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Resumo

Este artigo problematiza a ideia de que as variantes não-standard são mais frequentes em registos
discursivos menos controlados, com base em dados de variação fonológica do Português Euro-
peu (dados de Lisboa e de Braga). Paralelamente, é apresentada a análise fonológica no quadro
autossegmental dos fenómenos descritos: variação de /v/, labialização e nasalidade. Conclui-se que
a atitude dos informantes face à tarefa de leitura/entrevista e a avaliação implícita das variantes
não-standard e o papel por elas desempenhado na interacção linguística, numa situação como a de
entrevista com intervenientes de proveniências diferentes, pode condicionar a frequência da ocor-
rência das variantes não-standard. Por isso, os resultados frequenciais das variantes não-standard
não são sempre mais elevados em discurso informal do que nos outros tipos de registo1.

Neste trabalho faz-se a apresentação dos primeiros resultados de projecto onde
se pretende estudar diversos outros processos fonológicos e mais dados de Por-
tuguês Europeu (PE), destas e de outras variedades. Trata-se de um estudo, funda-
mentado em dados incluídos no CPE-VAR (corpus recolhido nos anos de 1996/
97 nas cidades de Lisboa e Braga), dedicado à exploração da eventual interferência
do tipo de discurso nos resultados percentuais da ocorrência dos processos fonoló-
gicos em (PE), nas duas variedades linguísticas usadas nas cidades acima referidas.

Os resultados, até agora, mostram duas tendências opostas, no que respeita
às variantes fonéticas não-standard:

1) algumas variantes fonéticas não-standard aparecem com mais frequência
em fala espontânea do que na leitura;

1. Este texto serviu de base à apresentação, com o mesmo título, do 1.º Dia da Fonologia na Faculdade de
Letras – UL.



2) outras variantes fonéticas não-standard aparecem com menos frequência
em fala espontânea do que na leitura.

Estes resultados põem em causa a ideia frequentemente assunida de que as
variantes não-standard são mais frequentes em registos informais do que em regis-
tos mais controlados. Por essa razão, após algumas considerações genéricas sobre
variação linguística e o tipo de discurso, serão apresentados os resultados desta
primeira fase da pesquisa. Finalmente, será apresentado um balanço provisório
dos resultados e uma discussão sumária das suas implicações, em termos da aná-
lise linguística da variação, no quadro deste projecto.

Assumindo que: i) existem em cada língua, além das propriedades que não
apresentam variação, propriedades variáveis, cujo valor é fixado de modo even-
tualmente diferente em cada uma das suas variedades e que ii) uma variedade lin-
guística é a forma linguística que uma língua possui, no que se refere a um con-
junto de traços linguísticos pertinentes para o estabelecimento de contrastes per-
ceptivos com outras variedades da mesma língua, enquanto instrumento usado
por uma comunidade de falantes nativos relativamente homogénea, então uma
variante não-standard é uma forma linguística, maioritariamente usada por falan-
tes de uma variedade linguística não-padrão, que pode funcionar como indica-
dor de classe, como marcador ou como estereótipo.

Assim, aceitando a caracterização proposta por Labov (Labov, 1972), um
indicador de classe é um traço que possui uma distribuição regular no grupo
social (étnico ou geracional) que o apresenta, que implica um uso tendencial-
mente uniforme em todos os contextos, mas que permite a distinção entre esse
e outros grupos de falantes. Este tipo de traço nem sempre é avaliado de forma
negativa em estudos de avaliação subjectiva das variantes. Um marcador, para
além de ser um traço cuja presença varia de grupo social para grupo social,
possui uma distribuição estilisticamente motivada. Nem sempre os falantes
detêm deste tipo de traço plena consciência, apesar de poderem proceder a uma
avaliação a respeito deles, se isso lhes for pedido. Os estereótipos são os traços
mais facilmente referidos pelos falantes da língua como típicos de uma varie-
dade linguística que não seja muito promovida. Estes traços são frequente-
mente estigmatizados e, como tal, usados com intuitos depreciativos e jocosos.
Isso acarreta, muitas vezes, a produção de formas ultracorrectas, quando os
falantes das variedades que utilizam os traços estereotipados têm como interlo-
cutor um falante que não pertence à sua variedade linguística ou quando se
encontram em situação discursiva tensa. Os estereótipos conduzem, em geral, à
mudança linguística, com a adopção da forma de prestígio da variedade linguís-
tica padrão.

214 • estudos em homenagem a isabel hub faria



Seguindo ainda uma outra ideia laboviana, segundo a qual a formalidade dis-
cursiva está associada ao grau de atenção prestada ao próprio discurso (Labov,
1972 (1976, 208)), seria de esperar que o grau de atenção dispensado ao discurso
pelos falantes fosse maior na leitura do que na fala espontânea. Nessa medida,
seria também esperável encontrar mais frequentemente formas não-standard na
fala espontânea, mais informal do que a leitura. O CPE-VAR é constituído por
entrevistas nas quais os falantes lêem palavras isoladas, frases e texto, além de
se apresentarem de modo relativamente formal, no princípio da entrevista, e de
serem convidados a falar espontaneamente com a entrevistadora, após os testes
de leitura. Trata-se, por consequência, de um corpus adequado para o estudo da
variação linguística associada ao tipo de discurso. Empreender essa tarefa, no
entanto, implica ter identificado em primeiro lugar quais são os traços variáveis
que se pretende analisar, para, depois, verificar como se podem classificar em
função da distribuição que apresentam nos dados.

Rodrigues (2001a) indica como variáveis em PE, entre outros, os seguintes
traços, a partir do estudo das variedades linguísticas de Lisboa e de Braga:
oclusivas vozeadas, /R/ em ataque e em coda de sílaba, a fricativa /v/, labializa-
ção/não-labialização dos segmentos do ataque das sílabas acentuadas com vogal
[+arredondada], centralização de /e/ e eventual inserção de glide nesse tipo de
núcleo silábico, vogais nasais [+baixas] e [-baixas]. Apesar de todos estes serem
traços variáveis em PE, apenas algumas das variantes associadas a esses traços
são exclusivas da variedade não-padrão, a de Braga. Com efeito, no que respeita
às consoantes, a fricativa /v/ e o desenvolvimento da labialização nos segmentos
do ataque das sílabas acentuadas com vogal [+arredondada] só apresentam mais
do que uma realização em Braga e, no que respeita às vogais, apenas em Braga
as nasais variam em altura, já que em Lisboa estão sujeitas a elevação regular.
Todos os outros casos apresentam variantes idênticas nas duas variedades lin-
guísticas (cf. Rodrigues, 2001a), para uma descrição dos factores de variação a
que estão sujeitas). Sendo assim, a variação fonética associada a /v/, aos ataques
de sílaba de núcleo arredondado acentuado e às vogais nasais são os alvos prin-
cipais do estudo das variantes não-standard aqui apresentado.

No quadro I, são referidos exemplos que ilustram a variação de /v/ em
Braga.
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O primeiro dos três fenómenos apontados, não sendo exclusivo de Braga, é
um dos poucos traços linguísticos que apresenta características de estereótipo
em PE. As variantes bilabiais de /v/, oclusiva [b] e fricativa não estridente [B],
são, muitas vezes, indistintas para os falantes da língua (que as identificam como
[b]) e, por isso, lhes servem de pretexto para troça, afirmando que os falantes da
variedade linguística setentrional (de que Braga faz parte) “trocam os vês pelos
bês”. Rodrigues, 2001a (281 e seguintes), com base em dados da leitura de pala-
vras isoladas (LP), da leitura de frases (LF) e de fala espontânea informal (DI),
pôde observar que, afinal, a frequência de ocorrência das formas não-standard de
/v/ aumenta de LP para LF e de LF para DI, comprovando a tendência para o
surgimento mais frequente de mais formas não-standard nos tipos de discurso em
que o locutor presta menos atenção ao que está a dizer. Porém, conclui também
que a frequência das variantes não-standard de /v/ depende mais de outros fac-
tores: idade, género e instrução do falante. Esta variável é referida nesse trabalho
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[ @vivå)j @ka] Vivem cá em Braga. 101 BF11

[ddˆZ @bjaddå] um bocado desviado da vista 82 BM14

[fˆ @bRåjru] Fui lá em Fevereiro. 161 BM15

[ @bi¯åmZd] Vínhamos de França. 163 BF14

[m @bap] indicou-me: Vá por esta estrada 142 BM15

[aZ @BezˆZaw] Virava, às vezes, ao chegar 180 BF13 

[SBju @linuSt] violoncelos, violinos, tudo! 92 BF15

[u @riBE¬] de uma maneira horrível, não é? 110 BM13

[ @ew @BåjZu @la] Eu vejo lá, normalmente 107 BM13

[ @nu)FuS @taBåD] também não gostava de 141 BF23

[ @kanu @taBo)å] e cá notavam a minha pronúncia 97 BM24

[poa¬ @gaRBf] fui para o Algarve, fui. 107 BM13

[å @niBalu @Rali] Eu penso que a nível oral e 156 BF34

[¯ow @Bidf] Nunca tinha ouvido falar disto. 163 BF14

[i)pRåti @kaBE¬] Impraticável. 117 BF33
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como aquela que está mais sujeita a variação de indivíduo para indivíduo, na
variedade linguística de Braga (Rodrigues, 2001a, 290). /v/, nos dados, apresenta
já uma frequência bruta de realização com a forma standard [v] de 70.7%, o que
mostra que na variedade linguística bracarense a fricativa tende, num futuro rela-
tivamente próximo, a ser realizada como no padrão, i. é sem variação, já que os
jovens, as mulheres e os mais instruídos apresentam sistematicamente resulta-
dos mais elevados de [v].

Os dados relativos à variável /v/, ainda que evidenciem diferenças entre os
três tipos de discurso contrastados, parecem variar mais em função de outros
factores sócio-culturais e mesmo linguísticos, uma vez que a frequência de 
[b] vs. [B] está relacionada com o facto de se tratar ou não de posição inicial
de palavra2.

No Quadro II, são apresentados alguns exemplos de realização de palavras
que ilustram o espraiamento à esquerda do Nó Labial de uma vogal acentuada,
registado em Braga, por vezes. Trata-se do desenvolvimento de uma labialização,
por parte da consoante que precede os núcleos acentuados arredondados, ou então
do preenchimento do ataque com um glide, se este for vazio (cf. Rodrigues, 2001
a e b). Todos os informantes que labializam usam, alternativamente, a forma não-
-labializada, que não se encontra  referida no quadro II, adiante.
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[gu @lWozu] guloso 107 BM13

[åmu @RWozu] amoroso 110 BM13

[ko)sumi @dWoRˆS] consumidores 179 BM14

[guS @tWozu] gostoso 110 BM13

[w @o)Dˆ] onde 142 BM15

[ @doWR] dor 165 BF21

[ @kWo)tåS] E, afinal de contas, uma pessoa 165 BF21

[ @sWo¯u] sonho 116 BF33
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2. A oclusiva, embora muito menos frequente do que [B] de uma forma geral, surge mais do que [B] no
início de palavra.



Rodrigues (2001a) refere que a variante não-standard labialização atinge
cerca de 12% das ocorrências possíveis, em DI. Tratando-se de um tipo de dis-
curso informal e de uma variante que não é claramente estigmatizada, esperar-
-se-ia que fosse mais frequente do que se apresenta nos dados. Todavia, a distri-
buição por grupos sócio-culturais mostra que esta variante é mais frequente (ou
só aparece), nos grupos mais conservadores: homens, mais idosos, menos ins-
truídos. Rodrigues (2001a) verificou que  em todos os tipos de discurso a labia-
lização podia ocorrer, desde que se tratasse de um falante dos que oscila. A per-
centagem de ocorrência das formas labializada e sem labialização não é signifi-
cativamente diferente nos diversos tipos de discurso (nunca vai além de 2%). Daí
que se conclua que a variação é individual, embora tendencialmente associável a
um perfil de falante conservador. Por isso, não apresentando variação estilística
relevante, a variante deve ser classificada como indicador linguístico.

Ao contrário dos dois fenómenos anteriores (variação de /v/ e labialização),
a elevação/não-elevação das vogais nasais não foi estudada de forma sistemática
em Rodrigues (2001 a). Apesar de haver três vogais [+baixas] em Português, /E
a ç/, a variação na especificação final do nó de Altura das que se encontram em
núcleos silábicos nasalizados diz respeito essencialmente a /a/, dada a raridade
(ou mesmo inexistência) das outras duas vogais em núcleos nasalizados por acção
de /N/ flutuante. Sendo /N/, no português padrão, habitualmente associado ao
núcleo de sílaba em palavras como mudança, antigo, a vogal desse núcleo deixa
de ser [+baixa], realizando-se [-alta], tanto se for acentuada, como se for átona.
Além destes casos, em terminações nasais como as das palavras andam, bebem,
relação, leão, irmã, irmão, pão também ocorre associação de /N/ ao núcleo prece-
dente3 e elevação nos casos estruturalmente adequados. Por outro lado, também
se dá a elevação de /a/, em posição acentuada, antes de uma Ataque silábico
nasal (amo, pano).

Observemos em primeiro lugar dados que não envolvem ditongos nasais.
Em Braga, como se pode ver no Quadro III, com dados dos três tipos de dis-
curso, a vogal dos núcleos correspondentes permanece [+baixa], por vezes. De
uma forma geral, nos dois tipos de palavras incluídas neste quadro (/aN/ e /a/
seguido de consoante nasal fonológica em ataque), todos os falantes oscilam
entre esta pronúncia e a com produção da vogal igual à do padrão. A realização
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3. Estes casos têm em comum o facto de se realizarem com um ditongo fonético nasal, resultante em
todos os casos de uma inserção de glide, excepto nas palavras do tipo de irmão (/irmaN+o/) / irmã
(/irmaN/) – cf. (Mateus e Andrade, 2000).



da vogal com o traço [+baixo] atinge 32% das ocorrências de DI e 12% em LP,
no conjunto de informantes estudados até agora. Porém, há falantes que possuem
valores que se opõem a esta tendência de haver maior frequência da variante não
padrão em DI. Por exemplo, o falante 178 (BM15) apresenta nas palavras do
tipo de antigo em LP 70% desta variante, e em DI apenas cerca de 30%. Como
explicar estes novos dados? É uma questão a que procurarei responder mais
adiante, após a tentativa de interpretação fonológica das formas contidas no
Quadro III.

Podem ser colocadas várias hipóteses para explicação destes dados. Ou, em
palavras como antigo, /N/ se associa ao Núcleo e a regra de elevação não actua,
não havendo realização consonântica depois dessa vogal. Ou então /N/ associa-
se à Coda ou à Rima4, diferentemente do que acontece na variedade padrão, não
dando azo, em qualquer dos casos, à acção da elevação.
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[Spˆ @Ra<så] esperança [ambi @dESRu] ambidestro

[a< @tiFu] antigo [ampu @taR] amputar

[r#je< @tRa<sjåS] reentrâncias [ @amfuråS] ânforas

[dzi<tRˆ @sa<tˆ] desinteressante

[åbu< @da<tˆ] abundante [ @ ramå] rama

[a< @dej] andei [ @amu] amo

[dˆS @pla<tˆ] desplante [ @anu] ano

[ @a<tS] antes [ @anå] Ana

[ @gRa<dˆ] grande [tå @ma¯u] tamanho

[kumˆR @sja<tˆ] comerciante [å @pa¯å] apanha

[mu @da<så] mudança

[ @ka<du] quando
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4. Se /N/ se associasse à Rima, esperar-se-ia que houvesse alguma nasalidade também no Núcleo, o que
me parece não existir, razão que me faz abandonar essa hipótese de associação de /N/.



Das três possibilidades de explicação apontadas, a que me parece estar mais
de acordo com a percepção que tenho dos dados é a segunda: /N/ associa-se à
Coda, é realizado de forma consonântica e, logo, a vogal não é nasalizada. Como
a vogal não é afectada pela nasalidade (que está noutro constituinte), não sofre
o processo de elevação, que deveria ser alimentado pela especificação da vogal
com o traço [+nasal]. Desta maneira, a variedade dialectal de Braga distingue-
-se de outras, entre outros aspectos, por ter diferente associação do autosseg-
mento flutuante /N/. O segmento em Coda é consonântico, tem especificação
de P. de C idêntica ao da consoante seguinte5, e tem realização fonética tenden-
cialmente reduzida.

Em palavras como amo, ano, a não elevação da vogal é consequência da inexis-
tência de assimilação da nasalidade da consoante do Ataque seguinte, na varie-
dade linguística de Braga. Os dados globais dos falantes estudados até agora
indicam que 44% das ocorrências contêm vogal [+baixa] em LP, contra apenas
26% em DI. Trata-se portanto de mais um caso que vem contrariar a tendência
para a existência de mais formas não-standard em DI.

Vejamos agora o que se passa com palavras como irmã. Em concordância com
a associação de /N/ à Coda de Braga, seria de esperar que houvesse associação
à Coda. Efectivamente, a par de registos semelhantes aos do padrão, há registos
no Quadro IV que comprovam isso mesmo. Eles contêm uma consoante nasal
recuada (como a vogal precedente), embora por vezes reduzida (como, de resto,
são todas as codas em português). Outras produções, todavia, não contêm
qualquer produção para /N/, realizando-se, por isso, com vogal oral [+baixa]
final. A frágil associação de /N/ à Coda da variedade dialectal tende a ser per-
dida. Não admira que em posição final comece a ficar sem realização fonética.
Uma vez que a variedade mais conservadora não associa /N/ ao núcleo em
palavras deste tipo, estas são realizadas sem nasalidade (/N/ continua flutuante).
Devido à escassez de palavras com esta estrutura, não é possível ainda fazer
uma comparação séria entre as frequências de ocorrência nos diferentes tipos
de discurso.
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5. A diferença de qualidade no que respeita a P. de C da consoante em coda é problemática. As codas cos-
tumam ser todas coronais anteriores fonologicamente. Na verdade, esta também é fonologicamente
deficitária de P. de C (é /N/). Como se associa a uma coda, uma das hipóteses que tem é a de assimi-
lar o P. de C da C seguinte. É isso que acontece. Cp. com o caso da fricativa em coda, que, em PE se for
seguida de consoante, é realizada como [-anterior] (logo, também sem o valor esperado para um P. de
C de uma Coda).



As terminações verbais de P6, que são realizadas em português padrão com
ditongos nasais átonos, com inserção de semivogal: [å)))w] andam, andaram, par-
tiram, [å))j] bebem, são realizadas em Braga, em LP, sem alternância com as hipo-
téticas variantes *[a))w] ou *[a))j], com vogal baixa. Ou seja, [å)))w] só alterna 
com [o)] e supera-o sempre largamente em LP (97% vs. 3%). Em DI, o número
de variantes aumenta e as formas idênticas ao padrão são apenas 53%. As outras
variantes são: [o)] - 35.7%, [u] - 8.1%, [u)] - 1.4% e, ainda, formas sem produ-
ção da terminação verbal 1.6% (BM11 - 133: [ @Eu)S @kojzS @ka<dnw @aR]). As 
formas não-standard, desta feita, registam um acréscimo global significativo em
DI. Nestas palavras, /N/ é associado ao núcleo (excepto, porventura em [u],
embora esta variante seja melhor entendida como fruto de desnasalização pos-
terior) e o núcleo, após a inserção da glide, é novamente simplificado. De outro
modo, torna-se difícil explicar a labialidade das formas [o)], [u)] e [u]. Estas
formas são, claramente, resultado da evolução da forma reconstituída *[a))w]. [u]
é mais um dado que ilustra a debilidade da associação de /N/ ao núcleo nesta
variedade porque, mesmo quando /N/ é a única característica que distingue o
singular do plural na forma verbal, ou seja P3 de P6, a distinção é anulada, por
o respeito pelo processo fonológico se mostrar mais forte do que a distinção
morfossintáctica (que é assegurada pela presença da flexão de número no nome
ou no pronome). Um estudo sociolinguístico mais abrangente, poderia talvez
clarificar mais a relação existente entre as variantes registadas6.
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[iR @ma]
irmã

[iR @ma˜]

[må @sa˜]
maçã

[må @sa]

[åRtˆ @za˜] artesã

[ @la] lã

[må @saS] maçãs

qquuaaddrroo 44 variantes fonéticas 
de palavras terminadas em -a) tónico

6. A inserção da glide nas terminações que a ela estão sujeitas em PE, também actua em Braga: leão
oN>õw, pão paN>põw. Este facto é corroborado pelo de haver, complementarmente, assimilação por 



As formas verbais que deveriam, segundo o padrão europeu, ser realizadas
em [å)j] são, em Braga, distribuídas como se segue: [å)j] - 41.4%, [e)] – 41.4%, [e)j]
– 4.4% e cerca de 12% de formas sem realização da marca de PN, em DI. Por-
tanto, a variante padrão não atinge metade das ocorrências e uma percentagem
importante não integra produção da marca de PN. Os dados de LP não são
suficientemente numerosos para avaliar esta estrutura.

As palavras, uniformizadas na variedade padrão (como relação, leão, irmão,
pão) com [å))w] acentuado, são produzidas em LP com [å))w] – 90% e [ a)w] 10%.
Em DI, [å))w] continua com 90%, [a)w] desce um pouco - 7.5% – e surge [o)w]
em 2.5% dos casos (sobretudo em certas palavras como pão, Famalicão). Com
esta distribuição, ainda que haja mais variantes não-standard em DI, a propor-
ção mantém-se nos dois tipos de discurso. A forma [ o)w] explica-se por assimila-
ção da labialidade da semivogal, por parte da vogal estrutural. Na leitura, os falan-
tes menos escolarizados são os que apresentam mais variação. Portanto, nesta
variedade e neste tipo de palavras, há inserção da semivogal (se ela não resultar
de semivocalização) e associação de /N/ ao núcleo, como na variedade padrão.

Tomemos agora em consideração palavras com [å)j] na variedade padrão,
como pães, mãe, cãibra, Guimarães. Em LP, 53%  das formas  de  Braga possuem a
vogal  [a] e as restantes 47% têm a vogal [-baixa]. 12.5% das ocorrências não apre-
sentam nasalização (nas palavras pães, cãibra). Em DI, [å)j] – 65%; [a)j] – 35%.
Aqui o que se estranha é a existência em LP de formas não nasalizadas, sem que
em DI o mesmo aconteça mas, dada a artificialidade da situação de leitura, esta
variante pode ser talvez irrelevante7. Vê-se contudo, mais uma vez que nesta varie-
dade dialectal, a associação de /N/ ao Núcleo se faz em algumas estruturas e
não noutras.

A associação diferenciada de /N/ nesta variedade linguística de PE pode ser
classificada como um indicador linguístico de grupo, mas não possui distribui-
ção estritamente condicionada pelo tipo de discurso, por isso, não é um marca-
dor. Perante estes dados, como explicar que a elevação de /a/ (seguido de /N/
(antigo) ou de consoante nasal (tamanho)) se dê com mais frequência em DI do
que em LP, nos falantes que oscilam entre a associação de /N/ ao núcleo e à Coda
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parte da vogal do núcleo da labialidade da glide inserida na palavra pão. Nesta palavra a elevação
também actua, mostrando que se a vogal for baixa e nasal, ela deve elevar no caso de se dever realizar
como [ç))]. Daí se pode inferir que a elevação das vogais nasais atinge a classe das vogais [+baixas], e
não a vogal /a/ somente.

7. Note-se no entanto que, se /N/ não se associa ao Núcleo em irmã, o mesmo pode passar-se em pães.
Atente-se, contudo, ao facto de em pão /N/ se associar ao Núcleo: [põw].



e no que se refere assimilação da nasalidade a partir do ataque seguinte? Esperar-
-se-ia exactamente o oposto, i. é que a forma do padrão surgisse no tipo de dis-
curso mais controlado, LP, como sucede com outras variáveis.

Vimos, atrás, que as características estruturais das palavras com /N/, asso-
ciadas às características sócio-culturais dos falantes, parecem contribuir mais
para a variação existente nesta variedade do que o tipo de discurso isoladamente.
O desencontro de resultados dever-se-á a atitudes particulares de alguns falan-
tes no que diz respeito às tarefas de leitura da entrevista? É um facto que há
falantes que encararam a leitura de modo despreocupado, ao contrário de outros.
Se a leitura efectuada pelos primeiros pode ser considerada pouco mais tensa do
que a fala espontânea, a dos segundos é por vezes bastante tensa. Se a tensão
posta por cada falante na execução da tarefa for tida em conta, percebe-se melhor
porque é que os resultados às vezes não batem certo. Um falante excessivamente
preocupado com a dificuldade da tarefa (muitas vezes com pouca instrução)
pode produzir em LP uma grande quantidade de formas com as variantes que
“intuitivamente classifica como correctas”. E essas formas não são sempre as de
prestígio da variedade padrão. Por vezes, são traços da variedade linguística não-
-standard que não são especialmente desprestigiados, ou cuja produção acarrete
um grau mais elevado de distinção perceptiva. A manutenção da abertura de /a/
podem ser exactamente um desses casos. Por outro lado, o falante poderia com
a utilização deste traço vincar a sua pertença ao grupo: o dos falantes do Norte
de Portugal, que, porventura, tende a seguir uma outra “norma linguística”. Essas
atitutes singulares podem ter influência em alguns destes “desencontros” quanti-
tativos, podendo ser reflexo do conflito de normas linguísticas. Como as diferen-
ças qualitativas se devem a factores estritamente contextuais, o aparente desen-
contro de resultados é, afinal, apenas consequência de se pensar que as defini-
ções apriorísticas dos tipos de discurso são universalmente válidas.

Um falante que encare a tarefa de leitura com mais à-vontade, em geral mais
instruído, se pertencer a uma variedade não standard, encontra-se em situação
de “conflito de normas”. Tenderá a usar mais os traços da variedade de maior
prestígio na leitura, em virtude do seu mais amplo conhecimento dos usos lin-
guísticos diversificados e também na fala espontânea, porque não pretende ser
classificado como desconhecedor da norma, quando interage com um interlocu-
tor do Sul.

Por tudo isto, a razão do desencontro de resultados entre umas variantes não-
-standard e outras, no que se refere à distribuição por tipo de discurso, encontra-
-se, afinal, numa outra área de pesquisa eventualmente ainda mais interessante
do que a da variação de tipo discursivo: conflito de normas e interacção entre os
interlocutores. Apontavam também no mesmo sentido, de resto, os dados de /v/,
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variável na qual o peso relativo do tipo de discurso é inferior ao de outros facto-
res linguísticos e extra-linguísticos, no que se refere à proporção de ocorrência
das variantes não-standard.

Rodrigues (2001 a) concluiu que o peso relativo dos factores linguísticos não
estilísticos era superior na variação ao dos factores sócio-culturais. Agora, com
mais dados, vemos que entre os factores estilísticos e os sócio-culturais também
pode haver um peso relativo diferente, em benefício dos sócio-culturais, no que
respeita às variantes não-standard.

Conclusão: à pergunta: “São as variantes não-standard mais frequentes em
tipos de discurso menos controlados do que nos mais controlados?” respondeu
este artigo, com base em dados de três variáveis do PE com informação de Braga,
proveniente do CPE-VAR. Pudemos concluir que as variantes não-standard
tendem a surgir mais frequentemente em DI do que em LP, apesar de nem
sempre ser assim. Foram referidos dois casos concretos, relacionados com a nasa-
lidade, nos quais se verifica uma maior frequência desse tipo de variantes em LP.
Esse desencontro, que motivou o título da comunicação, foi explicado com base em:

• atitude dos informantes face à tarefa de leitura/entrevista
• avaliação implícita das variantes não standard e o papel por elas desempe-

nhado na interacção linguística na situação de entrevista, com intervenien-
tes de proveniências diferentes.

Desta maneira foram referidos dados novos, relativos à nasalidade em Braga,
foi possível sugerir uma avaliação da importância relativa dos factores de varia-
ção e concluir que os factores estruturais são sempre os mais influentes na varia-
ção, face aos factores não estritamente linguísticos. Os factores sócio-culturais
têm em diversos casos maior influência nos resultados das variantes não-stan-
dard do que os referentes ao tipo de discurso.

No que diz respeito à fonologia propriamente dita, perante os dados novos
da nasalidade, foi necessário postular a existência de um tipo diferente de asso-
ciação de /N/ para os dados de Braga de certas estruturas fonológicas. A asso-
ciação faz-se à Coda (não ao Núcleo) em palavras como planta, irmã. Este facto
fonológico acarreta a não elevação das vogais nessas palavras. Por outro lado,
nas palavras em que /a/ é seguido de consoante nasal em Ataque silábico, não
existe assimilação do traço nasal da consoante por parte da vogal, ao contrário
do que pode acontecer noutros dialectos do PE. Como tal, também nessas
palavras não existe elevação de /a/. Verificou-se, ainda que, quando a associação
do traço nasal se faz ao Núcleo, a elevação também se aplica: palavras como
irmão, pão.
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Foi possível concluir também que, de um modo geral, todas as variáveis estu-
dadas implicam a utilização paralela em Braga das formas do português padrão,
i. é há standardização. Finalmente, foi possível ver que há casos nos quais o estudo
não pode ser feito mediante a análise exclusiva de LP, para tentar perceber como
as pessoas falam. O número, a qualidade e a frequência do uso das variantes em
LP pode ser condicionado pela selecção de palavras incluídas nos testes, pela ati-
tude dos falantes nas tarefas, entre outros factores.

Como se trata ainda da análise de um conjunto não muito grande de dados,
procuraremos alargar a quantidade de dados explorada, para aprofundar as inter-
ferências dos tipos de discurso neste e noutros fenómenos fonológicos do PE,
nestas e noutras variedades.
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