
SOCIOLINGUÍSTICA 

1. O Mistério da Resposta Perguntadora. 

Uma estudante brasileira ganhou uma bolsa de estudos para estudar nos Estados 

Unidos. Chegando lá se deparou com uma situação muito comum no campus 

americano. Pessoas de todos os lugares começando a vida universitária querendo saber 

a procedência dos outros. Isso é uma ótima estratégia de socialização. Então, a pergunta 

“Where are you from?” era muito comum, pra não dizer uma obrigação.  A estudante 

brasileira ficou muito impressionada  com as respostas. Algumas pessoas respondiam 

com outra pergunta com a prosódia enfaticamente de pergunta, com o final bem agudo 

e alto:  

• “Where are you from?” 

• “Brooklyne, New Jersey?” 

 

Depois de algum tempo nessa função de perguntar e responder a pergunta sobre procedência 

a menina reparou que também outras perguntas eram respondidas com perguntas, tipo... 

• “Where did you go to school?” 

• “Jackson High?” 

 

• “Where will you stay on campus?” 

• “Roger Bill?” 

Mas não no caso de  perguntas mais pessoais. 

• “How old are you?” 

• “17.” 

 

• “How do you like it here?” 

• “So far it’s OK.” 

 

Com mais experiência, ao final da primeira semana a estudante brasileira notou que a incidência 

de perguntas no lugar das respostas afirmativas acontecia mais frequentemente quando as 

respostas eram dadas por um certo tipo de pessoa.  

Indiquem as características dessas pessoas que foram identificadas pela estudante e expliquem 

porque vcs acham que esses grupos agiram como tal, com esse estranho comportamento de 

responder uma pergunta perguntando a resposta.  

Indique também se vc acha que a resposta-pergunta recebia por vezes uma resposta.  

 

2. Quem disse o quê? 

 

Em um mundo pré-Covid, na sala de espera de um pediatra estão um casal acompanhando a 

filhinha, a enfermeira do pediatra e outros pacientes e suas famílias. Insira o rótulo do falante 

nos diálogos abaixo: 

 

 

_________________: “Deixa a plantinha quietinha, meu amor. Não pode machucar ela, né?” 

_________________: “Num tô machucando. Eu tô dando café pra ela. Ela tá com vontade de 

tomar café.”  



_________________: “Ei, larga esse café aí. Tá sujo, você nem sabe quem tomou isso.” 

_________________: “Que gracinha, como ela é inteligente! Ela é adorável, super concentrada  

                                         e esperta.  

_________________: “Obrigada, até um pouquinho demais.” 

_________________:  “Esse aqui é bem quieto. Quase não se solta.” 

_________________: “Oi, como é o seu nome?” 

_________________: “Déboa” 

_________________: “Debora, quer vir comigo para sala de brinquedo até o tio te chamar?” 

_________________: “Pode ir, meu amor.” 

_________________: “Meu amor, não quer ir com elas também?” 

_________________: “Vc pode vir também.” 

 

Justifique a sua resposta.  

 

 

3. Orgulho de “meu lado da Baia.” 

William Labov, eminente linguista americano, da Universidade da Pensilvânia, considerado 

o fundador da disciplina de Sociolinguística Variacionista, desenvolveu uma metodologia de 

pesquisa linguística muito influente na área a partir dos anos 1960. Seus estudos enfocaram, 

de modo pioneiro, a questão da variação linguística, mostrando que ela pode ser 

relacionada com alguma coisa não linguística Havia uma tendência no inglês de abrir as 

vogais dos ditongos, ou seja uma tendência de  ampliar o espaço de ressonância e aumentar 

o teor de voz na pronúncia: [mays ]; [sawnd]; [ə'bawt]. Porém, em uma pequena ilha de 

Massachussetts, Martha’s Vineyard, havia um grupo de pessoas composto de pescadores e 

seus filhos, que adotaram uma mudança oposta, fechando as vogais : [mays] < [məys];  

[sawnd] < [səwnd].  

Vocês podem ler muito mais sobre esse estudo seminal, mas para concluir aqui Labov 

defendeu que a razão para esse aparente atraso é que os moradores resolveram 

(inconscientemente) marcar seu orgulho das tradições da ilha, “Orgulho de Permanência” 

lá e adesão ao estilo de vida da ilha através dos ditongos fechados. Vocês poderão ler mais 

a respeito desse assunto no livro Linguística no século XXI, que está na página do nosso 

curso. Mas agora quero que vocês voltem seus pensamentos para a mudança no Português 

que ocorre nas cidades fluminense, fora da capital, Rio de Janeiro. Para um grupo grande de 

pessoas não é permitido o uso de determinante aberto dentro de sintagmas preposicionais 

e também na posição de sujeito: 

*O Henrique virá. 

Falamos de Henrique. 

Fui à casa de Henrique ontem.  

Aqui também esse é um movimento que vem na contra do movimento de nos tornamos 

cada vez menos pro-drop, ou seja cada vez mais expressamos de forma aberta os sintagmas 

nominais com seus determinantes. Explique esse fenômeno fluminense.  


