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Resumo 

Esta Iniciação Científica (IC) analisa a variação 
morfêmica na primeira pessoa do plural em verbos de 
primeira conjugação do presente e do pretérito perfeito 
do indicativo, como em falamos ~ falemos e colocamos ~ 
coloquemos (PEREIRA, 2014; SVOBODOVÁ, 2017). 
Como córpus de pesquisa, são analisadas 16 entrevistas 
retiradas do banco de dados Iboruna (Projeto ALIP – 
GONÇALVES, 2020 [2007]). A relação entre os dados 
linguísticos e fatores sociais segue a Teoria da Variação 
e Mudança Linguística (LABOV, 2008 [1972]) e a análise 
quantitativa dos dados é feita a partir do programa 
Goldvarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2020 
[2005]). Foram levantados 134 dados gerais, dos quais 5 
(3,7%) apresentam a variação morfofonológica estudada. 

Introdução  

A presente IC analisa, segundo a Teoria da 
Variação e Mudança Linguística (LABOV, 2008 [1972]), a 
variação morfêmica na primeira pessoa do plural, como 
em pass[ã]mos ~ pass[ẽ]mos, no interior de São Paulo.  

Essa variação consiste na troca da vogal 
temática baixa central [a] pela vogal média-alta anterior 
[e] (SVOBODOVÁ, 2017). A ocorrência desse fenômeno 
tem origem na necessidade de demarcar oralmente a 
diferença entre os verbos da primeira conjugação do 
presente e do pretérito perfeito do modo indicativo, uma 
vez que possuem a mesma estrutura (PEREIRA, 2014), 
isto é, um vocábulo como passamos pode se referir tanto 
ao presente do indicativo quanto ao pretérito perfeito 
(como, por exemplo, em nós passamos sempre x nós 
passamos ontem, respectivamente).  

Material e Métodos 

Como córpus, são analisadas entrevistas 
retiradas do banco de dados Iboruna, resultado do 
projeto Amostra Linguística do Interior Paulista (ALIP) e 
conta com 152 entrevistas (GONÇALVES, 2020 [2007]). 

Dessas 152 entrevistas extraídas da região de 
São José do Rio Preto em contextos reais de fala, 16 
foram utilizadas para a presente pesquisa. As variáveis 
extralinguísticas investigadas foram: sexo/gênero, faixa 
etária e escolaridade.  

Após o levantamento dos dados, foram feitas as 
análises de oitiva e estatística, a partir do programa 
estatístico GOLDVARB X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; 
SMITH, 2020 [2005]). 

 
 
 
 

Resultados e Discussão 

Foram levantadas 134 ocorrências, das quais 5 
(3,7%), correspondentes a formas no pretérito perfeito do 
indicativo, apresentaram o fenômeno. São elas: 
Tabela 1. Ocorrências.  

Vocábulo Ocorrências 
And[ẽ]mos 1 

Cheg[ẽ]mos 2 
Levant[ẽ]mos 1 

Peg[ẽ]mos 1 

 Em algumas das entrevistas, não houve a 
ocorrência do verbo em que acontece a variação 
morfêmica estudada. A ausência do verbo de primeira 
conjugação na primeira pessoa do plural na fala 
espontânea dos entrevistados é consequência da maior 
recorrência da expressão a gente, que, apesar de se 
referir à primeira pessoa do plural, faz com que os 
verbos em concordância a ela sejam conjugados na 
terceira pessoa do singular. 

Conclusão ou Conclusões 

A baixa produtividade do fenômeno (3,7% de 
ocorrências) na variedade considerada pode ser 
explicada pela tendência de utilização dessa forma 
verbal em contextos em que a fala é relativamente 
policiada, o que pode reduzir a aplicação de processos 
morfofonológicos, como o analisado nesta pesquisa. 
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