência 

de equipes mistas (com tradutores de ambas as variedades linguísticas) nos serviços de 

tradução interlinguística, possivelmente mesmo quando estas equipas envolvem 

tradutores freelancers. O serviço de AL propriamente dito, em que os tradutores 

recebem o conteúdo numa variedade da LP para adaptar para a outra, representa apenas 

37% da amostra deste inquérito. 

Os resultados da pergunta 7 revelam os tipos de textos mais frequentes 

mencionados pelos participantes, a saber: descrição de produtos, dispositivos e 

equipamentos (24%); manuais, guias e instruções (24%); e websites, aplicações e 
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softwares informáticos (19%). Esses resultados podem indicar uma tendência do serviço 

de AL para os textos informativos e comerciais direcionados ao público geral26. 

Quanto às áreas temáticas de especialidade mais frequentes, presentes na 

pergunta 8, 41% referem a indústria e 23% o domínio da informática, eletrônica e 

telecomunicações, indo ao encontro da hipótese de que o conteúdo mais frequente da 

AL tem relação com os interesses do comércio e indústria. 

Sobre a pergunta 9, 44% dos participantes recorrem a guias ou manuais de estilo 

linguístico para a AL. Acerca de outros materiais consultados (pergunta 10 – respostas 

abertas), foram mencionados: gramáticas (sem especificação); dicionários, como o 

dicionário online Michaelis (PB); glossários de especialidade; guias de estilo; e 

websites, como o Portal Ciberdúvidas, o site do Instituto Camões e o fórum online de 

tradução proz. Observa-se que a maioria desses recursos está disponível online e que, 

apesar de serem usados recursos variados, eles parecem estar centrados apenas num ou 

noutro nível linguístico. Evidencia-se neste ponto a importância de uma ferramenta que 

englobe os diferentes níveis linguísticos relevantes para a AL. 

Foi identificada, nas respostas das perguntas 10 e 11, uma questão acerca da 

terminologia relacionada com a identificação das variedades linguísticas. As respostas 

10.6 e 11.1 referem o PE como PTPT e o PB como PTBR. Já a resposta 11.4 indica a 

forma pt-PT e pt-BR. Essas siglas, por serem mais longas do que as utilizadas nesta 

investigação e nos estudos linguísticos (PE e PB), possivelmente são mais facilmente 

reconhecidas por clientes de tradução. Questiona-se neste momento sobre a importância 

de um estudo detalhado acerca da terminologia para a identificação das variedades do 

português e sobre a pertinência de uma proposta que tente uma uniformização destas 

designações válida para o domínio dos estudos linguísticos e para os estudos da 

tradução, especificamente para a área da AL. 

As respostas da pergunta 11 indicaram que apenas um dos participantes refere 

que os materiais disponíveis são suficientes para a AL. Outros mencionam que os 

materiais se encontram de forma isolada, sendo preciso recorrer a pesquisas online. Os 

 
26 As tipologias textuais das opções de respostas às perguntas 7 e 8 foram inspiradas em divisões 

anunciadas por agências de tradução e não pela Academia. Esta escolha se relacionou com a 

necessidade de adequação ao universo profissional dos respondentes. 
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resultados dessas buscas podem nem sempre ser satisfatórios, principalmente para 

dúvidas relacionadas com áreas de especialidade e com certos aspectos culturais. 

Evidencia-se, do resultado destas respostas, a necessidade da centralização desses 

recursos isolados, de forma a tornar as buscas mais eficientes. No mais, as respostas à 

pergunta 11 ainda ressaltam a importância de esses recursos serem online. 

Todos os participantes afirmam, na pergunta 12, que a AL é um serviço 

essencial, se não para a compreensão do texto, pelo menos para o “conforto” da leitura 

ou para a eficácia da mensagem. Esses resultados se alinham com o que mencionamos 

no capítulo 3, em que abordamos aspectos da Variação Linguística: apesar de serem 

variedades da mesma língua, não impossibilitando a compreensão do texto, o PE e o PB 

têm particularidades que podem interferir na fluidez da leitura e compreensão se o texto 

estiver na variedade não materna. 

Na pergunta 13, 56% dos respondentes referem que a demanda pela AL 

aumentou nos últimos dois anos, enquanto 44% dizem que se manteve estável e nenhum 

respondente selecionou a resposta da diminuição da demanda. Questiona-se se estes 

resultados preveem o crescimento da AL enquanto serviço linguístico. 

Sobre as maiores dificuldades encontradas pelos tradutores, assunto abordado 

na pergunta 14, são mencionadas: a acentuação; as regras gramaticais; as modificações 

para tornar fluida a leitura do texto na variedade de chegada; e o acesso ao texto original 

(possivelmente quando a AL é realizada posteriormente à tradução interlinguística). 

Foram ainda mencionados tópicos específicos sobre sintaxe e semântica, como a 

colocação dos clíticos, as construções com gerúndio e o uso dos verbos ter e haver 

(resposta 14.3). 

A partir dos resultados da pergunta 15, foi identificado que o nível linguístico 

mais afetado durante a AL é, segundo os participantes, o lexical (47%), seguido do 

sintático (26%) e semântico (20%), indo ao encontro das outras respostas que 

evidenciam o uso e a necessidade de dicionários para o serviço da AL. 

 Na última pergunta (16), pediu-se dos participantes outros comentários acerca 

da AL. As duas respostas obtidas evidenciam a importância de se identificar as variáveis 

relevantes para a adaptação e possíveis soluções para contribuir para a compilação 

destas variáveis, como “estabelecer critérios e sistematizar a informação” (resposta 16.2) 
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e criar soluções empresariais internas: “a estratégia da empresa para contornar isso foi a 

criação de um glossário que sempre é alimentado” (resposta 16.1)27. 

Os resultados deste inquérito foram positivos para contribuir para o procedimento 

da próxima etapa da investigação, a observação sistemática. O próximo capítulo 

apresenta, assim, os resultados obtidos a partir da observação propondo uma síntese de 

aspectos contrastivos morfossintáticos e semânticos entre o PE e o PB  relevantes para a 

prática da AL entre este par de variedades linguísticas.  

  

 
27 O inquérito é finalizado com uma última questão: “Gostaria de acompanhar os resultados desta 

investigação? Escreva o seu e-mail:” (ver anexo 1). Por questões de confidencialidade da 

identificação dos participantes e de proteção de dados, não são exibidos nesta dissertação os 

emails obtidos. 
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7. Aspectos da variação entre o PE e o PB: síntese das diferenças 

morfossintáticas e semânticas relevantes para a AL 

Para alcançar os objetivos estabelecidos para este capítulo, foram compilados os recursos 

inventariados, constituídos pelas gramáticas mencionadas nos capítulos 1 e 5, artigos 

científicos, livros e capítulos de livro, que mencionassem aspectos morfossintáticos ou 

semânticos contrastivos entre o PE e o PB. A partir da leitura desses materiais, foi possível 

identificar outras características do PE e do PB, posteriormente verificadas em gramáticas 

e em outros estudos linguísticos não-contrastivos, igualmente relevantes na prática de AL 

neste par de variedades. Todos os tópicos identificados a partir desse material estão 

apresentados a seguir. 

A abordagem das variáveis linguísticas que patenteiam divergência entre as duas 

variedades passará pela identificação do fenómeno e por um brevíssimo enquadramento 

em que se torna explícita a divergência ocorrente e as respetivas consequências para a 

AL. 

Não é objetivo desta dissertação, nem cabe no âmbito da mesma, dado o limite a 

que está obrigada, a discussão linguística ou histórica de cada uma das variáveis 

inventariadas. A identificação dos fenómenos, a compilação das fontes de informação, o 

confronto entre fontes, a remissão para os estudos relacionados e, no final, a extração de 

recomendações válidas para a prática da AL, constituem, por si só, o contributo que este 

estudo procura dar para o tema.28 

7.1. Colocação dos pronomes clíticos: próclises, mesóclises e ênclises 

 Os pronomes clíticos, também denominados pronomes átonos, “correspondem 

prototipicamente às formas átonas do pronome pessoal que ocorrem associadas à posição 

dos complementos dos verbos” (Brito, I. Duarte & Matos, 2003, p.827). O 

posicionamento de um pronome clítico à esquerda da forma verbal é chamado de próclise 

(Não te avisei); quando o pronome é posicionado à direita do verbo, esta colocação é 

 
28 Cada uma das variáveis que inventariamos é alvo de estudos mais aprofundados por parte dos 

estudos linguísticos (incluindo aqui os estudos gramaticais). Remetemos em cada um dos 

apartados para o confronto dessas descrições e problematizações de que não podemos dar conta 

neste trabalho, dado o enquadramento do mesmo como dissertação de Mestrado, com limites de 

espaço, objeto e objetivos. 
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chamada de ênclise (Avisei-te). Há casos, ainda, em que é possível colocar este pronome 

no meio da forma verbal, posição chamada de mesóclise (Avisar-te-ei). 

Em PE, a ênclise é o padrão de colocação básico. A mesóclise é utilizada como 

forma alternativa à ênclise para os tempos futuro do presente e futuro do pretérito (em PE 

designado de condicional). Há ainda palavras indutoras da próclise, que impossibilitam a 

colocação dos pronomes como ênclise, como em: operadores de negação; sintagmas-Q 

interrogativos, relativos e exclamativos; complementadores simples e complexos; alguns 

advérbios; quantificadores; algumas conjunções correlativas negativas e disjuntivas; e 

locativos e deíticos demonstrativos, entre outras.29 

Em PB, o padrão de colocação básico é a próclise. Apesar de haver normas 

conflituantes em diferentes gramáticas, Castilho (2016, p.484) afirma que “essa opinião 

é compartilhada por vários linguistas: enquanto em Portugal se diz tinha-me chamado, no 

Brasil se diz e se escreve tinha me chamado”30 31. O uso da ênclise acaba por ser restrito 

ao início de oração, substituído também pela próclise na NCC (norma culta 

contemporânea). A mesóclise ocorre raramente com futuro do pretérito ou condicional.  

Além das variações mencionadas acima, há ainda outros fenômenos da NCC do 

PB, não aceitos pela NPT (norma-padrão tradicional), referentes à construção com 

clíticos acusativos de terceira pessoa. Segundo Nunes (1996, p.216), construções com 

objeto nulo (Eu entreguei o computador para a Maria > Eu entreguei para a Maria) e 

com pronome tônico na posição de objeto direto (Eu entreguei ele para a Maria) são 

agramaticais em PE mas muito usados pela NCC do PB32. 

Para a AL, será necessário o estudo detalhado da colocação dos pronomes clíticos, 

uma vez que o padrão de colocação básico é diferente nas duas variedades. No mais, 

enfatiza-se que os dois últimos recursos do PB mencionados (objeto nulo e pronome 

tônico) são agramaticais segundo a NPT, não devendo ser aplicadas à AL no par PE>PB, 

 
29 Para mais detalhes, ver Brito et al. (2003, p.853). 

30 Para mais detalhes sobre a colocação pronominal em PB, ver Cyrino (1996) e Galves (2001, 

p.125). 

31 Note-se que, a partir do exemplo de Castilho, o pronome é enclítico ao verbo ter em PE, mas é 

proclítico ao verbo chamar em PB. 

32 Ver Galves (2001, p.73), Cyrino e Matos (2006) e Kato (2017). 
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quando se trata de adaptar textos escritos em variedade padrão, tal como anunciamos que 

seria o objeto de reflexão neste trabalho. 

7.2. Combinação pronominal 

A combinação pronominal ocorre quando há dois pronomes átonos: um de objeto indireto 

(me, te, nos, vos, lhe, lhes) e outro de objeto direto (o, a, os, as). A tabela a seguir (Cunha 

& Cintra, 2014, p.39; 2016, p.322) apresenta as combinações resultantes destes 

pronomes. 

Tabela 5: Combinação pronominal 

Fonte: Cunha e Cintra (2016, p.322) 

Os autores (Cunha & Cintra, 2014, p.391, 2016, p.323) referem que “no Brasil, 

quase não se usam as combinações mo, to, lho, no-lo, vo-lo, etc. Da língua corrente estão 

de todo banidas e, mesmo na linguagem literária, só aparecem geralmente em escritores 

um tanto artificiais”. 

Segundo Bechara (2015, p.187), o PB moderno “prefere substituir o pronome 

átono de objeto indireto pela forma tônica equivalente, precedida pela preposição a”, 

mantendo-se o objeto direto. No exemplo Dei o livro à Ana, a combinação pronominal 

tornaria a frase em Dei-lho, em PB melhor aceita como Dei-o a ela. 

Dessa forma, para a AL no par PB>PE sugerimos a combinação dos pronomes de 

objeto indireto e direto, de acordo com a tabela 4. No par PE>PB, a literatura parece 

apontar para a manutenção do pronome de objeto direto e substituir o pronome de objeto 

indireto pela sua forma tônica com a preposição a. 

7.3. Interrogativas-Q 

Sobre a construção de interrogativas Q, Mioto e Kato (2005, p.172) apontam que “o PE 

é mais restritivo que o PB nas estratégias para formar interrogativas Q matrizes”.  
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Nas construções a seguir, as frases a) e c) são aceitas em ambas as variedades, mas 

as frases b) e d) são aceitas apenas em PB. 

a) Onde é que estão as minhas chaves? / b) Onde que estão as minhas chaves? 

c) Como reagiu a Ana? / d) Como a Ana reagiu? 

 Relativamente à AL, dispensam-se as alterações na direção PE>PB, uma vez que 

o PB aceita igualmente ambas as estruturas ([Q] é que / [Q] que). Na direção contrária, 

de acordo com o que ressaltam os autores, sugere-se atenção às interrogativas que não 

estão de acordo com as regras do PE. 

7.4. Estratégias de relativização 

Este tópico, provavelmente pouco presente e raramente aceito pela NPT do Brasil, é um 

traço de bastante importância para a NCC do PB, podendo, portanto, estar presente nos 

textos originais desta variedade33. 

 Segundo Corrêa (2001, p.615), a estratégia de relativização de prestígio, adotada 

pela NPT do PB, é a mesma adotada pela NPT do PE, como ocorre nos seguintes 

exemplos: 

1a. O cargo ao qual eu aspirava... 

2a. A menina cuja mãe é engenheira... 

3a. A comida de que eu gosto mais... 

Alternativamente, podem ser utilizadas duas estratégias. A cortadora, na qual há 

a omissão da preposição que acompanha o pronome relativo, substituindo-a pelo uso 

isolado do pronome relativo que; e com pronome lembrete (denominada estratégia 

resumptiva ou com pronome de retoma em PE, embora não seja utilizada nesta 

variedade), na qual que é tomado como o pronome relativo, com a retomada semântica 

do sujeito (Corrêa, 2001). 

1b. O cargo que eu aspirava... 

1c. O cargo que eu aspirava a ele... 

 
33 Para mais informações sobre as estratégias de relativização em PB, ver Bagno (2001, p.81). 
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2b. A menina que a mãe é engenheira... 

2c. A menina que a mãe dela é engenheira... 

3b. A comida que eu gosto mais.... 

3c. A comida que eu gosto mais dela... 

Segundo Corrêa (2001, p.625),  a estratégia com pronome lembrete em PB é 

utilizada “nos estratos sociais de menor escolaridade”. No mesmo sentido, mostrou-se 

pouco frequente no corpus NURC analisado por Bagno (2013, p.901). Já a primeira 

estratégia mencionada, (a cortadora) parece ser bastante frequente na NCC do PB (Bagno, 

2013, p.901). Segundo Corrêa (2001, p.625): 

a relativa cortadora é de uso generalizado no PB. Praticamente a única 

estratégia para crianças e não escolarizados, tem alta aceitabilidade entre 

os falantes de nível universitário na fala, sendo usada até em registros 

formais orais. Em Portugal, está-se instalando, ao que parece, por 

influência do PB, mas ainda tem pouca aceitabilidade. 

 Visto que estas estratégias alternativas não são completamente aceitas pela NPT, 

nem do PE nem do PB, os estudos parecem apontar para que elas sejam adaptadas às 

versões tradicionais, apresentadas nos exemplos 1a) 2a) e 3a). 

7.5. Uso de artigo definido antes de possessivos 

O uso de artigo definido antes de possessivos é aceito tanto em PE quanto em PB. No 

entanto, a ausência de artigo anterior aos possessivos não é permitida em PE. Segundo 

Cunha e Cintra (2014, p.280, 2016, p.228), “a presença do artigo antes de pronome 

adjetivo possessivo ocorre com menos frequência no português do Brasil do que no de 

Portugal, onde (...) ela é praticamente obrigatória”. Os autores acrescentam os seguintes 

exemplos (ibidem): 

“Meu amor é só teu. / O meu amor é só teu.” 

“Estive com tua irmã. / Estive com a tua irmã.” 

“A minha irmã e o meu cunhado costumam receber os seus amigos mais íntimos. 

(Augusto Abelaira, D, 107)” 
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“Meu avô materno foi verdadeiramente minha primeira amizade, companheiro de 

brinquedo da minha primeira infância. (Gilberto Amado, HMI, 4.)” 

Para Brito (2001, p.553), em PE os possessivos são obrigatoriamente precedidos 

de artigo definido por serem projetados como adjetivo. Em PB, o uso de artigo definido 

antes de possessivos é dispensado. Assim, há duas construções possíveis: se projetado 

como determinante (como no português arcaico, francês e espanhol) dispensa o artigo; se 

projetado como adjetivo, como em PE e italiano, inclui artigo.. 

Desta forma, para a AL, dispensa-se a eliminação, no par PE>PB, dos artigos já 

existentes, embora a mesma seja possível; e no par PB>PE, parece ser recomendável que 

se atente à ausência de artigo em PB para ajustar à sua obrigatoriedade em PE. 

7.6. Nomes de países: ausência ou presença de artigo 

Cunha e Cintra (2014, p.295, 2016, p.241), sobre o emprego de artigo com nomes 

geográficos em PE, apontam que “alguns nomes de países, como Espanha, França, 

Inglaterra, Itália e poucos mais, podem construir-se sem artigo, principalmente quando 

regidos de preposição” (Eu estive em Espanha / Eu estive na Espanha). 

Em PB, apesar de ser possível o emprego de nomes de países sem artigo, quando 

preposicionados, este não parece ser frequente. Segundo Bechara (2015, p.162), o 

emprego do artigo definido “costuma aparecer ao lado de certos nomes próprios 

geográficos, principalmente os que denotam países, oceanos, rios, montanhas, ilhas: a 

Suécia, o Atlântico, o Amazonas os Andes, a Groenlândia”, mas não há alguma 

especificação quanto à ausência ou presença de artigo com os países mencionados no 

parágrafo anterior. 

Assim, dada a aparente ausência de uma regra sistemática a seguir neste tópico, 

parece ser recomendável que, com os países Espanha, França, Inglaterra e Itália, quando 

preposicionados, seja utilizado o artigo para a adaptação no par PE>PB. Já no par PB>PE, 

a retirada do artigo parece ser, segundo os autores, opcional, sendo, contudo, 

provavelmente, melhor aceito sem o artigo em textos desta variedade. 
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7.7. Contrações prepositivas com artigo indefinido 

Segundo Cunha e Cintra (2014, p.275; 2016, p.223), os artigos indefinidos podem ser 

contraídos com as preposições de e em, resultando nas formas: dum, duma, duns, dumas; 

num, numa, nuns, numas (Eu vim duma loja / Eu estava numa loja). 

Essas contrações parecem ser mais utilizadas em PE34; em PB parece haver a 

tendência para as formas não contraídas: de um, de uma, de uns, de umas; em um, em 

uma, em uns, em umas (Eu estava em uma loja), restringindo-se as contrações à 

linguagem oral. 

No entanto, entre as gramáticas consultadas nesta investigação, não foi encontrada 

qualquer regra que restrinja o uso das formas contraídas em PB: Bechara (2015, p.319) 

aponta apenas que a contração da preposição de com artigos indefinidos é menos 

frequente em PB (Precisei de uma ferramenta / Precisei duma ferramenta).  

7.8. Expressão de limite: até (a) 

Segundo Bechara (2015, p.327), em PB a preposição até pode ou não vir seguida da 

preposição a, com o sentido de estabelecimento de limites: Fui até ao/o banco.  

No mesmo contexto em PE, até é obrigatoriamente seguido pela preposição a. 

Peres e Móia (1995, p.105) argumentam: 

“É evidente que entendemos a tentativa purista de eliminar a duplicação 

da preposição em construções com até (como, por exemplo, até ao fim, a 

que alguns preferem até o fim). Acontece, porém, que a construção 

começou a impor-se no século XVII, não nos parecendo que haja a mínima 

hipótese de expulsar a espúria preposição a”. 

Já com o sentido de inclusive, também, mesmo e ainda, não há variação entre PE 

e PB: “a preposição pede pronome pessoal oblíquo tônico e a palavra de inclusão pede 

pronome pessoal reto” (Até eu fui convidada; Ela veio até mim) (Bechara, 2015, p.328). 

 
34 Esta contração tem, todavia, restrições sintáticas, relacionadas com o formato de F do 

complementador, que prevalecem para ambas as variedades. 
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7.9. Aspecto progressivo dos verbos: gerúndio / infinitivo 

Em estudo sobre o uso do gerúndio em PE e em PB, Móia e Viotti (2004, p.138) concluem 

que, de forma geral, este uso é similar nas duas variedades, quando usado como advérbio 

com valor semântico interproposicional (temporal, elaborativo, causal, instrumental, 

condicional ou contrastivo). 

O uso do gerúndio em PE e em PB diverge em orações gerundivas 

preposicionadas antecedidas de em: com valor causal (exemplo a) e condicional (exemplo 

b) acontecem em PB mas não em PE. No entanto, com valor temporal simples (exemplo 

c) é uma construção encontrada em PE falado, mas não em PB (Móia & Viotti, 2004). 

a) “ ‘Eduardo Frei Ruiz Tagle (...) assumiu ontem a Presidência do Chile em meio a 

louvações à democracia previsíveis, em se tratando do segundo presidente eleito 

democraticamente depois dos 17 anos da ditadura militar chefiada pelo general 

Augusto Pinochet.’ (NILC, par Mundo-94b-pol-1).” (citado por Móia e Viotti, 2004, 

p.137) 

b) “ ‘Setores do governo, entre eles o Ministério da Justiça, defendiam que em não se 

tratando de calamidade pública (...) o uso desse mecanismo seria inconstitucional.’ 

(NILC, par Brasil- -94a-pol-2)” (citado por Móia e Viotti, 2004, p.137) 

c) “ ‘Então descemos por essa Rua do Alecrim, que já não chove, depois pelo Aterro 

fora, a passo ginástico, e em chegando lá você está curado.’ (Eça de Queirós, Os 

Maias, in CLP)” (citado por Móia e Viotti, 2004, p.137) 

Todavia, a maior divergência entre PE e PB, quanto ao uso do gerúndio, encontra-

se quando esta forma é precedida de verbos auxiliares aspectuais (estar, andar, 

continuar), quando há sobreposição de atividades ou quando estão no plano de fundo, por 

o gerúndio ter caído em desuso em PE e ter sido substituído pelo infinitivo 

(preposicionado). Os seguintes exemplos se encontram em Móia e Viotti (2004), nos 

quais a primeira versão se refere à construção em PB e a segunda à construção em PE: 

d) “O país está mudando. / O país está a mudar”. (p.116) 

e) “O macaco corria na jaula, (gesticulando / a gesticular) de modo brusco”. (p.135) 

f) “(Passeando / A passear) pela praia, a Ana encontrou uma moeda de ouro muito 

antiga”. (p.135) 
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 Assim, de acordo com a maior área de divergência atestada pelos autores, na AL, 

a atenção do aspecto progressivo se dá quando este é precedido de verbos auxiliares 

aspectuais, quando há sobreposição de atividades ou quando uma ação está no plano de 

fundo. Nesses casos, de acordo com as análises dos autores, substitui-se o infinitivo 

preposicionado pelo gerúndio no par PE>PB e, no par PB>PE, o contrário, substitui-se o 

gerúndio pelo infinitivo preposicionado. 

7.10. Expressão de distâncias temporais 

Móia e A. T. Alves (2001, p.713) apontam algumas construções divergentes em PE e em 

PB relativamente à expressão de distâncias temporais, resultantes “da utilização em PB 

de formas ou estruturas inexistentes em PE, já que as formas usadas na variante europeia 

são geralmente aceitas em PB (embora possam ocorrer com menos frequência nessa 

variante)”. Para um resumo das construções abordadas neste estudo, ver Mateus (2003b, 

p.48). 

A primeira delas é o uso de construções impessoais negativas com os predicados 

levar e passar em PB, como em: “O Paulo casou. Não levou / passou dois anos e teve um 

filho”. (Móia & A. T. Alves, 2001, p.711). 

Os autores adicionam que o uso de levar é agramatical em PE, mas “o de passar 

é mais aceitável, embora nos pareça ainda algo marginal”, como no exemplo: “O Paulo 

casou. Não passaram dois anos e teve um filho”, e que “em PE, parecem-nos mais 

naturais as construções do tipo: O Paulo casou. Ainda não tinham passado dois anos 

quando teve o primeiro filho” (Móia & A. T. Alves, 2001, p.711). 

A segunda construção mencionada por Móia e A. T. Alves (2001, p.712) é 

referente ao uso de em, em PB, remetendo para a  “contagem a partir de pontos de 

ancoragem temporais”, ou seja, do momento da enunciação: “O Paulo parte para Roma 

em quinze dias”. Em PE, a frase seria melhor construída como em: “O Paulo parte para 

Roma daqui a quinze dias”. 

A ambiguidade da construção com em é mais evidente no seguinte exemplo: “O 

comboio chega ao Porto em três horas”. Móia e A. T. Alves (2001, p.712) indicam que 

em ambas as variedades a frase tem o sentido de que o comboio faz o percurso até ao 

Porto num período de tempo de três horas. Em PB, a frase adquire mais um sentido, 

tornando-se, assim, ambígua; o comboio chega ao Porto três horas após a enunciação. Em 
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PE, para que esta frase tenha este mesmo sentido, teria de ser construída como: “O 

comboio chega ao Porto daqui a três horas”. 

 Em PB, há ainda o uso dos verbos ter e fazer a par do verbo haver para a expressão 

de distâncias temporais, como no exemplo: Eu moro no Porto há / faz / tem dois anos. A 

última construção, com ter, é possível apenas em PB. Já a primeira, com haver, e a 

segunda, com fazer, são possíveis em ambas as variedades. A primeira (com o verbo 

haver) tem, inclusive, melhor aceitação na NPT do PB do que as outras duas (fazer e ter) 

(Móia & A. T. Alves, 2001; Mateus, 2003b)35. 

Para a AL, o par PE>PB não requer alterações, uma vez que os pontos 

mencionados do PE são possíveis em PB. No PB>PE, por sua vez, os estudos sugerem 

uma tomada de atenção às construções com levar, passar e ter, bem como à ambiguidade 

da preposição em como ponto de ancoragem, tendo de ser substituída por daqui a, para 

referenciar os valores semânticos acima identificados. 

7.11. Construções existenciais: ter e haver 

Mateus (2003b, p.49) aponta que a variação na frequência de ter e haver não acontece 

apenas em construções que exprimem distâncias temporais. Em PB, o verbo haver com o 

significado de existir é muitas vezes substituído pelo verbo ter, como nos exemplos: 

a) Há pássaros ali. / b) Tem pássaros ali. 

c)  Na escola havia muitas crianças. / d) Na escola tinha muitas crianças. 

A substituição de haver por ter em PB é mais frequente na linguagem oral 

coloquial do que na linguagem escrita formal36. Segundo Avelar (2006, p.72), “a 

permanência deste verbo [haver] em alguns contextos deve provavelmente estar 

condicionada, dentre outros fatores, ao processo de aquisição da escrita, em que ainda se 

valoriza um padrão no qual as existenciais sejam construídas da mesma forma que no 

português europeu”. 

 
35 Sobre o uso de fazer, ter e haver para distâncias temporais em PB, ver também Bagno (2012, 

p.606) e Castilho (2016, p.402). 

36 Sobre construções existenciais com ter e haver, ver Callou e Avelar (2000) e Callou (2012). 



74 

 

Bagno (2001, p.37) retrata um conflito que pode ocorrer entre o PE e o PB por 

causa da substituição em PB do verbo haver pelo verbo ter.  

Um amigo meu, brasileiro, entrou numa loja em Lisboa e perguntou ao 

vendedor: “Tem filme para máquina fotográfica?”. O vendedor, muito 

gentil, respondeu: “Ter, temos, mas não há”. Meu amigo ficou confuso e 

não é para menos. Ele não sabia que os portugueses não usam o verbo ter 

com o sentido impessoal de haver, como nós brasileiros fazemos (...). 

Assim, o vendedor entendeu a pergunta como: “[Vocês] têm filme para 

máquina fotográfica?”. Por isso respondeu: “Ter, temos [normalmente], 

mas [agora, neste momento] não há [filme na loja para vender]”. 

Assim, para a AL, seguindo a recomendação dos autores mencionados neste 

tópico, para ser relevante que no par PE>PB seja mantido o verbo haver, uma vez que ele 

continua a ser aceito pela NPT. Já no par PB>PE, será preciso ter atenção para identificar 

o uso de ter existencial, parecendo ser conveniente alterá-lo para o verbo haver. 

7.12. Condicional Pretérito 

O pretérito imperfeito é igualmente utilizado em PB e em PE para designar fatos passados. 

Em PE, este tempo verbal pode ser usado, também, no lugar do futuro do pretérito, 

estratégia pouco frequente em PB. Segundo Cunha e Cintra (2014, p.580; 2016, p.478): 

o futuro do pretérito pode ser substituído pelo imperfeito do indicativo nas 

afirmações condicionadas, embora esta alternância possa talvez ser mais 

frequente em PE do que em PB. (...) Frequente é também esta substituição 

com os verbos modais, como poder, dever, saber, querer, desejar, sugerir.  

O “imperfeito de cortesia” ou “imperfeito de delicadeza” é menos comum no PB. 

A delicadeza ou cortesia, costuma ser expressa por um verbo no futuro do pretérito, e não 

no imperfeito, como pode ocorrer em PE. Apresentamos os exemplos de Cyrino e Matos 

(2006, p.127): 

a) “O Luís não sabe italiano, mas gostaria.” 

b) “O Luís não sabe italiano, mas gostava.” 

A frase a), com o verbo no futuro do pretérito, é possível em ambas as variedades, 

com o sentido de desejo para a concretização de um fato (querer saber italiano). A frase 
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b), com o verbo no pretérito imperfeito, é possível, para o mesmo sentido que a frase a), 

apenas em PE. Em PB, o verbo no imperfeito designaria um fato que era verídico no 

passado (gostar de italiano), mas que no tempo presente não é mais verdade. 

Como implicações para a AL, no par PB>PE pode ser mantido o futuro do 

pretérito, embora também possa ser substituído pelo pretérito imperfeito, como indicam 

os autores citados neste tópico. No par PE>PB, é preciso ter atenção às construções com 

pretérito imperfeito que não designam fatos passados, mas, sim, proposições 

condicionadas ou usos em situações de cortesia. 

7.13. Frequência de uso do infinitivo flexionado: construções causativas 

Cunha e Cintra (2014, p.611, 2016, p.503) apontam que: 

O uso do infinitivo flexionado parece ser mais frequente no português 

europeu do que no do Brasil em razão da vitalidade, em Portugal, do 

tratamento tu e, por consequência, da flexão correspondente a esta pessoa 

no infinitivo pessoal. Predominando na maior parte do Brasil o tratamento 

íntimo você, que se constrói com o verbo na 3ª pessoa do singular – pessoa 

desprovida de desinência, ou melhor, com desinência zero Ø –, daí ocorre 

a identificação desta forma do infinitivo pessoal com a do impessoal.  

 Igualmente, num contexto mais específico, Gonçalves e I. Duarte (2001, p.662) 

apontam que “o PB usa menos extensivamente o infinitivo flexionado do que o PE, com 

causados plurais, as únicas construções encontradas no corpus de anúncios daquela 

variedade são com fazer + infinitivo flexionado: (...) É para fazer os homens tremerem 

nas bases”. 

 Nota-se que a variação no uso de infinitivos flexionados ou não flexionados em 

PB e em PE está na frequência do uso, não havendo restrições ao uso de uma ou de outra 

forma, em ambas as variedades, exceto aquelas que estão já definidas gramaticalmente e 

que prevalecem para ambas as variedades. Para ampliar conhecimento do fenómeno, seria 

desejável um estudo comparativo mais detalhado da frequência de uso dos infinitivos 

flexionados que possam interferir no valor semântico de frases em PE e em PB. 
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7.14. Distribuição de ocorrências em particípios duplos 

Os verbos chamados abundantes são aqueles que têm duas formas de particípio: a forma 

regular, via de regra acompanhada de ter ou haver, também chamada de ativa; e a forma 

irregular, também chamada de passiva, acompanhada dos verbos ser ou estar. 

Móia (2004), a partir do corpus CETEM-Público, investigou a distribuição dos 

verbos com particípios duplos no contexto (ter) + (forma verbal no particípio passado). 

Na página 118 do seu estudo, o autor apresenta uma tabela com os principais verbos cuja 

forma regular tem caído em desuso em PE. 
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Tabela 6 – Distribuição de particípios regulares e irregulares no contexto ter + PP 

no corpus CETEM-Público 

 

Fonte: Móia (2004, p.118) 

 



78 

 

O estudo elaborado pelo autor aplica-se ao PE; levanta-se, por isso, a questão de 

se a distribuição dos particípios duplos ocorre similarmente em PB. Para obter respostas, 

seria necessário desenvolver uma investigação sociolinguística com corpus que 

comparasse a distribuição dos particípios duplos em PE e em PB. Apresentamos, por hora, 

uma tabela com hipóteses de algumas formas participiais com base no estudo de Móia 

(2004) e nas formas particípias observadas no decorrer desta investigação. 

Tabela 7 – Diferenças nas formas participiais verbais no contexto ser/estar em PE e 

em PB 

Verbo Forma em PE Forma em PB 

empregar empregue empregado 

interditar interdito interditado 

manifestar manifesto manifestado 

Fonte: elaboração própria 

Tabela 8 – Diferenças nas formas participiais verbais no contexto ter/haver em PE e 

em PB 

Verbo Forma em PE Forma em PB 

aceitar aceite aceitado 

entregar entregue entregado 

libertar liberto libertado 

matar morto37 matado 

Fonte: elaboração própria 

7.15 Distribuição dos modos infinitivo e subjuntivo38 

De forma geral, pode-se dizer que o modo indicativo é usado para atos de fala assertivos, 

ou seja, para casos em que a frase for tida como verdadeira; enquanto o modo subjuntivo 

 
37 Note-se que o estudo de Móia demonstra, a partir do corpus testado, que existe oscilação no 

uso de aceite e aceitado, bem como de morto e matado em PE com os verbos ter/haver. Todavia, 

preferencialmente ocorrem as formas truncadas ou irregulares dos particípios passados. Note-se 

ainda que o estudo referido data de 2004, sendo possível que tenham ocorrido evoluções no 

intervalo de tempo que separa este estudo da presente dissertação. 

38 Em PB, o subjuntivo “era conhecido como conjuntivo, ou seja, um modo verbal precedido das 

conjunções desde que, embora, mesmo que, para que, nem que etc. O problema é que o indicativo 

também pode ser precedido de conjunções. Passou-se então a usar o termo subjuntivo, que retrata 
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(em PE denominado conjuntivo) representa a não-asserção, sendo usado para ordens, 

desejos e incertezas (Marques, 2001, p.689). 

Marques (2001) investigou a variação na distribuição dos modos infinitivo e 

subjuntivo em PE e em PB. Nos exemplos a seguir, o autor apresenta duas situações em 

que o PE e o PB divergem. 

Na primeira situação, os exemplos a) e c) ilustram a opção pelo subjuntivo do PE, 

ao passo que o PB (nos exemplos b) e d)) pode escolher o indicativo, assim como o 

subjuntivo (Marques, 2001, p.688): 

a) “Bom que já está durando quase dois anos.” [PB] 

b) “É bom que já dure...” [PE] 

c) “Pena que ele não chegou a tempo.” [PB] 

d) “É pena que ele não tenha chegado a tempo.” [PE] 

A segunda situação se dá com os verbos imaginar e supor, em que é usado o modo 

indicativo em PE, mas em PB pode também ser usado o subjuntivo (Marques, 2001, 

p.689). 

e) Suponha-se que os padres José de Anchieta e Manuel de Nóbrega comparecessem à 

reunião que a Conferência Nacional dos bispos do Brasil realizará em abril. [PB] 

f) Suponha-se que (...) compareciam à reunião...  [PE] 

g) Imaginemos que hoje seja domingo. [PB] 

h) Imaginemos que hoje é domingo. [PE] 

  

A partir destes quatro últimos exemplos, pode-se dizer que o PE tem regras mais 

fixas quanto à escolha do modo (exemplos f) e h)), enquanto o PB aceita também a 

possibilidade de se utilizar o outro modo (exemplos e) e g) bem como os exemplos f) e 

h)). A hipótese de Marques (2001, p.696) é a de que em PE o indicativo é usado quando 

 
esse modo em sua figuração quase que absoluta em sentenças subordinadas” (Castilho, 2016, 

p.439). 
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há crença na verdade da proposição; já em PB o indicativo é usado para as proposições 

tidas como verdadeiras. 

Para a AL, a partir do trabalho de Marques (2001), parece ser essencial atentar ao 

sentido da crença de uma proposição versus a sua veracidade de fato, que regularão os 

usos adequados. 

7.16. Distribuição dos modos futuro do indicativo e futuro do pretérito 

Segundo Marques (2001, p.693), há outro tipo de construção relacionada à veracidade da 

frase, em que o PB utiliza o indicativo apenas quando a frase é tomada como verdadeira: 

“trata-se de um tipo de construção que pode ser usado quando está em causa a verdade de 

uma proposição no mundo real, mas não é expressa a certeza dessa verdade”. 

O PE tem os seguintes tipos de construção para indicar a incerteza acerca da 

veracidade de uma frase, ilustrados pelos seguintes exemplos do autor: 

a) Possivelmente, o assaltante entrou por esta janela. 

b) O assaltante pode ter entrado por esta janela. 

c) O assaltante terá entrado por esta janela 

d) Segundo a polícia, o assaltante teria entrado por esta janela. 

Os exemplos a) e b) são aceitos igualmente em PE e em PB. É no exemplo c) que 

se encontra um caso de variação. Segundo Marques (2001, p.693), “ao usar o futuro do 

indicativo, o enunciador assume um compromisso parcial com a verdade da proposição”. 

Quanto ao exemplo d), é utilizado o condicional, precedido de “segundo a 

polícia”. Marques (2001, pp.693-694) explica que: 

(...) com o condicional o enunciador é neutro no que respeita à aceitação 

da verdade da proposição, o compromisso com a aceitação dessa verdade 

é responsabilidade de outra entidade, que [no exemplo d] é indicada pelo 

SN a polícia. Em português europeu, o condicional só pode ocorrer neste 

tipo de construção se for identificada (linguística ou situacionalmente) 

uma entidade diferente do enunciador que assume a verdade da 

proposição. Na ausência dessa informação, pode ocorrer o futuro do 

indicativo, mas não o condicional. Em português brasileiro, pelo contrário, 
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parece ser o condicional que ocorre neste tipo de construção, 

independentemente de ser ou não identificada a entidade responsável pela 

aceitação da verdade da frase. 

 A respeito do uso do tempo futuro, acrescenta-se aqui que “o futuro simples do 

indicativo (viajarei) é muito pouco usado no português falado no Brasil, restringindo-se 

cada vez mais à língua escrita mais monitorada. A forma eu irei viajar só aparece na 

produção linguística de falantes cultos”, sendo priorizada a forma eu vou viajar (Bagno, 

2001, p.68). Questiona-se se o fenômeno da diminuição da frequência de uso do futuro 

simples ocorre não só no PB falado mas, também, no PB escrito e no PE, tanto falado 

quanto escrito. 

 Quanto às implicações para a AL, no par PE>PB parece ser recomendada, a partir 

dos trabalhos apresentados neste tópico, a substituição do futuro do indicativo (composto) 

pelo futuro do pretérito, independentemente da atribuição da verdade da frase a um 

responsável. No par PB>PE, atenta-se ao grau do comprometimento do enunciador com 

a veracidade da frase: se há o comprometimento por parte do enunciador, parece ser 

possível o emprego do futuro do indicativo; se a veracidade é atribuída a uma entidade 

terceira, parece poder ser mantido o futuro do pretérito. 

7.17. Regência verbal 

Segundo Bechara (2015, p.581), regência é “o processo sintático em que uma palavra 

determinante subordina uma palavra determinada. A marca da subordinação é expressa, 

nas construções analíticas, pela preposição”. 

  Bechara (2015, p.596) apresenta uma extensiva lista de regências de verbos e 

nomes do PB, como a entrada preferir a, com a seguinte nota prescritiva: 

é errôneo o emprego do advérbio antes ou mais com este verbo porque a 

noção de preferência ou excelência já está contida no prefixo. É também 

errôneo o uso da conjunção comparativa que (ou do que). Deve-se dizer 

prefiro isto àquilo, prefiro o teatro ao cinema. 

 A gramática de Bechara, por ser normativa, indica quais regências estão de acordo 

com a NPT do PB. Contrariamente, Bagno (2012, p.537), em sua proposta de apresentar 

as características do PB que o diferenciam do PE, propõe um quadro comparativo da 
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regência verbal entre a NPT e a NCC do PB. Comparando o mesmo exemplo citado 

acima, o autor (Bagno, 2012, p.538) aponta preferir algo a algo como a NPT e preferir 

algo [mais] do que algo como a NCC.  

Partindo do princípio de que a NPT do PB está, grosso modo, de acordo com a 

NPT do PE, imagina-se que a maior parte das regências se aplica igualmente às duas 

variedades. No entanto, ao longo deste trabalho foram identificados alguns verbos e 

nomes cujas regências parecem ser distintas em PB e em PE, mesmo na NPT. Tais 

hipóteses teriam de ser confirmadas a partir de um estudo comparativo com corpus entre 

as regências da norma-padrão em PB e em PE, que poderiam ser contrastadas com o 

estudo detalhado de Gonçalves e Raposo (2013, p.1188) sobre os quadros de regência.  

Apresentamos a seguir algumas das regências identificadas que podem servir 

como ponto de partida para este estudo. 

Tabela 9 – Variação na regência entre PE e PB 

Verbo PE PB 

comparar com/a a 

comprar a de 

integrar-se em a 

participar39 em de 

relacionar-se com com/a 

Fonte: elaboração própria 

Em PB ocorre, ainda, o uso da preposição em com os verbos ir, chegar, subir e 

descer. No entanto, segundo Bagno (2001, p.142), em PB “o uso de em é condenado pelas 

gramáticas normativas”, sendo aceitáveis somente as preposições a e para. Como este 

trabalho pretende servir para a AL, que costuma usar um registro mais normativo, 

decidimos não incluir a regência em nesses quatro verbos na tabela acima. 

 
39 Identificado em Barreiro, Wittmann e Pereira (1995, p.6) 
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7.17.1. Preposição em verbos encaixados transitivos: a / para 

Ainda sobre a regência dos verbos ir e chegar, mencionamos o estudo de Farias (2006) 

sobre a variação entre as preposições a, para e em com os verbos ir e chegar, em PE e 

em PB, que aponta as diferenças no uso entre estas variedades. O autor menciona que a 

preposição a tem um papel complexo na gramática, tanto em PE quanto em PB; 

adicionando que se verifica, nesta variedade, “com verbos do tipo 

movimento/localização, uma concorrência com as preposições para e em; em construções 

de acusativo preposicionado, a preposição a tem apresentado uma considerável redução, 

no eixo diacrônico, tendendo a ser omitida nesses contextos (...); em construções de 

dativo, tende a ceder lugar à preposição para” (Farias, 2006, p.214). 

 Em PB, como verificou Farias (2006), a preposição para parece concorrer com a 

preposição a, em PE esta é usada apenas para indicar o traço +permanência, também 

presente no PB, como nos exemplos: 

a) A Ana foi a Matosinhos. 

b) A Ana foi para Matosinhos. 

O exemplo a) indica igualmente em PE e em PB que Ana se deslocou a 

Matosinhos para uma permanência breve, com intenção de regresso. Já o exemplo b), em 

PE indica que a Ana se deslocou a Matosinhos com intenção de permanência mais longa, 

ou até definitiva. Em PB, como as preposições a e para podem ser usadas com o mesmo 

sentido, as duas frases são sinônimas, com sentido ambíguo. O traço +permanência em 

PB terá de ser compensado por outros elementos do contexto, como por exemplo... 

Para a AL, atenta-se ao reforço do traço +permanência no par PE>PB, se aplicável. 

No par PB>PE, os estudos indicam que é preciso verificar qual é a duração da 

permanência em questão, para escolher entre as preposições a e para. 

7.18 Verbos reflexivos 

Segundo I. Duarte (2013, p.448), orações reflexivas são aquelas em que “as funções 

sintáticas de sujeito e de complemento direto representam a mesma entidade 

extralinguística”. Para marcar a reflexividade, adiciona-se ao verbo um dos “pronomes 

reflexos (me, te, se, nos, vos, se), concordando em pessoa e em número com o argumento 

que tem a função sintática de sujeito, como se ilustra em: Eu vi-me ontem na televisão”. 
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Assim como as variações de regência apresentadas anteriormente, ao longo desta 

investigação, foram identificados alguns verbos que parecem funcionar de modo 

reflexivo apenas numa das variedades em estudo. Igualmente, estas hipóteses teriam de 

ser confirmadas a partir de um estudo mais detalhado acerca dos verbos reflexivos em PE 

e em PB. A seguir está indicada uma breve lista para motivar tal estudo: 

Tabela 10 – Variação na reflexividade verbal em PE e em PB 

PE PB 

comunicar (com) comunicar-se (com) 

esquecer-se (de) esquecer (de) 

lembrar-se (de) lembrar (de) 

reunir (com)40 / reunir-se (com) reunir-se (com) 

Fonte: elaboração própria 

7.19 Queísmo e Dequeísmo  

P. Barbosa (2013, p.1889) define queísmo como: 

a supressão da preposição antes de complementos oblíquos oracionais 

finitos, em contextos nos quais a sua ocorrência é perfeitamente aceitável 

para a maioria dos falantes, e, em alguns casos, mesmo exigida para muitos 

deles. Esses contextos são aqueles em que a oração é introduzida por um 

verbo, por um nome ou por um adjetivo. O fenômeno de supressão da 

preposição é bastante comum no caso da preposição de, mas pode também 

afetar a preposição em e, mais raramente, com. 

O dequeísmo, por sua vez, é a outra face deste fenômeno, em que, em vez da 

supressão da preposição em contextos nos quais esta é requerida, verifica-se a inserção 

da preposição em contextos nos quais esta não é necessária. 

Entre os contextos citados por P. Barbosa (2013) em que ocorre o fenômeno do 

queísmo/dequeísmo, verificam-se os verbos lembrar/esquecer, gostar e precisar. Apesar 

de não ter sido encontrado qualquer estudo que contraste as frequências de uso do 

 
40 Identificado em Barreiro et al. (1995, p.6) 
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contexto precisar + verbo contra precisar de + verbo, indica-se aqui que o PB parece dar 

preferência à primeira forma, enquanto que o PE parece tender para o uso da segunda 

forma.  

Alguns estudos sobre o PE analisam o comportamento da preposição de em 

diferentes contextos. Peres e Móia (1995, pp.111-127) apontam alguns exemplos que 

envolvem a possível supressão da preposição de, cujo critério de gramaticalidade, 

segundo os autores, é a aceitação da estrutura por parte dos falantes. Arim (2008, p.59) 

identificou que a preposição de apresenta uso bastante irregular: as construções queístas 

com verbos ditransitivos e pronominais apresentam variação no uso da preposição, mas 

com verbos transitivos indiretos não-pronominais, não houve, no estudo, indícios da sua 

realização. 

Estas reflexões podem servir como base para um estudo futuro acerca da 

frequência dos casos de queísmo e dequeísmo ocorrentes nas duas variedades, de que é 

exemplo o queísmo no contexto do verbo precisar seguido de verbo no PB. 

7.20. Adjetivo comparativo de superioridade de pequeno 

Segundo Cunha e Cintra (2014, p.262; 2016, p.274), em PE a forma analítica de pequeno 

(mais pequeno) é utilizada para nomes mensuráveis metricamente ou palpáveis. A forma 

sintética (menor), por sua vez, é referente a idades ou a medidas não palpáveis. Damos 

como exemplo: 

a) A Ana é mais pequena do que a Maria (em estatura). 

b) A é menor do que a Maria (em idade). 

c) A Ana é mais nova do que a Maria (menor em idade). 

Em PB, é utilizada a forma sintética de pequeno (menor) tanto para comparar as 

medidas palpáveis quanto as não palpáveis, como nos exemplos: 

b) A Ana é menor do que a Maria (em estatura ou em idade). 

c) A Ana é mais nova do que a Maria (menor em idade). 

Nesta variedade, a forma analítica (mais pequeno) redunda em erro, exceto 

quando se comparam duas qualidades do mesmo ser (Cunha & Cintra, 2016, p.274): 

d) O carro é mais pequeno do que barato. 
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Segundo documentam os estudos, para a AL, no par PE>PB parece ser 

recomendada a adaptação, para designar estaturas, de mais pequeno/a a menor. No par 

PB>PE, atenta-se ao sentido de menor: se em idade, mantém-se; se em estatura, adapta-

se a mais pequeno/a. 

7.21. Os porquês 

Durante esta investigação, notaram-se divergências em relação ao uso de por que, porque, 

por quê e porquê em PE e em PB. Não foi encontrado, até o momento, qualquer estudo 

comparativo detalhado sobre essa variação. No entanto, Bechara (2015, p.309) menciona 

que em PB “o Vocabulário Oficial preceitua que se escreva em duas palavras o advérbio 

interrogativo por que, por estar preocupado em indicar a origem pronominal do advérbio, 

distinguindo-o de porque conjunção, que, na essência, se prende também a uma 

combinação de por + que”. No mesmo sentido, Peres e Móia (1995, p.348) explicam que 

a justaposição porque “foi estabelecida em Portugal por diploma legal41, ao contrário do 

que acontece no Brasil, onde a norma oficial determina a separação”. 

Em PB, em interrogativas diretas e indiretas o advérbio interrogativo é grafado 

por que (Por que não me telefonou? / Quero saber por que não me telefonou), e no final 

da frase da mesma forma, mas com acento circunflexo – por quê (Estão atrasados. Por 

quê?) (Bechara, 2015, p.309). 

Em PE, as interrogativas são grafadas como uma única palavra: porque (Porque 

não me telefonou? / Quero saber porque não me telefonou) / porquê (Estão atrasados. 

Porquê). A exceção a esta regra em PE ocorre quando a interrogativa é resultante da 

combinação da preposição por seguida do pronome interrogativo que: Por que não foi à 

aula? (por qual razão) / Por que trocou o presente? (pelo que), tornando a grafia igual 

àquela utilizada em PB (Costa, 2010). Neste sentido, Cunha e Cintra apresentam os 

mesmos exemplos para o tópico advérbio interrogativo de causa nas edições portuguesa 

(2014, p.674) e brasileira (2016, p.557): Por que não vieste à festa? / Não sei por que não 

vieste à festa. 

Nas restantes situações (frases afirmativas e negativas), não parece haver contraste 

entre as regras do PE e do PB (Costa, 2010; Bechara, 2015): 

 
41 Para mais detalhes, ver Peres e Móia (1995, p.345). 
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• Por que é utilizado quando atua como preposição pela disposição da preposição por 

seguida do pronome relativo que: Este é o caminho por que segui (pelo qual). 

• Porque é utilizado como conjunção causal ou final: Voltei porque estava cansado / 

Correu porque chegasse a tempo (para que). 

• Porquê é utilizado como substantivo: Quero saber o porquê do acidente (a razão). 

Para a AL, segundo os estudos apresentados neste tópico, a questão parece estar 

centrada nas frases interrogativas, em que é recomendável recorrer à separação ou à 

justaposição dos dois elementos (por e que), com atenção aos casos nos quais por atua 

como preposição. 

7.22. Formas de tratamento 

Neste momento, faz-se necessário realçar que as questões contrastivas das formas de 

tratamento apontadas para este apartado têm como ênfase o modo escrito formal das duas 

variedades da LP abordadas. Desta forma, não se pretende fazer aqui recomendações para 

a AL de textos literários, que contêm, muitas vezes, simulações de registros e de 

variedades de língua informais e não padronizadas. 

Em relação aos pronomes pessoais, a NPT do PB segue, grosso modo, as mesmas 

regras do PE, comparando-se as tabelas de Castilho (2016, p.477) e Raposo (2013b, 

p.897). Castilho (2016) inclusive confronta as formas pronominais usadas no PB formal, 

com outras formas recorrentes no PB informal: 
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Tabela 11 – Pronomes pessoais em PE 

 

Fonte: Raposo, 2013, p.897 

Tabela 12 – Pronomes pessoais em PB 

 

Fonte: Castilho, 2016, p.477 

 Alguns dos pronomes apresentados por Castilho no quadro não parecem ser 

frequentes na linguagem escrita formal, como ocê, ei, docê, ocês, cês, eis. Há outros, no 

entanto, que se manifestam mais frequentemente. 

 Um deles é o uso de a gente como sinônimo de nós, com o acordo verbal na 3ª 

pessoa do singular. Embora menos aceitável do que nós pela NPT, sendo muito mais 

frequente na linguagem oral, pode ser encontrado também na linguagem escrita, como 



89 

 

exemplificado em Callou (2012, p.161) (“Nós nos divertimos muito na festa” / “A gente 

se divertiu muito na festa”) e identificado por nós frequentemente em sites de venda 

brasileiros (“A gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua 

experiência no site”. / “Pra receber ofertas exclusivas, conta pra gente seu e-mail”42) 

 Para a AL, a partir dos estudos apresentados, convirá manter o pronome nós no 

par PE>PB e alterar a gente por nós quando este estiver presente no par PB>PE. 

 As regras dos pronomes sujeito da 2ª pessoa demonstram ser mais complexas do 

que as regras para a 1ª pessoa. Em PE é usado o tu, concordando com a 2ª pessoa, 

exclusivamente quando há proximidade na relação entre o falante e o ouvinte. Já Cunha 

e Cintra retratavam da seguinte forma o uso destas formas pronominais como formas de 

tratamento: 

usa-se de pais para filhos, de avós ou tios para netos e sobrinhos, entre 

irmãos ou amigos, entre marido e mulher, entre colegas de faixa etária 

igual ou próxima. O seu emprego tem-se alargado nos últimos tempos, 

entre colegas de estudo ou da mesma profissão, entre membros de um 

partido político e até, em certas famílias, de filhos para pais. (Cunha & 

Cintra, 2014, p.372, 2016, pp.305-306) 

 Em PB, o tratamento da 2ª pessoa do singular apresenta um comportamento 

geograficamente instável. De acordo com Scherre (2015, p.142), não se identifica o uso 

do pronome tu com concordância total da 2ª pessoa mas, sim, o uso do tu com 

concordância média no Estado do Pará (Região Norte) e com concordância baixa (dando 

lugar à concordância com a 3ª pessoa do singular) no Estado do Rio Grande do Sul 

(Região Sul) e numa pequena área do Estado do Amazonas (Região Norte). Nos demais 

Estados da Região Norte e Nordeste e no Estado de Santa Catarina (Região Sul), verifica-

se a alternância entre tu e você, com baixa concordância do tu. 

 
42 Disponível em www.americanas.com.br. Acesso em: 29 ago 2020. 
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Nas regiões Centro-Sul e Sudeste, e no Estado do Paraná (Região Sul), há a 

predominância do uso de você (com o acordo na 3ª pessoa do singular), aplicando-se à 

maioria das situações, em que se vivam relações igualitárias ou não43. 

Já em PE, o uso de você não é tão simplificado. Segundo Carvalheiro (2016, 

p.322), “os usos do tu em PB podem estar mais próximos aos usos do você do PB, do que 

aos usos do tu do PE; e os usos do você do PB podem estar mais próximos aos usos do tu 

do PB do que dos usos do você do PE”. Quanto ao uso do você, I. M. Duarte (2011, p.87) 

indica que: 

o pronome você, generalizado ou quase no Brasil, onde a sua utilização 

não levanta qualquer dificuldade, coloca muitos problemas na variedade 

europeia do português, porque, no singular, só é aceitável em certas 

regiões e em certas variedades diastráticas, sendo o seu uso na variedade 

padrão muito específico de certas relações absolutamente simétricas e 

amistosas e inaceitável na maior parte dos casos, sobretudo sempre que 

exista dissimetria social ou de idade entre os interlocutores. Nas 

variedades mais próximas da norma, o você é quase inadmissível, 

geralmente sentido como grosseiro ou, pelo menos, pouco cortês. 

Há ainda o uso de outras formas de tratamento para a 2ª pessoa do singular para 

suprir as situações em que o uso de tu ou você não é conveniente. Em PB, o senhor e a 

senhora, com o acordo na 3ª pessoa do singular, é usado para demonstrar respeito de 

inferior para superior, no entanto, cada vez menos frequente nesta variedade. De acordo 

com Cunha e Cintra (2014, p.373, 2016, p.307), “no Brasil, estas formas de tratamento 

são inusitadas. Aliás, o emprego dos títulos específicos, no tratamento ou fora dele, é 

sensivelmente maior em Portugal do que no Brasil, onde só em casos especialíssimos vêm 

precedidos de o senhor”. 

Em PE, a lista de formas de tratamento para demonstrar respeito em substituição 

ao tu é mais extensa, incluindo o/a senhor(a) doutor(a) e o/a senhor(a) engenheiro/a, ou, 

ainda, com formas nominais, como nomes próprios, de relação de parentesco ou de outra 

relação com o interlocutor, precedidos de artigo definido: a Ana, a mãe, a professora 

 
43 Sobre os aspectos sociolinguísticos das formas de tratamento tu e você em PB, ver Thomé-

Williams (2004). 
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(Cunha & Cintra, 2014, p.373, 376). Apesar da extensa lista para o tratamento da 2ª 

pessoa em PB sem o uso do tu ou você, esta pode não dar conta de todas as possibilidades 

da relação entre enunciador e interlocutor em que se preze o respeito. De acordo com 

Nascimento, Mendes e M. E. L. Duarte (2018), nestas situações, pode-se recorrer à 

estratégia de omissão da forma nominal, utilizando-se apenas o verbo na 3ª pessoa, como 

em: Pode dizer-me as horas? / Sabe onde é que se apanha o autocarro?. Desta forma: 

“(...) fica a ambiguidade sobre a natureza do sujeito omitido, que pode ser 

você ou uma forma nominal. Será, em qualquer dos casos, o paradigma 

que se opõe ao pronome tu. Em suma, a omissão de você torna-se uma 

eficaz forma de evitar o uso de você, socialmente marcado” (Nascimento 

et al., 2018, p.251). 

Quanto ao uso da 2ª pessoa do plural, Aguiar e Paiva (2017, p.136) mencionam 

que o uso de vós é limitado ao discurso religioso no PE contemporâneo, em seu sistema 

padrão, e no PB, está praticamente extinto, sendo generalizado o uso de vocês. Segundo 

Cunha e Cintra (2014, p.621, 2016, p.512), “na linguagem corrente do Brasil evitam-se 

as formas do sujeito composto que levam o verbo à 2ª pessoa do plural, em virtude do 

desuso do tratamento vós e, também, da substituição do tratamento tu por você, na maior 

parte do país”. 

No entanto, o estudo de Aguiar e Paiva (2017, p.149) indica que o uso desta forma 

de tratamento ainda está presente na fala de pessoas de mais idade e de menor 

escolaridade no Norte de Portugal, embora haja uma tendência para o seu desuso entre as 

gerações mais jovens. Já o clítico plural vos e a forma tônica convosco são mais frequentes 

do que o pronome pessoal, apesar de ocorrerem combinações incoerentes com vós e 

vocês. 

Para a AL, os estudos aqui descritos parecem tender para as seguintes 

recomendações: o uso generalizado de você/vocês no par PE>PB, como mencionado por 

Bagno (2001, p.168) sobre a adaptação do filme Capitães de Abril (ver Introdução). No 

par PB>PE, para a adaptação de tu ou você será necessário investigar mais a fundo a 

relação entre enunciador e interlocutor, no entanto, de modo geral, pode-se recorrer à 

estratégia de omissão do pronome pessoal ou da forma nominal, explicitando-se o 

tratamento formal pela concordância verbal com a 3ª pessoa do singular. Para a 2ª pessoa 
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do plural, mantém-se o pronome vocês. Relembramos que, em textos literários, estas 

estratégias simplificadas de adaptação podem não ser adequadas, por pertencerem a 

registros não-padronizados ou próprios de alguma variedade, contendo, portanto, traços 

culturais que podem ser mantidos. 

 Quanto aos pronomes pessoais de 3ª pessoa (ele, ela, eles, elas), não detectamos 

diferenças entre as NPT do PE e o PB. No entanto, foram encontrados estudos44 sobre a 

concordância nominal de 3ª pessoa do plural no PB (como em: os menino, as coisa), quase 

exclusivos da linguagem informal, portanto, não relevantes para a AL de textos escritos 

entre estas duas variedades. 

 Em PB, o acordo dos pronomes você/vocês com a 3ª pessoa põe em questão os 

pronomes possessivos equivalentes. As gramáticas normativas, como a de Bechara (2015) 

continuam a apresentar os pronomes possessivos do PB da mesma forma como são usados 

em PE: 

Tabela 13 – Pronomes possessivos em PB 

Fonte: Bechara, 2015, p.174 

Por outro lado, as gramáticas descritivas parecem discordar. Segundo Castilho 

(2016, p.502), “no PB, vosso não foi documentado no corpus compartilhado do Projeto 

Nurc. Com o enfraquecimento de teu e vosso, deixou-se uma ‘casa vazia’ na segunda 

pessoa do quadro pronominal, que foi ocupada por seu, seus. (...) Deslocando-se seu para 

a segunda pessoa, abre-se nova casa vazia, a da terceira pessoa, que passou a ser ocupada 

por dele, deles”.  

 Para a AL, parece ser recomendável, para os possessivos da 2ª pessoa do singular, 

que no par PE>PB seja usado seu, e no par PB>PE teu ou seu, a depender da relação de 

 
44 Como em Brandão e Vieira (2012), Castilho (2016, p.461) e Miranda (2016). 



93 

 

tratamento entre os interlocutores. Para a 2ª pessoa do plural, usa-se vosso/vossos em PE 

e de vocês (após o objeto) em PB. 

Para a terceira pessoa, a partir dos estudos aqui descritos, pode ser sugerida a 

alteração de seu/sua para dele/dela (no par PE>PB), para evitar a ambiguidade com a 

concordância da 2ª pessoa (você)45. Note-se, no entanto, que seu/sua “concordam em 

gênero e número com o substantivo que designa o referente possuído” (Ana estava no seu 

carro), ao passo que dele/dela concorda com o possuidor (Ana estava no carro dela) 

(Castilho, 2016, p.503). 

7.23. Advérbio sempre 

Segundo Raposo (2013c, p.1604) o advérbio sempre é ambíguo em PE, sendo 

diferenciado a partir da sua posição na frase. Em posição pré-verbal, tem valor 

confirmativo: 

a) A Maria sempre vai ao parque. (Afinal de contas, a Maria vai ao parque)46. 

Em contrapartida, em posição pós-verbal, sempre tem valor temporal: 

b) A Maria vai sempre ao parque. (A Maria vai ao parque com frequência)”.47 

Em PB, o advérbio sempre não tem valor confirmativo, qualquer que seja a sua 

posição na frase48. Desta forma, as frases a) e b) constituem a mesma situação: A Maria 

vai com frequência ao parque. 

Para a AL, não parece ser necessário fazer alterações se o sempre estiver após o 

verbo. No par PE>PB, ao identificar o advérbio sempre antes do verbo, o seu valor 

confirmativo parece precisar ser substituído por outros elementos, como afinal de contas 

e mesmo, entre outros. No par PB>PE, são estes os elementos que terão de ser 

identificados para, se necessário, serem substituídos por sempre antes do verbo.49 

 
45 Sobre o uso dos pronomes possessivos em PE e em PB, ver A. Castro (2001). 

46 Sobre o emprego do advérbio sempre em PE, ver Costa (2010, p.39) e Raposo (2013c, p.1649). 

47 Note-se, aliás, que, dadas estas diferenças de comportamento sintático-semântico, certos 

autores veem no sempre que antecede o verbo uma ocorrência de uma partícula modal e não de 

um advérbio. Tal é o caso de Franco (1990). 

48 Sobre o emprego do advérbio sempre em PB, ver Brito (2001) e Castilho (2016, p.570). 

49 Certos autores defendem que esta diferença de valor semântico-pragmático, entre um sempre1 

e um sempre2, que se verifica em PE, implica que a unidade sempre deve ser reclassificada 
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7.24. Pronome demonstrativo: este / esse 

Segundo A. T. Alves (2004, p.72), os pronomes demonstrativos em deixis (ponto de 

referência de um contexto situacional) são utilizados da seguinte forma: este confere 

proximidade ao falante, esse confere proximidade ao ouvinte e aquele confere 

distanciamento tanto do falante quando do ouvinte. Em PE, o uso desses pronomes está 

de acordo com a descrição apresentada. 

No caso do PB, esse é utilizado, mesmo que contrariamente às gramáticas 

normativas e descritivas, como sinônimo de este, passando a referir proximidade ao 

falante ou ao ouvinte: esta/essa caixa é pesada (A. T. Alves, 2004, p.75). A especificação 

da proximidade ao falante ou ao ouvinte poderia ser indicada das seguintes formas, 

respectivamente: essa caixa aqui é pesada; essa caixa aí é pesada. Ressalta-se que este 

fenômeno do PB se aplica à deixis, mas não à anáfora. 

Dada esta divergência, ressaltamos que, como a NPT do PB sugere as mesmas 

regras da NPT do PE, no par PE>PB, não será necessário fazer alterações deste aspecto. 

No par PB>PE, no entanto, recomenda-se atenção aos usos de esse, essa e isso com valor 

deítico que, na verdade, indicam proximidade ao falante, e não ao ouvinte, podendo, 

provavelmente, ser mais adequadamente substituídos por este. 

 7.25. Advérbio entretanto 

Este tópico é explicado a partir do seguinte exemplo50: “Juraci Moreira Souto classificou 

o projeto como ‘uma grande oportunidade’ para conter o êxodo rural. Ele criticou, 

entretanto, o uso de 30% da área dos imóveis para a exploração de energia elétrica.” 

(sublinhado nosso) 

Segundo A. T. Alves (2004), em PE o advérbio entretanto é usado 

majoritariamente com valor temporal, para indicar duas ações que ocorrem em tempo 

paralelo. A inclusão de entretanto na frase em PE dá o sentido de a classificação do 

projeto e a crítica terem acontecido ao mesmo tempo. 

 
quando perde o valor temporal. É o caso de Franco (1991) que propõe chamar “partícula modal” 

ao sempre de valor confirmativo (que o autor distingue semanticamente de afinal, que, ao 

contrário de sempre, nega, ao invés de confirmar, uma determinada expectativa e pressuposição). 

50 Disponível em: www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/26/especialistas-defendem-

uso-de-energias-solar-e-eolica-em-assentamentos-rurais. Acesso em 06 set. 2020. 
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Em PB, por outro lado, entretanto parece ter perdido o seu valor temporal, dando 

lugar a um valor concessivo-contrastivo, como sinônimo de no entanto (A. T. Alves, 

2004). Assim, na frase acima, pertencente à variedade do PB, não se verifica o sentido 

temporal, apenas o valor contrastivo, indicando que a crítica tem sentido oposto à 

classificação do projeto como “uma grande oportunidade”. 

 A autora (A. T. Alves, 2004, p.80) também menciona que as locuções de valor 

temporal nesse meio tempo e no meio tempo são muito mais usadas em PB do que PE, 

inclusive não tendo sido encontrada nenhuma ocorrência destas locuções no corpus em 

PE utilizado por ela. Para contornar o problema da ausência de valor temporal de 

entretanto em PB, na AL poderão ser utilizadas as duas locuções (nesse meio tempo e no 

meio tempo) citadas pela autora (ibidem). 

7.26. Adjuntos adverbiais temporais: não mais vs. já não 

Este tópico é apresentado por Bagno (2001, p.37) como uma situação de conflito 

semântico entre o PE e o PB. 

Outra amiga brasileira, em Portugal, entrou num supermercado 

procurando canela em pó. Diante da prateleira onde deveria estar a canela, 

viu que o lugar estava vazio. Ela se dirigiu então a uma funcionária do 

supermercado e perguntou: ‘Não tem mais canela?’ E a funcionária: 

‘Precisa de mais? A que temos não lhe basta? 

Para Bagno (2001), esse conflito acontece porque “os portugueses não usam a 

sintaxe não + verbo + mais para indicar que alguma coisa já acabou: eles usam a sintaxe 

já + não + verbo”. Em PE, segundo o autor, a estrutura não + (verbo) + mais51 se refere 

à quantidade. Logo, a frase do exemplo, do ponto de vista do PE tem um efeito como: 

“Você não tem uma quantidade maior de canela do que a que está exposta na prateleira?”. 

Para o mesmo sentido pretendido em PB, a frase deveria ser construída em PE como: já 

não há canela?. 

 
51 Bagno (2001) aplica o exemplo a verbos existenciais (ter / haver). A generalidade da regra 

exemplificada pelo autor poderia ser comprovada através da testagem da estrutura com verbos de 

outras classes semânticas e aspectuais para além dos verbos do exemplo. 
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Em PB, parece não haver distinção entre a semântica das estruturas não mais e já 

não, indicando ambas a transição de uma situação do passado para o presente, apesar de 

haver preferência da primeira relativamente à segunda. Segundo Bechara (2015, p.460), 

“No Brasil, é mais geral o emprego de não mais em ambos os valores semânticos”, 

embora a ausência de outros elementos contextuais na frase possa torná-la ambígua. 

Como exemplo de ambiguidade, a frase ‘Não quero mais’ teria o sentido, em PE, de não 

querer em mais quantidade do que está disponível, e, em PB, o sentido da mudança de 

ideias, do querer ao não-querer. O sentido de quantidade em PB seria provavelmente 

retomado com a inclusão de outros elementos na frase, como: Não quero mais do que 

isso. 

7.27. Pois não: expressão interrogativa vs. locução adverbial 

Apesar de os aspectos semântico-discursivos da análise contrastiva entre o PE e o PB não 

serem o objetivo desta investigação, reconhece-se que há um que merece especial 

atenção, por consistir em falso cognato entre as duas variedades. 

Em PE, pois não atua como uma expressão interrogativa-tag, isto é, interroga 

abreviadamente sobre o estatuto da verdade da proposição enunciada (“A Ana não está, 

pois não?”), bem como relativamente à resposta a esta interrogativa-tag, como no 

exemplo acima (Matos, 2003, p.782). 

 Em PB, a expressão não atua como interrogativa-tag, recorrendo-se a outras 

palavras e expressões para o mesmo efeito. Em vez disso, pois não (como forma curta de 

pois não havia de...) atua como locução adverbial, para demonstrar de forma cortês o 

consentimento ou a disponibilidade para uma resposta ou ação52. Como exemplo, 

podemos apresentar o seguinte diálogo: 

(Enunciador A) – Pode me ajudar? 

(Enunciador B) – Pois não (Pois não havia de perguntar, do que precisa?). 

Em PB, a resposta do enunciador B indica, com essa expressão, a disponibilidade 

e permissão para que o enunciador A continue o seu pedido. Em PE, apesar de a resposta 

 
52 Sobre a construção pois não em PB, ver Lôbo (2017). 
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do enunciador B ser pouco admissível pela ausência da expressão interrogativa-tag, 

poderia inferir um sentido de negação de disponibilidade pela presença do não. 

 Para a AL, parece ser recomendável, no par PE>PB, a alteração de pois não por 

outras interrogativas-tag e, no par PB>PE, a reformulação através de outros elementos 

com a carga semântica de consentimento ou disponibilidade. 

7.28. Numerais cardinais: bilião / bilhão 

Terminamos a compilação de variáveis linguísticas, que exibem divergência entre as 

variedades PE e PB efetuada neste capítulo, com a identificação de um fenómeno 

semântico presente nos lexemas bilião e bilhão. 

Apesar da grafia similar, bilião e bilhão não são sinônimos em PE e em PB. Em 

PB, um bilhão equivale a 10⁹ (1 000 000 000), o que é designado mil milhões ou milhar 

de milhão em PE. Já nesta variedade, um bilião equivale a 10¹² (1 000 000 000 000), 

correspondente a um trilhão em PB (Bechara, 2015, p.213). 

Essas diferenças também existem em inglês: one billion em inglês americano 

corresponde a um bilhão em PB, enquanto one billion em inglês britânico corresponde a 

um bilião em PE (Cracknell & Bolton, 2009). Este numeral exige, portanto, atenção, não 

só na AL, mas também na tradução interlinguística que envolvam o inglês e/ou o 

português, em que será preciso verificar quais são as variedades envolvidas.  

 

Descritos os 28 aspectos morfossintáticos e semânticos que compõem esta 

observação sistemática, retomamos um dos resultados obtidos no capítulo 6. O inquérito 

realizado evidenciou a importância de que os recursos que se queiram pôr à disposição 

dos tradutores para a AL sejam online, e que, acima de tudo, estejam organizados de 

forma prática e concisa para uma consulta rápida durante o trabalho de adaptação.  

De forma a que esta investigação possa contribuir de forma eficaz para a prática 

da AL, foi criado um quadro-guia para a AL PE / PB (disponível no anexo 3), 

apresentando de forma resumida e organizada os 28 aspectos que se encontram neste 

capítulo. A numeração segue a mesma ordem aqui utilizada. Assim, os detalhes de cada 

item do quadro do anexo 3 estão marcados com os mesmos números já apresentados 

neste capítulo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação de Mestrado, situada nos estudos da Tradução, teve como objetivo 

principal contribuir para os estudos da AL entre variedades de uma mesma língua, no 

caso presente, entre as variedades do PE e do PB. A partir deste objetivo e a fim de 

delinear as várias etapas desta investigação, foram estabelecidos objetivos específicos, 

nomeadamente: a) localizar a AL nos estudos da Tradução; b) identificar os principais 

estudos existentes sobre a AL entre o PE e o PB; c) identificar os principais estudos 

linguísticos comparativos entre o PE e o PB; e d) analisar alguns dos aspectos 

morfossintáticos e semânticos da variação entre o PE e o PB relevantes para a AL. 

Para concretizar o projeto, começamos por descrever, no capítulo 1, a nossa 

metodologia de investigação. Utilizamos um método de triangulação de dados, no qual 

utilizamos  diferentes instrumentos, fazendo interagir os seus resultados. Os três 

instrumentos utilizados foram: a revisão de literatura, o inquérito e a observação 

sistemática. Os resultados foram apresentados em quatro capítulos. 

 Seguidamente, consideramos necessário contextualizar esta investigação a partir 

de dois capítulos. O capítulo 2 narrou resumidamente a história da LP em Portugal e no 

Brasil, até ao momento atual no qual se encontram estas duas variedades linguísticas. A 

partir das referências pesquisadas, realçamos, inclusive, a diferença entre as expressões 

português do Brasil e  português brasileiro, correspondendo a primeira a um estágio 

anterior ao da segunda da língua falada hoje no Brasil. Um dos fatores que pode ter 

contribuído fortemente para a variação PE-PB é o baixo índice de alfabetização da 

população brasileira, que há apenas um século era de cerca de 25% dos falantes cultos no 

país. Alguns dos traços linguísticos da variedade popular do PB acabaram por se 

solidificar, e, atualmente, constam em gramáticas descritivas no PB. O capítulo 3 foi 

dedicado à definição da área da Variação Linguística, estudada pela Sociolinguística. 

Pudemos, com este capítulo, localizar o tema desta investigação no campo da variação 

diatópica e explicar a diferença entre alguns termos relevantes durante o trabalho: 

variedade, variação, variável e variante. 

 No capítulo 4, descrevemos a adaptação linguística e a localizamos como um 

serviço de tradução intralinguística. Ainda, discutimos a sua nomenclatura, numa 

constelação de termos, como localização, edição e conversão. A partir da revisão dos 
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principais estudos publicados sobre o tema, verificamos que o desenvolvimento da AL 

parece estar concentrado na tradução à máquina, sem que haja uma interação com os 

esforços para aprimorar a AL humana. 

No capítulo 5, debruçado sobre estudos contrastivos entre o PE e o PB, indicamos 

os principais materiais que tratam da variação entre estas duas variedades, nos diferentes 

níveis linguísticos. Apontamos os principais aspectos contrastivos fonéticos e fonológicos 

entre os PE e PB. Ao nível ortográfico, constatamos que há vários recursos que nos 

permitem identificar as diferenças na ortografia das palavras; entre eles se encontram as 

ferramentas FLiP e Lince, bem como o Portal da Língua Portuguesa, que parecem 

oferecer uma solução prática e eficaz de verificação ortográfica. Também, constatamos 

que, ao nível lexical, nenhum dos dicionários mencionados na nossa dissertação satisfaz 

completamente as necessidades da AL, por serem unidirecionais, por estarem 

desatualizados ou por não terem uma organização simplificada para a AL. Aos níveis 

morfossintático e semântico, apontamos os principais estudos que pretenderam dar conta 

da Linguística Contrastiva entre o PE e o PB nestes níveis linguísticos. 

Os resultados do capítulo 6, focado na apresentação das respostas a um inquérito 

aplicado a profissionais de Tradução, contribuíram, apesar da baixa adesão ao 

instrumento, para esboçar uma imagem da AL enquanto prática profissional. Ficamos a 

saber dos recursos mais utilizados para a tarefa e de algumas lacunas que podem ser 

preenchidas com estudos futuros. Destacamos, a partir desses resultados, algumas 

conclusões interessantes, como uma possível tendência de a AL ser aplicada 

maioritariamente a textos informativos, a importância de os recursos a serem 

desenvolvidos estarem em formato digital e não mais em formato impresso, bem como a 

relevância de serem instrumentos integrados em termos de cobertura de níveis de análise 

linguística. 

Ao integrar os resultados dos capítulos 4, 5 e 6, podemos sugerir, nesta fase de 

balanço do nosso projeto, para o nível lexical, a criação de um dicionário contrastivo em 

formato digital para consulta rápida. Para os níveis morfossintático e semântico, idealiza-

se a apresentação dos aspectos contrastivos relevantes de uma forma visualmente 

simplificada, como por meio de tabelas, que podem interagir com comandos de busca 
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digitais, a título de exemplo através do atalho CTRL + F (ou CTRL + L em alguns 

softwares em português). 

A observação sistemática realizada no capítulo 7 é resultado das várias etapas 

aplicadas ao longo do trabalho, entre as quais se contam a revisão dos principais estudos 

nas áreas cruzadas nesta dissertação (como sejam os estudos de tradução no subdomínio 

da adaptação; os estudos linguísticos comparativos entre variedades e os estudos 

gramaticais) e o tratamento e discussão dos resultados do inquérito. Identificamos 28 

áreas de natureza maioritariamente morfossintática e semântica (embora alguns dos itens 

referidos envolvam também aspectos discursivos), nos quais foi possível comprovar 

divergências entre as variedades do PE e do PB que são relevantes para a atividade da 

AL. Note-se que, tal como especificamos ao longo da dissertação, nos concentramos em 

aspectos preferencialmente relacionados com o modo escrito, a variedade padrão e o 

registo formal. Houve também divergências identificadas durante esta investigação que 

requerem observações mais detalhadas para poderem ser comprovadas, mas que optamos 

por incluir na lista dos aspectos contrastivos. 

Aceitando as sugestões mencionadas pelos profissionais de tradução nos 

resultados do inquérito no que toca à ineficácia e falta de acessibilidade dos instrumentos 

de consulta disponíveis atualmente, decidimos dispor os resultados do nosso estudo numa 

tabela simplificada para a verificação desses aspectos durante o procedimento de AL. No 

entanto, ressalta-se que esta tabela não pretende dispensar a leitura detalhadas dos tópicos 

analisados no capítulo 7. Esta nossa decisão se relacionou com o enquadramento desta 

dissertação, relatado na introdução deste trabalho, em que salientamos a lacuna de 

instrumentos integrados para apoio ao profissional de AL, particularmente no par de 

variedades PE/PB. Como consequência, tivemos a vontade de fazer deste projeto um 

contributo para a supressão desta lacuna, fazendo uma ponte entre os estudos linguísticos 

comparativos e gramaticais descritivos de cada uma das variedades em questão e a 

aplicação dos mesmos à prática da AL. 

 A partir desta composição, respondemos às perguntas de pesquisa estabelecidas 

logo no início do trabalho, a saber: a) a AL se localiza nos estudos da Tradução 

Intralinguística; b) os principais estudos sobre AL, efetuados até ao momento, 

referenciados no capítulo 4, se concentram na tradução à máquina, deixando uma lacuna 
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no que toca aos estudos vocacionados para a AL humana; c) existem numerosos estudos 

linguísticos comparativos entre o PE e o PB, que cobrem variações nos diferentes níveis 

de organização linguística de que demos conta no capítulo 5. Tais estudos são parcelares, 

no sentido em que cobrem, normalmente, apenas um aspecto linguístico isolado e 

encontram-se dispersos, em termos de suporte e da data de produção; e d) sintetizamos 

num capítulo específico algumas das variáveis divergentes entre PE e PB, de natureza 

mormente morfossintática e semântica, anteriormente dispersas em estudos variados. 

Estas variáveis podem ser consultadas no capítulo 7 e, de forma simplificada, sob a forma 

de tabela, no anexo 3. Com esta síntese, procuramos construir um instrumento de apoio 

suplementar para os profissionais de AL nas variedades do PE e do PB. Estes aspectos 

apontaram mais alterações necessárias para o par PB>PE do que para o par PE>PB, uma 

vez que a NPT do PB não é tão distante da NPT do PE, mas há traços da NCC do PB que 

acabaram por ganhar mais aceitação pela sua variedade culta e que podem estar presentes 

em textos desta variedade a serem adaptados à variedade portuguesa. 

 Além dos resultados previstos, estabelecidos a partir dos objetivos desta 

investigação, foi possível identificar outras questões relacionadas com a AL que podem 

ser importantes para a sua consolidação enquanto subárea da Tradução. Mencionamos 

aqui a terminologia das variedades nacionais adotada em contextos acadêmicos e em 

contextos profissionais. A primeira segue a nomenclatura utilizada pela linguística, com 

uma letra para a língua e outra para a variedade (como em PE e PB); enquanto a segunda 

usa duas letras para a língua para em seguida designar a variedade (como em PT-PT e 

PT-BR). Note-se, ainda, que não foi identificado por nós o uso de português europeu em 

contexto profissional. 

 Ressaltamos que as sugestões para a AL indicadas neste trabalho serão, 

potencialmente, mais eficazes se realizadas por falantes das variedades nativas em estudo, 

isto é, serão compreendidas e aplicadas de forma mais segura por profissionais com a 

variedade materna do PE, para um trabalho de AL do par PB>PE, e, vice-versa. De facto, 

tal como acontece para a tradução interlinguística, na AL, uma forma de tradução 

intralinguística, colocam-se questões estilísticas e idiomáticas relativas à variedade de 

chegada, que um falante nativo da respectiva variedade conseguirá avaliar melhor. 
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Apesar de esta investigação ter englobado muitos aspectos da AL no par de 

variedades geográficas selecionado, verificamos que este tema mantém um grande 

potencial para ser amplamente desenvolvido, a partir do preenchimento de muitas das 

lacunas identificadas neste trabalho. Listamos, a seguir, algumas sugestões para projetos 

futuros relacionados com a AL que puderam ser elucidadas durante esta investigação: 

• criação de um dicionário contrastivo PE-PB bidirecional em formato digital; 

• criação de bases de dados a partir das diferenças lexicais entre o PE e o PB para serem 

adicionadas às ferramentas de tradução assistida por computador; 

• estudos sobre a AL entre outras variedades do português e entre variedades de outras 

línguas, como entre o espanhol europeu e as várias variedades do espanhol latino-

americano, e entre o francês europeu e o francês do Québec, por exemplo, para 

nomear apenas alguns casos possíveis; 

• compilação de corpora paralelos em PE e em PB para identificação de elementos 

contrastivos ainda não constatados; 

• estudo comparativo com corpora em PE e em PB sobre variáveis linguísticas tais 

como: regências; reflexividade dos verbos; uso dos infinitivos flexionados que possa 

interferir no valor semântico de frases nas duas variedades; frequência de uso do 

pretérito imperfeito como alternativa ao futuro do pretérito; distribuição de uso dos 

particípios duplos em PB; e frequência de uso do tempo futuro simples nas duas 

variedades, entre outros aspectos; 

• contribuições da AL para outras áreas e subáreas, como a tradução interlinguística, a 

interpretação e o ensino de línguas estrangeiras; 

• estudo da diferença entre o desempenho manual e automático da AL, após formação 

detalhada dos sujeitos de investigação e configuração dos softwares utilizados; 

• estudo das características fonéticas das variedades da LP que possam ser relevantes 

para a prática da interpretação (ex: palavras homófonas, como mas e mais em PB); e 

• criação de uma ferramenta de tradução/adaptação automática a partir de compilação 

de elementos contrastivos lexicais, morfossintáticos e semânticos em PE e em PB. 

Os estudos sobre a AL, apesar de ainda pouco explorados, podem ser uma 

contribuição valiosa para Tradução, tanto em seu domínio científico quanto em sua 

prática. Para este âmbito, esperamos que o guia apresentado como resultado possa ser um 
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apoio importante para os profissionais da AL no par de variedades PE / PB e que ressalte 

a importância das variedades linguísticas na tradução. Na academia, esperamos que esta 

dissertação possa contribuir para a oferta de formação específica de AL aos estudantes 

em cursos de Tradução, bem como para novas investigações relacionadas com os estudos 

da Variação Linguística aplicada à Tradução.  
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Anexo 1 – Inquérito sobre Adaptação Linguístca 
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Anexo 2 – Resultados do inquérito 

Pergunta 1: Variedade materna: 

 

 

Pergunta 2: Domina ambas as variedades (europeia e brasileira) do português? 

 

 

33%

67%

Português europeu

Português brasileiro

44%

56%

Sim

Não
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Pergunta 3: Tem formação em tradução? 

 

 

Pergunta 4: Local de trabalho: 

 

 

  

50%

10%

30%

10%
Mestrado

Curso de especialização

Licenciatura/Graduação

Não

30%

70%

Agência de tradução

Freelancer



121 

 

Pergunta 5: O serviço de adaptação linguística entre variedades do português já lhe foi 

proposto por clientes sob quais termos? 

 

 

Pergunta 6: Em que contexto realiza adaptações? 

 

  

46%

23%

23%

8%
Adaptação

Tradução

Revisão

Edição

63%

37% Como parte do processo de
tradução interlinguística

Como serviço de tradução
intralinguística
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Pergunta 7: Quais são os tipos de texto mais frequentes para o serviço de adaptação?53 

 

 

Pergunta 8: Quais são as áreas de especialidade mais frequentes para o serviço de 

adaptação linguística? 

 

 

 
53 As opções de respostas às perguntas 7 e 8 foram inspiradas em divisões anunciadas por agências 

de tradução e não pela Academia. Esta escolha se relacionou com a necessidade de adequação ao 

universo profissional dos respondentes. 

 

5%
9%

5%

24%

5%
24%

9%

19%

Acadêmico/Científico

Anúncio publicitário

Audiovisual

Descrição de produtos,
dispositivos e equipamentos

Informações institucionais

Manuais, guias e instruções

Relatórios empresariais

6%
6%

6%

41%

23%

6%

6%
6%

Ciências da natureza

Economia

Farmacologia

Indústria

Informática, eletrônica e
telecomunicações

Medicina

Turismo

Marketing
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Pergunta 9: Recorre a algum guia ou manual de estilo linguístico para o serviço de 

adaptação? 

 

 

Pergunta 10: Recorre a materiais de consulta linguística (gramáticas, dicionários, 

livros/artigos, Portal Ciberdúvidas, websites) para o serviço de adaptação? Liste-os 

abaixo: 

1 Sim. Geralmente uso diversos dicionários online e textos paralelos. Para o 

português brasileiro gosto de usar o Michaelis e pro europeu o priberam. Para 

questões terminológicas o proz também traz opções com as duas variantes. 

2 Sim. Dicionários e glossários técnicos online. Também consulto falantes nativos do 

pt-PT e/ou colegas que tenham conhecimento sobre o assunto do texto. 

3 Não recorro a nenhum tipo de material de consulta linguística para o serviço de 

adaptação, apenas verifico pontualmente questões relacionadas à grafia de 

determinados termos entre ambas as variedades do português. 

4 Guia de estilo interinstitucional, Portal Ciberdúvidas, gramáticas. 

5 sim. pesquiso na internet. ainda não encontrei uma gramática para ter em casa 

6 Todos os citados na pergunta, dentre eles dicionários PTPT-PTBR. 

7 website Instituto Camões 

8 Portal Ciberdúvidas 

9 Dicionário online Michaelis 

 

 

 

44%

56%

Sim

Não
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Pergunta 11: Considera que os materiais disponíveis são suficientes para realizar com 

êxito o serviço de adaptação? Por quê? 

1 Não considero que use nenhum material específico para o serviço pois sempre me 

aconteceu para adaptar para o PTBR. Não me considero capaz de escrever ou 

traduzir para o PTPT, mas em questões de entendimento não encontro maiores 

problemas. Quando tenho dúvidas, algumas pesquisas online geralmente resultam.  

2 Não, principalmente quando o texto é bastante técnico ou específico de uma área. 

3 Não considero que os materiais disponíveis, de forma isolada, são suficientes para 

se realizar com êxito o serviço de adaptação, visto que este tipo de operação 

linguística envolve fatores internos à língua na sua modalidade escrita (aspectos 

sintáticos, lexicais e estilísticos), bem como fatores externos à língua (aspectos 

culturais), pelo que é necessário adquirir competências que vão além da pesquisa 

por referências. 

4 Tudo depende da competência linguística em ambas as variantes e do conhecimento 

específico da área de especialidade do texto por parte do tradutor. Sem saber se este 

tipo de recurso existe, seria útil um dicionário online pt-PT>pt-BR e pt-BR>pt-PT. 

5 não.  

6 Um último caso é possível recorrer a outros tradutores de Portugal. 

7 Não. Por vezes não encontro o conteúdo que procuro.  

8 penso que sim. Tudo depende das competências de quem está a efetuar a adaptação. 

9 Não sei. 

 

Pergunta 12: Considera que o serviço de adaptação é realmente necessário? 

1 Sim, essencial. 

2 Sim 

3 Considero que a adaptação é certamente necessária, sob pena do texto final 

apresentar ruídos de interpretação e estranheza no público alvo, prejudicando a 

eficácia da mensagem original. 

4 Sim 

5 sim. porque há diferenças gramaticais 

6 Não é necessário para a compreensão, mas é necessário para o conforto. 

7 Sim. É uma demanda da encomenda de tradução. 
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8 sim. O português do Brasil e de Portugal são demasiado diferentes... 

9 Sim. 

 

Pergunta 13: Nos últimos dois anos, considera que a demanda por serviços de 

adaptação: 

 

 

Pergunta 14: Quais são as maiores dificuldades que encontra durante o serviço de 

adaptação? 

1 Encontrar equivalentes que mantenham o mesmo tom do texto em PTPT. 

2 Quando não há o texto original de referência ou quando não trabalho com o idioma 

do texto original. Quando faço adaptação, poder consultar o texto de origem é 

crucial. 

3 Partindo do princípio que as duas variedades do português apresentam diferenças a 

nível morfológico, sintático e lexical, as maiores dificuldades encontradas estão 

relacionadas às sutilezas intrínsecas presentes nas variedades, que por vezes passam 

despercebidas a um falante não nativo. Aqui é importante referir a questão dos 

clíticos pronominais, de construção com gerúndio, utilização do verbo ter/haver, 

dentre outros aspectos. 

4 Terminologia, fluência do texto (por vezes é necessária uma reestruturação de fundo 

nas frases e parágrafos para que o texto soe natural na vertente pretendida e não 

como uma adaptação). 

5 pesquisar regras gramaticais... preciso achar um site que englobe td 

6 Grande diferença no uso da acentuação. 

7 nenhuma  

 

44%

56%

manteve-se estável

aumentou
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Pergunta 15: Quais são os níveis linguísticos mais afetados pela necessidade de 

adaptação? 

 

*Outro (comentário): Acredito que esta questão varie de acordo com gênero do texto de 

partida, o que certamente condiciona o nível de diferenças entre as duas variedades do 

português. 

 

Pergunta 16: Outros comentários: 

1 Não tenho muita experiência em fazer adaptações, na empresa em que trabalho há muita 

demanda para o PTBR e diversos portugueses para realizar o trabalho caso a língua de 

chegada seja o PTPT. No entanto, vejo os colegas portugueses passando dificuldades 

quando precisam traduzir para o PTBR, creio que materiais de referência para os 

profissionais que de fato trabalham com essa tarefa são fundamentais, porém muito 

escassos. A estratégia da empresa para contornar isso foi a criação de um glossário que 

sempre é alimentado após revisão de brasileiros (o que ajuda, mas possui sérias 

limitações). 

2 Antes de se falar em adaptação linguística entre as variedades de uma mesma língua, é 

importante definir quais são as diferenças e semelhanças entre estas variedades, com o 

objetivo de estabelecer critérios e sistematizar a informação antes de se poder realizar o 

processo de adaptação propriamente dito. 

 

 

  

47%

26%

20%

7% Lexical

Sintático

Semântico

Outro*
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Anexo 3 - Quadro-guia para a AL entre o PE e o PB 

PORTUGUÊS EUROPEU PORTUGUÊS BRASILEIRO 

1. Colocação dos pronomes clíticos (p.65)54 

Ênclise: padrão básico (Eu avisei-te). 

Mesóclise: futuro do presente e futuro do 

pretérito (Avisar-te-ei), alternativa à 

ênclise (Eu avisarei-te). 

Próclise: palavras atrativas  

 

Ênclise: apenas no início de orações 

(Avisei-te). 

Mesóclise: ocorre raramente, com futuro 

do pretérito ou condicional (Avisar-te-

ia), alternativa à próclise (Eu te avisaria). 

Próclise: padrão básico (Eu te avisei).55  

2. Combinação pronominal (p.67) 

Ocorre: combinação dos pronomes de 

objeto direto e indireto. 

Dei o livro à Ana -> Dei-lho. 

 

Não ocorre. Mantém-se o pronome de 

objeto direto; substitui-se o pronome 

átono de objeto indireto pela forma tônica: 

Dei o livro à Ana -> Dei-o a ela. 

3. Interrogativas-Q (p.67) 

Adequação às estratégias mais 

restritivas: Onde é que estão as minhas 

chaves? 

Como reagiu a Ana? 

 

Possibilidade de manter as estratégias 

como em PE, mas também aceitas como 

em: 

Onde que estão as minhas chaves? 

Como a Ana reagiu? 

4.Estratégias de relativização (p.68) 

Adaptação das estratégias da NCC56 do PB à NPT57, igual em PE e em PB: 

A comida de que eu gosto mais. 

 
54 Este quadro-guia tem por objetivo ser uma espécie de índice alargado dos tópicos 

desenvolvidos, para uma rápida consulta durante o trabalho de AL. No entanto, este não exclui a 

necessidade de consultar a matéria desenvolvida no corpo da dissertação e as fontes originais 

referidas. 

55 Na NCC (Norma Culta Contemporânea) do PB, identificam-se construções com objeto nulo 

(Eu entreguei para a Maria) ou com pronome tônico como objeto direto (Eu entreguei ele para 

a Maria). Em PE, estas construções são agramaticais. 

56 Na NCC do PB, identificam-se duas estratégias alternativas: a estratégia cortadora, com 

omissão da preposição (A comida que eu gosto mais) e a estratégia com pronome lembrete, para 

a retomada semântica do sujeito (A comida que eu gosto mais dela) 

57 Norma-padrão tradicional 
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5. Uso de artigo definido antes de possessivo (p.69) 

Artigo obrigatório: 

O meu amor é só teu. 

 

Artigo facultativo: 

Meu amor é só teu. 

O meu amor é só teu. 

6. Nomes de países: ausência ou presença de artigo (p.70) 

-> Espanha, França, Inglaterra e Itália (entre outros) 

Artigo opcional, pouco frequente: 

Eu estive em Espanha. 

Artigo recomendado: 

Eu estive na Espanha. 

7. Contrações prepositivas com artigo indefinido: de + um(a) / em + um(a) (p.71) 

Pode ocorrer contração 

Eu vim duma loja. / Eu estava numa loja. 

NPT: não recomendada 58 

Eu vim de uma loja. / Eu estava em uma 

loja. 

8. Até (a) – expressão de limites (p.71) 

Preposição a obrigatória: até ao Preposição a facultativa: até ao / até o 

9. Aspecto progressivo dos verbos: gerúndio / infinitivo (p.72) 

Com verbos auxiliares aspectuais (estar/andar/continuar), sobreposição de 

atividades ou quando estão no plano de fundo: 

Construção no infinitivo preposicionado: 

Estou a falar. 

A olhar pela janela, vi os pássaros. 

Construção no gerúndio: 

Estou falando. 

Olhando pela janela, vi os pássaros. 

10. Expressão de distâncias temporais (p.73) 

Reformulação das estruturas em PB 

inexistentes em PE: Passaram-se dois 

anos até que ela viesse visitar-me. 

 

Reformulação das estruturas com ter 

através dos verbos haver ou fazer: Moro 

no Porto há/faz dois anos. 

Uso de estruturas inexistentes em PE para 

expressar distâncias temporais, com os 

verbos levar e passar: Levou / Passou dois 

anos até ela vir me visitar. 

Uso dos verbos ter e fazer como 

alternativa a haver: Moro no Porto há / 

tem / faz dois anos. 

 
58 Aceito na NCC do PB. Pouco frequente em de + um(a) (Eu vim duma loja); frequente em em 

+ um(a) (Eu estava numa loja). 
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O comboio chega ao Porto em três horas. 

Construções com em para determinar o 

tempo total. 

Para determinar a distância temporal a 

partir do momento da enunciação, é 

preferível daqui a: O comboio chega ao 

Porto daqui a três horas (igualmente 

possível em PB). 

Construções com em indicam tempo total 

ou contagem temporal a partir da 

enunciação: O comboio chega ao Porto 

em três horas (num período de três horas 

ou daqui a três horas). 

11. Construções existenciais: ter e haver (p.74) 

Verbo haver: Há pássaros ali. Verbo haver: Há pássaros ali. ou 

Verbo ter: Tem pássaros ali. 

12. Condicional Pretérito (p.75) 

Alternância entre o futuro do pretérito e o 

pretérito imperfeito: 

Eu gostaria / gostava de fazer uma 

pergunta. 

Distinção entre o futuro do pretérito e o 

pretérito imperfeito: 

Eu gostaria de fazer uma pergunta 

(condicional de cortesia); 

Eu gostava de fazer uma pergunta (fato 

verídico no passado, mas não no 

presente). 

13. Frequência de uso do infinitivo flexionado: construções causativas (p.76) 

O infinitivo flexionado parece ser menos frequente em PB do que PE, embora não 

haja restrições quanto ao seu uso. Em PB, parece ocorrer principalmente no contexto 

fazer + infinitivo flexionado: “É para fazer os homens tremerem nas bases”. 

14. Distribuição de ocorrências em particípios duplos (p.77) 

A distribuição dos particípios duplos parece estar em etapas diferentes da variação 

linguística nas duas variedades, não permitindo a extração de uma regra para todos 

os verbos abundantes. 
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15. Distribuição dos modos infinitivo e subjuntivo (p.80) 

Preferência pelo subjuntivo. 

O indicativo é usado quando há crença na 

verdade da preposição, com os verbos 

imaginar e supor. 

Imagine que hoje é domingo. 

O indicativo é usado para as proposições 

tidas como verdadeiras: 

Pena que ele não chegou a tempo. 

Quando há apenas a crença na verdade, 

usa-se o subjuntivo: 

Imagine que hoje seja domingo. (Hoje 

não é domingo) 

16. Distribuição dos modos futuro do indicativo e futuro do pretérito (p.81) 

Usa-se o futuro composto quando o 

enunciador assume compromisso parcial 

quanto à veracidade do fato: 

O ladrão terá entrado pela janela. 

Quando a fonte de validação é atribuída a 

uma entidade terceira, usa-se o futuro do 

pretérito: 

Segundo a polícia, o ladrão teria entrado 

pela janela. 

O futuro composto, apesar de raramente 

usado neste contexto, indica a veracidade 

do fato. 

O futuro do pretérito é usado para 

demonstrar incerteza quanto ao fato, a 

carga semântica da validação atribuída a 

uma entidade terceira: 

(Segundo a polícia), o ladrão teria 

entrado pela janela. 

17. Regência verbal59 (p.82) 

Comparar com 

Comprar a 

Integrar-se em 

Participar em 

Relacionar-se com 

Comparar a 

Comprar de 

Integrar-se a 

Participar de 

Relacionar-se a 

17.1 Preposição em verbos encaixados transitivos: a / para (p.83) 

a: permanência breve (A Ana foi ao 

Porto). 

para: permanência longa ou definitiva (A 

Ana foi para o Porto). 

 

a / para: permanência breve, longa ou 

definitiva (A Ana foi a/para 

Matosinhos).60 

Para enfatizar +permanência: A Ana se 

mudou para Matosinhos. 

 
59 Aspecto não confirmado. 

60 Na NCC do PB, também se verifica a forma com verbos de movimento + em, para 

permanência breve: A Ana foi em Matosinhos. 
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18. Verbos reflexivos61 (p.84) 

Comunicar com 

Esquecer-se de 

Lembrar-se de 

Reunir com 

Comunicar-se com 

Esquecer de 

Lembrar de 

Reunir-se com 

19. Queísmo e Dequeísmo62 (p.85) 

Possível preferência do dequeísmo: 

Precisar de + (verbo) 

Possível preferência do queísmo: 

Precisar + (verbo) 

20. Adjetivo comparativo de superioridade de pequeno (p.86) 

Mais pequeno: estatura 

Menor: idade 

Mais pequeno 

Menor: estatura e idade 

21. Os porquês (p.87) 

Junção de por e que em perguntas63 

Porque: Porque não me telefonou? 

Porquê: Não me telefonou. Porquê? 

Separação de por e que em perguntas 

Por que: Por que não me telefonou? 

Por quê: Não me telefonou. Por quê? 

As demais regras quanto ao uso de por que, porque e porquê parecem ser iguais em 

PE e em PB. 

22. Formas de tratamento 64 (p.88) 

Uso da 2ª pessoa (tu, você, o senhor) 

diferenciado dependendo da relação entre 

as pessoas do discurso. 

Pronomes possessivos: concordância 

estrita com o pronome pessoal.  

Tu restrito ao extremo sul e pontos da 

região Norte. Uso generalizado de você, 

concordando com as formas da 3ª pessoa 

do singular. 

Pronomes possessivos: 2ª p. você – seu, 

sua; 3ª p. ele/ela – dele, dela 

 

 

 
61 Aspecto não confirmado. 

62 Aspecto não confirmado. 

63 Exceto quando resultante da preposição por seguida do pronome interrogativo que (Por que 

caminho vai? = Por qual caminho vai?). 

64 Para a 1ª pessoa do plural, na NCC do PB, pode ser utilizada a forma a gente em vez de nós. 
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23. Advérbio sempre (p.94) 

a) A Maria sempre vai ao parque. 

b) A Maria vai sempre ao parque. 

Antes do verbo (frase a): valor 

confirmativo 

Depois do verbo (frase b): valor temporal 

Antes ou depois do verbo (frases a e b): 

valor temporal 

24. Pronome demonstrativo: este / esse (p.95) 

Este: proximidade do falante 

Esse: proximidade do ouvinte 

Na NPT, segue as mesmas regras do PE.65 

 

25. Advérbio Entretanto (p.95) 

Tem valor temporal (enquanto isso). 

Para valor concessivo: no entanto. 

Tem valor concessivo = no entanto 

Para valor temporal: enquanto isso, neste 

meio tempo. 

26. Adjuntos adverbiais temporais: não mais / já não (p.96) 

Já + não + verbo: transição da 

veracidade de um fato do passado ao 

presente. 

 

Não + verbo + mais: negação quanto à 

quantidade superior em uma constatação 

Não + verbo + mais: transição da 

veracidade de um fato do passado ao 

presente.  

Já + não + verbo tem o mesmo sentido, 

apesar de ser usado com menos 

frequência. 

Para o sentido de quantidade, podem ser 

incluídos outros elementos contextuais. 

27. Pois não: expressão interrogativa vs. locução adverbial (p.97) 

Interrogativa-tag Expressão de cortesia ou disponibilidade 

(pois não havia de perguntar). 

28. Bilião / Bilhão (p.98) 

Mil milhões: 10⁹ 

Bilião: 10¹² 

Bilhão: 10⁹ 

Trilhão: 10¹² 

 

 
65 Na NCC do PB, esse é usado com o mesmo valor de este. 


