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RESUMO
Dentre as muitas variações que ocorrem na língua portuguesa, o caso do –r em posição
final de vocábulo oferece recorrentes possibilidades. No presente artigo, pesquisei o
fenômeno do apagamento comparando textos do facebook com os de escrita impressa e
pude detectar, entre outras características: ambos os textos se apoiam na oralidade;
ocorre apagamento do –r em formas verbais infinitivas na escrita de pessoas de ambos
os sexos, independente de idade e de escolaridade; os acentos agudo e circunflexo e a
letra –h são opções para indicar um prolongamento da vogal pronunciada com mais
intensidade no final.
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1. Considerações iniciais

Dentre as muitas variações que ocorrem na língua portuguesa, o caso do –r em
posição final de vocábulo oferece recorrentes possibilidades de variação desde a
representação através da fricativa velar (x), da fricativa glotal (h) até o seu apagamento
(ø), a depender de fatores linguísticos e não linguísticos, visto que a língua, não sendo
utilizada isomorficamente pelos falantes, sofre influências estruturais e sociais.

Não é de hoje que esse tipo de variação é estudado, principalmente no âmbito
dos estudos dialetais e sociolinguísticos já que a Sociolinguística “veio mostrar que toda
língua muda e varia, isto é, muda com o tempo e varia no espaço, além de variar
também de acordo com a situação social do falante” (BAGNO, 2001). Na maioria das
vezes, os estudos sobre tal fenômeno são realizados levando-se em conta o processo de
ensino e aprendizagem.

No presente artigo, analiso como tal fenômeno tem sido representado por
usuários das redes sociais na escrita virtual, numa tentativa de estabelecer comparação
entre representações transcritas com base nas manifestações orais de informantes do
Projeto Variação e Processamento da Fala e do Discurso: Análises e Aplicações –
PROFALA. Com esse objetivo, portanto, procurarei responder: de que maneira as
formas verbais infinitivas são representadas na escrita virtual e quais as principais
semelhanças e diferenças entre essas representações e as da transcrição na escrita
convencional.

A despeito da diferença inicial entre as modalidades oral e escrita, avento a ideia
de que, na maioria das vezes, as formas verbais infinitivas são representadas da mesma
forma, tanto na escrita virtual como na convencional, já que ambas se apoiam na
manifestação oral.

1 Doutoranda em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, técnica da Secretaria de Educação do
Ceará e membro dos grupos de pesquisa Hiperged e Plip da UFC.
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2. Fundamentação teórica

De acordo com Callou e Lopes (2003), no português do Brasil, o cancelamento do
R em final de palavra é fenômeno marcante e, inicialmente, associado à estratificação
social e racial. Esse pensamento foi respaldado com a informação de que “... nos autos
de Gil Vicente (século XVI), era apresentado como característica da fala de escravos
vindos da África”. Todavia, as autoras afirmam que o fenômeno já extrapola tais
estigmas ao registrarem:

Hoje, a julgar pelas análises já empreendidas, a queda do R transpôs qualquer
estratificação social e se estendeu a todos os indivíduos falantes do português
brasileiro. Conclui-se também que obedece aos mesmos fatores e se mantém
relativamente estável no decorrer de 20 anos (Callou e Lopes 2003: 65).

Essas conclusões encontram eco em outros estudos, como se constata em Oliveira
(2001) e Linares et al. (2008), respectivamente:

O apagamento da variável (r) em sílaba final de vocábulo já não é um
fenômeno tão recente na língua portuguesa do Brasil.
(...) É depois do período do português arcaico que o fenômeno de
apagamento do (r) em final de vocábulo se estende a diferentes classes de
palavras e estratos sociais, visto que era inicialmente comum principalmente
nos infinitivos. Essa realização aparecia no teatro como característica da fala
do negro, e, durante muito tempo, foi também identificada como própria dos
estratos sociais mais baixos (Oliveira, 2001: 5).

É um fato existente na língua o predomínio do apagamento da consoante final
nos infinitivos verbais e essa tendência é observada não apenas no dialeto
carioca, mas em quase a totalidade do dialeto brasileiro, devido à
dinamicidade que a sociedade requer para a comunicação e à vivacidade que
a língua falada possui (Linares, 2008: 7).

Mesmo considerando o aspecto de antiguidade para o estudo desse fenômeno,
saliento a importância e a atualidade desse artigo em virtude da expansão de estudos
relacionados à escrita virtual e, para tanto, divido-o em três subitens, a saber: a
influência da fala na escrita, a escrita na internet e a variação na escrita das formas
verbais infinitivas.

2.1. A influência da fala na escrita

O sistema de escrita português é de base alfabética, o que significa dizer que,
em princípio, as letras representam as unidades sonoras da palavra. Porém, sabe-se que
a escrita alfabética não significa escrita fonética. Numa relação de biunivocidade,
existem determinadas letras que correspondem a um e somente a um som. É o caso das
letras ‘p’, ‘b’, ‘t’, ‘d’, ‘f ’e ‘v’. Pela tradição do ensino de alfabetização através do
método sintético, comumente essas letras são apresentadas em primeiro lugar ao
aprendiz e, com ele, passa-se a exercitar, por um período determinado, palavras de fácil
assimilação. Como resultado, o aprendiz permanece por um longo tempo acreditando
que deve escrever as palavras com letras que representam exatamente a forma como ele
a percebe na sua produção fonética. Assim, todo alfabetizando, no início de seu
aprendizado, passa por esse estágio onde tenta reproduzir os sons da fala, ou seja, ele
começa a entender que pode escrever tudo o que se diz e assim o faz. Porém, esse
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estágio inicial deve ser superado para que ele continue evoluindo em seu conhecimento
até perceber a não fidelidade da escrita à fala. Portanto, sob o ponto de vista ortográfico,
espera-se que um aluno que fala U casau di papagai comi arrois cum leitchi2, ao
evoluir nos estudos sobre as regras ortográficas, entenda que deverá grafar O casal de
papagaio come arroz com leite, pois assim está ortograficamente convencionado e,
apesar de a língua portuguesa possuir palavras que se escrevem da mesma forma como
se fala (ex.: fala, batata, fivela, vida, etc.), nem sempre se escreve da maneira como se
fala.

Há momentos em que o aprendiz suprime ou acrescenta letras ao escrever,
porque o faz apoiando-se completamente na fala. Como na sua fala ele deixa de
pronunciar determinados sons, na escrita o som suprimido não será contemplado com
uma letra para representá-lo, cometendo, portanto, sob o ponto de vista ortográfico, o
desvio de omissão de letras. É o caso das palavras besouros/besoros, roubar/roba,
dorminhoco/ dormioco etc. Sobre esse aspecto, assim registra Costa (2009):

Nos primeiros anos de escolarização, principalmente, é muito comum o
indivíduo transpor para a escrita os fenômenos lingüísticos que permeiam sua
fala. Desse modo, não é raro o professor encontrar na produção escrita das
séries iniciais palavras grafadas não segundo as normas ortográficas, e sim de
acordo com o modo como estes falantes as pronunciam. Na maioria dos
casos, é o contato estreito com a escrita, que mantém um caráter fortemente
regulamentador dos usos da língua, quem se encarrega de agir no sentido de
forçar a recuperação de determinados segmentos que normalmente são
cancelados por interferência da fala (Costa, 2009: 75).

A autora questiona o fato de os professores tratarem, muitas vezes, os casos de
omissões de letras como desvio ortográfico, quando na verdade correspondem a
variedades que apontam para uma mudança em curso como é o caso do apagamento do
-r em formas verbais infinitivas. Para tanto, ela traz a voz de Mollica (1996) como
respaldo às suas considerações:

De modo similar, Mollica (1996, p.163) também fala em processo de auto-
correção ortográfica, que se processa de maneira natural e espontânea pelos
indivíduos de acordo com o grau de exposição à escrita e processo de
recuperação de segmentos variáveis na fala que são referentes aos fenômenos
em vias de eliminação na língua como a regra variável da vibrante pós-
vocálica que já foi amplamente estudada, constituindo-se em uma mudança
em curso encabeçada pelas formas verbais infinitivas. A autora questiona até
que ponto a função da ortografia continua a agir nesses casos de variação na
modalidade falada com mudança claramente em curso ou já operada. Para
ela, esses casos são candidatos naturais ao que chama de “arcaísmos
ortográficos” e exemplifica com o s morfêmico de plural em francês, que
inexiste na língua falada, mas perdura na ortografia vigente (Costa, 2009:
76).

Concluindo suas reflexões, Costa (op. cit: 76) salienta a importância dos estudos
sobre variação como forma de se compreender o funcionamento da linguagem e como
relevante auxílio para que sejam desenvolvidas “práticas pedagógicas mais coerentes
com a fase lingüística do aprendiz, já que alguns problemas que os alunos apresentam
na escrita podem ser explicados por interferências de seus hábitos lingüísticos”.

2.2. A escrita na internet

2 Por achar pertinente ao assunto ora abordado, reproduzo trecho da minha dissertação de mestrado
intitulada O domínio da ortografia por alunos oriundos da Educação de Jovens e adultos (2005).
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Ao observar, inicialmente, a interação de adolescentes (hoje não apenas os
adolescentes) em ambientes virtuais, como bate-papos no MSN, Orkut e, mais
recentemente no Facebook, pude perceber uma empolgação e frenesi intensos, pois eles
fazem parte de um universo de papeadores ‘compulsivos’. Impressionou-me a agilidade,
o envolvimento e a descontração com que essa atividade se reveste no cotidiano dessas
pessoas; agilidade e descontração ao escreverem e envolvimento na conversa travada
com um ou com muitos interlocutores ao mesmo tempo. Especificamente na conversa
teclada, eles apresentam uma escrita ressignificada, denominada internetês, na qual são
utilizados sinais e diacríticos que assumem novos usos e funções e muitos ainda lançam
mão dos emoticons, ícones utilizados para expressar as emoções.

Araújo & Biasi-Rodrigues (2007: 89), discutindo a categoria estilo,
apresentaram como uma das conclusões a seguinte informação: “Os emoticons, as
repetições de letras e de sinais de pontuação, os usos do K e, finalmente, as marcas de
nasalidade se mostraram como elementos estilísticos do < CAB > (chat aberto), em
conseqüência da transmutação da conversação face a face pela Web” (grifo nosso).
Além disso, concluíram que tais recursos são utilizados pela necessidade de se utilizar a
escrita para representar a conversa cotidiana fora de sua esfera de origem.

Outros estudos sobre a escrita em meio virtual como o de Pereira et al. (2005)
apontaram para essas mesmas e outras características. Objetivando compreender a
construção/produção da escrita nas salas de bate-papo, como processo discursivo, as
autoras vivenciaram um processo investigativo e começaram por traçar um panorama
evolutivo da oralidade e da escrita. Ao longo desse processo no qual navegaram em
sites frequentados por adolescentes, listas de discussão e salas de bate-papos,
perceberam, como uma interação verbal, a troca de mensagens em meio virtual, pois a
intenção dos usuários é conversar, bater papo, interagir. Nessa interação, linguagem
falada e escrita se funde, originando, no dizer das autoras, “uma forma mais farta e
potencialmente mais completa de escrita” (op. cit: 82). A multiplicação de sinais de
pontuação, a supressão ou sua ressignificação (usados não de forma canônica, mas para
expressar, eles próprios, as emoções em forma de figuras), o alongamento de vogais, o
uso de maiúsculas intencionais para enfatizar ou indicar a ação de gritar, de números e
de abreviações em excesso foram marcas apontadas por elas para demonstrar a
criatividade de internautas adolescentes.

Os recursos utilizados pelos internautas possibilitam escrever de maneira
espontânea, fácil, sem restrições, sem medo e numa velocidade extraordinária que visa
acompanhar o fluir das ideias. Acredito ser possível, inclusive, afirmar que,
verdadeiramente, nessa interação de ‘teclapapear’, são vivenciadas situações reais de
uso da língua como algo inerente ao ser humano: vivo, dinâmico, ativo e evolutivo.

Nessa atividade em que também percebemos um forte desejo de chocar pela
irreverência e descontração eles utilizam um estilo arrojado e anárquico através do qual,
constantemente, desobedecem às normas gramaticais, conforme registra Santos (2005):

... há um outro elemento que paira sobre a escrita do chatter, que é o desejo
de parecer irreverente, descontraído, estiloso, modificando a norma em favor
de um código próprio, mas não tão pessoal que impossibilite a comunicação
com um interlocutor. A marca principal de sua escrita é sempre a tentativa de
desobediência às normas gramaticais pré-estabelecidas no que diz respeito,
principalmente, à ortografia, à pontuação expressiva e ao registro quase
obrigatório da forma como se falam as palavras, elegendo uma escrita, muitas
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vezes, iconográfica e seguindo a ordem gramatical sujeito-verbo-predicado
(Santos, 2005: 174).

A partir dessas afirmações, constatamos que a escrita em meio virtual
caracteriza-se, na maioria das vezes, como uma linguagem que procura refletir na
escrita a maneira como os usuários se comunicam oralmente, ao ponto de muitas
pessoas se referirem ao termo internetês como uma nova língua. Todavia, não se trata de
nova língua, mas outro modo de registrar nosso idioma, conforme afirmação de Dieb e
Avelino (2009):

Ainda que seja fácil compreender a associação feita entre a proximidade
fonética internet/internetês e o diferente/emergente estilo de escrita, com
termos quase indecifráveis para internautas pouco experientes no uso de
gêneros digitais mais informais, não é difícil perceber que não se trata de uma
nova língua.
(...) o internetês é, a exemplo do Brasil, apenas outro modo de se grafar o
português. Por conseguinte, podemos dizer que ele deve ser compreendido
apenas como uma variedade escrita da língua portuguesa, à qual foi atribuído
o estilo abreviado de escrita que é típico na maioria dos gêneros do universo
digital (Dieb e Avelino, 2009: 265).

Levando-se em conta tais considerações, é possível deduzir que muitas variações
manifestas na escrita virtual são motivadas pela interferência da fala no ato de registrar
por escrito a mensagem que se quer transmitir.

2.3. Variação na escrita das formas verbais infinitivas

Como já mencionado, estudos sobre o apagamento do –r em final de sílaba na
língua portuguesa não é tão recente, sendo referidas as manifestações ocorridas nos
autos de Gil Vicente no século XI.

De acordo com Oliveira (2001) ocorre variação do –r nas diversas posições em
que ele aparece, porém a maior incidência é na posição final de vocábulo. A autora,
num resgate histórico, faz referência a diversos estudos cujo objeto é o fenômeno em
questão, a saber: Nascentes (1953), Pontes (1972), Luiz Ferraz (apud Valkhoff, 1975),
Meintel (apud Valkhoff, 1975), Amaral (1976), Tasca (1977), Sílvio Elia (1979), Callou
(1979), Melo (1981), Vieira (1983), Silva (1987), Barbosa (1994), Viana (apud, Bisol
1999), Bisol (1999), Oliveira et Monguilhott (1999), Marroquim (2000) e Monaretto
(2000).

Tais estudos deram conta dos seguintes resultados sobre os aspectos
investigados:

 o contexto de maior variação da vibrante é na posição posvocálica;
 datam do fim do século passado a realização uvular e velar e têm se

estendido por diversas áreas brasileiras;
 constituída como uma realização estigmatizada, a uvular [R] parece ter

surgido em Lisboa;
 por volta de 1983, a fricativa sonora [{] surgiu entre os jovens;
 a velar é uma realização que está se estabelecendo em posição medial e

em final de palavra quando a vibrante se mantém, bem como o
apagamento da variável (r), independentemente de classe social ou grau
de escolaridade, pois, mesmo na língua culta se verifica o fenômeno;

 sobre o apagamento do (r) final de vocábulo foi, durante muito tempo,
apontado como característico da fala popular, porém não parece ser,
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atualmente, nas cidades onde se tem procedido a esse tipo de estudo, um
fenômeno que se possa restringir a classes sociais mais baixas e também
não é uma realização que se processe apenas no português do Brasil, pois
já se verificou em Portugal;

 a realização zero, fonologicamente o desaparecimento do fonema /r/, é
muito comum em palavra verbal;

 são múltiplas as variantes para o (r) posvocálico: vibrante [r], fricativa
velar [x], uvular [R], aspirada [h], vibrante simples [|], ou um som
retroflexo [˙];

 as variantes do (r) para a posição prevocálica valem para a posição
posvocálica, sendo que em posição posvocálica final, deve-se acrescentar
o zero fonético […] e nesta é bastante produtivo;

 no dialeto caipira, além do apagamento, diversas outras realizações são
possíveis para a variável (r), quando de sua manutenção; uma delas diz
respeito ao já comum chamado (r) caipira;

 tende a ser suprimido em final absoluto de palavra e a vogal precedente
sofre um alongamento;

 a variável pode apresentar  realização que vai desde uma vibrante
alveolar ou uvular até uma fricativa velar ou glotal, ou seja, vai se
posteriorizando até chegar ao total apagamento;

 o apagamento do (r) continua a avançar, e que é estável; não se constitui
numa mudança em progresso;

 o sul do Brasil ainda é uma região conservadora, na qual o apagamento
se dá, sobretudo, em posição final de palavra;

 a tonicidade e os infinitivos verbais são os contextos que favorecem o
apagamento da implosiva, sendo que nos verbos em que (r) tem função
morfológica, tem-se mais apagamento, já que traz informação
redundante; em verbos, ainda que estes sejam monossílabos, acontece o
apagamento e, por fim,

 o apagamento do (r) sofre influência do grau de escolaridade.
Com base nos resultados referidos acima, procederemos às comparações

necessárias à comprovação da hipótese aqui apresentada, a saber: as formas verbais
infinitivas são representadas da mesma forma, tanto na escrita virtual como na
convencional, já que ambas se apoiam na manifestação oral.

3. Metodologia

O trabalho desenvolvido apresenta uma perspectiva qualitativa, pois essa
abordagem se mostra bastante adequada quando pretendemos descrever e compreender
determinado fenômeno em todo seu contexto.

Objetivando analisar como têm sido representadas as formas verbais infinitivas
por usuários das redes sociais na escrita virtual e, com isso, estabelecer comparação
entre representações transcritas com base nas manifestações orais de informantes do
Projeto Variação e Processamento da Fala e do Discurso: Análises e Aplicações –
PROFALA, procedemos às seguintes atividades divididas em etapas:

 Coleta de textos compartilhados por usuários (amigos) em minha rede de
relacionamento via Facebook3.

 Coleta de textos transcritos de informantes do Profala.

3 Rede social criada em 2004 por ex-estudantes da Universidade de Harvard.
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 Apresentação dos resultados, a partir dos dados coletados.
 Análise dos dados coletados.

4. Resultado dos dados coletados

4.1. Dos textos transcritos de informantes do Profala
O primeiro texto consultado foi transcrito a partir da fala de um informante com

as seguintes características: Sexo: Masculino; Idade: 26 anos; Escolaridade: Ensino
médio; Profissão: Mototaxista; Localidade: Nova Olinda; Documentador: Ana Célia de
Sousa Lima; Digitadora: Maria Sorahya dos Santos; Transcritora: Maria Sorahya dos
Santos; Duração: 17min

Os resultados obtidos dessa consulta foram 78 ocorrências, sendo apenas 08 com
presença do –r. A pessoa que transcreveu representou a marca de infinitivo com um
acento agudo nas formas verbais infinitivas de 1ª conjugação, um acento circunflexo nas
de 2ª conjugação e não usou marca alguma nas de 3ª conjugação. Curiosamente, as oito
ocorrências com presença do –r foram manifestas em formas verbais de 3ª conjugação.

O segundo texto foi coletado a partir de uma entrevista que durou 26 minutos
com um informante do sexo masculino, de 19 anos, aluno do ensino médio e cuja
profissão é balconista. Os dados coletados dão conta do seguinte: um total de 123
ocorrências das quais somente 02 com registro do –r infinitivo, exclusivamente com o
verbo ‘ir’ (‘pra ir a escola’, ‘pra ir ao trabalho’), o que resulta, portanto, em 121 casos
de ausência do –r nas formas verbais infinitivas. Nas 121 ocorrências onde há ausência
dessa marca infinitiva encontramos os mais diversos exemplos de verbos portugueses,
seja da 1ª, 2ª ou da 3ª conjugação. A marca registrada em todos os exemplos com
ausência passou a ser o acento agudo para os verbos de 1ª conjugação, o circunflexo
para os da 2ª e nenhuma marca para os da 3ª conjugação (Exs.: só pra estudá; tem que tê
de tudo; só pra se diverti.)

O terceiro texto é resultado de uma entrevista que durou 20 minutos, com um
informante do sexo masculino, cursando a 4ª série do ensino fundamental, com 46 anos
e que trabalha como agente de portaria. As ocorrências totalizaram 77, das quais apenas
uma apresentou a marca de infinitivo (‘pra não fazer mais’). Como nos textos
anteriores, a marca indicativa das formas verbais infinitivas é o acento agudo para os
verbos de 1ª conjugação, o circunflexo para os da 2ª e nenhuma para os da 3ª
conjugação.

O quarto texto, oriundo da entrevista de 20 minutos com informante do sexo
masculino, de 30 anos, aluno da 4ª série do ensino fundamental, agricultor, revelou 67
ocorrências, todas sem o –r nas formas verbais infinitivas. Os verbos das 1ª e 3ª
conjugações foram marcados com acento agudo e os da 2ª com o acento circunflexo
(‘quando eles se formá’,‘pra gente sobrevivê’, ‘a  única  diversão que a gente tem é í
puma missa’).

Em resumo, podemos registrar: 345 ocorrências, das quais apenas 11
apresentaram a marca –r nas formas verbais infinitivas, tendo sido, portanto, 334 com
ausência do –r e, em seu lugar, a marcação com acento agudo ou circunflexo.

4.2. Dos textos compartilhados via facebook

À medida que compartilhava pensamentos e comentários com meus amigos e
amigos de meus amigos através do facebook, pude detectar a ausência do –r nas formas
verbais infinitivas e, assim ao longo de dois meses de pesquisa, em dias não
programados, tive acesso aos seguintes dados: 22 usuários, com idade variando entre 17
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e 48 anos, dos quais 17 na faixa de escolaridade referente ao ensino médio e 05 no
ensino superior; 13 do sexo feminino e 09 do sexo masculino.

Houve um total de 51 ocorrências e, dentre essas, 29 foram realizadas com
apagamento total do -r (Ex.:(1) esta; muda; chama; manda; marca; acorda) e 22 apresentaram o -r
(Ex.: (2) morrer; prosseguir; tiver; enrolar; crer; trabalhar), sendo que das 29 ocorrências de
apagamento do –r foram registradas 08 com acentos, agudos ou circunflexos, (Ex.: (3)

conseguimos vê, para está) e apenas 01 ocorrência com a letra –h: Ex.: (4) vai dah td certo.

5. Análise dos resultados

Com base nos dados coletados e registrados no item anterior, é possível perceber o
apagamento do –r nas formas verbais infinitivas como uma realidade na fala de pessoas
de ambos os sexos e que independe de idade e de escolaridade. Sendo assim, é possível,
admitir-se que tal fenômeno é resultado da forte influência da fala na escrita e, portanto,
ocorrerá em meio virtual da mesma forma que no impresso, visto que nas interações via
redes sociais prevalece uma escrita de base oral para o estabelecimento de uma
conversação fluida, espontânea e informal.

Com relação ao uso de acentos para marcar a forma verbal infinitiva, percebe-se que
há uma consciência, embora muitas vezes intuitiva, de que não se trata de uma forma
verbal em sua realização conjugada de forma simples e não composta, para os casos de
perífrase e, para dar essa ênfase, necessária se faz a marcação de alguma forma; nesse
caso, um prolongamento da vogal se dá perfeitamente com o acento agudo ou
circunflexo e, no meio virtual, com a letra –h (houve apenas um caso, é verdade, mas tal
realização já é comum como característica do internetês).

Em se tratando das transcrições das entrevistas do Profala, percebemos que os
transcritores, ao perceberem o apagamento do –r na fala dos entrevistados, tomaram a
decisão de manifestar tal ocorrência usando os acentos responsáveis pela tonicidade e
timbre na prolação dos sons vocálicos.

6. Algumas considerações

Investigando se as formas verbais infinitivas são representadas da mesma forma,
tanto na escrita virtual como na convencional, propusemo-nos a comparar textos
transcritos do Profala e textos compartilhados via rede social (facebook) na internet, e
detectamos o seguinte:

 ambos os textos se apoiam na manifestação oral.
 o apagamento do –r nas formas verbais infinitivas é uma realidade

incontestável na escrita de pessoas de ambos os sexos, independente de
idade e de escolaridade;

 o acento agudo é utilizado para indicar um prolongamento da vogal nos
verbos de 1ª conjugação e o circunflexo nos de 2ª.

 Os verbos de 3ª conjugação se apresentam sem nenhuma marcação,
quando são registrados sem o –r final.

 Na escrita virtual a letra –h também é uma opção para marcar o
prolongamento da vogal pronunciada com mais intensidade no final.

Há que se investigar, ainda, para além desse trabalho realizado de forma tão
despretensiosa, o porquê de não usarem marcação alguma nos verbos de 3ª conjugação.
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Já que não usam o –r final, teriam consciência da não acentuação nas palavras oxítonas
terminadas em ‘i’ e, portanto, seria esse o motivo de não acentuarem? Teriam
consciência de que o verbo ‘ir’, por exemplo, não seria escrito apenas com um ‘i’ e por
isso registram com o r, mesmo que não pronunciem o som representado por tal letra?

Enfim, cremos que este tema ainda poderá ser retomado com maior profundidade,
visto que a escrita virtual tem sido e ainda será motivo de muitos questionamentos e
muitas pesquisas.
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Anexo 1 - textos transcritos de informantes do Profala
Chave de codificação
Variável dependente
1. Apagamento do –r em formas verbais infinitivas
0-Ausência
1- Presença
Variáveis independentes internas
1. Conjugação verbal
p - 1ª conjugação
s - 2ª conjugação
t - 3ª conjugação

2. Estrutura verbal
S - simples
P - perifrástica
Variável independente externa
3. Escolaridade
a- 1 a 4 anos
c– 9 a 11 anos

Informante I – Masculino –
Faixa etária II – Escolaridade
- 9 a 11 anos
Ficha Social nº 01
Informante: CLGF
Sexo: Masculino
Idade: 26 anos
Escolaridade: Ensino médio
Profissão: Moto-taxista
Localidade: Nova Olinda
Documentador: Ana Célia de
Sousa Lima
Digitadora: Maria Sorahya dos
Santos
Transcritora: Maria Sorahya dos
Santos
Duração: 17min

(0pSc
fui obrigado a deixá os estudos
(0pPc
pra podê trabalhá
(0pSc
se você estudá
(0pSc
você entrá na na firma
(0pSc
pra trabalhá’
(0pPc
tive que optá pelo meu trabalho
(0pSc
parei de estudá
(0pSc
pra estudá
(0pSc
que queira trabalhá
(0sSc
tê um pouco de estudo né
(0sPc
você vai permanecê no cabo da
enxada
(0sPc
você vai tê
(0sSc
tê um estudo
(0tSc
pra você consegui algũa coisa
melhó
(0tSc
pra consegui algo
(0pSc
pra trabalhá por conta própria
(0pSc
comecei a trabalhá na prefeitura

(1tSc
também gosto de assistir muito
televisão
(0pSc
pra ela contá ũa história em
relação à própria região da gente
(1tSc
ouvir histórias

(0sSc
se vê livre da própria
perseguição da da polícia
(0sSc
quem tivé a oportunidade
(0pSc
e estudá algũa coisa
(1tSc
até ir até lá à casa grande
(0pSc
para pesquisá é de importâcia
(1tSc
gosto de sair muito final de
semana
(0sSc
sei fazê até ũas bugigangas lá na
cunzĩa
(0sPc
num vamos dizê
(0tSc
mais dá pa engolí
(0sSc
eu gosto de fazê eh um prato
típico
(0sSc
eu aprendi a fazê com um
colega meu
(0sSc
se você quisé
(0pPc
eu posso até passá a receita pra
você
(0sSc
tambéim gosto de fazê
macarronada
(0sSc
eu gosto às vezes de fazê
macarronada
(0sSc
gosto de fazê muito lasãia
tambéim
(0sSc
todo mundo sabe fazê ũa lasãia
(0pPc
eu não vô passá a receita
(0sSc

é simples de fazê
(0pSc
gosto de levá sempre ao forno
(0sPc
mais você pode fazê com o
macarrão
(0sSc
sem sê o macarrão especial pra
lasãia
(0sPc
teria uma que tê uma atenção
melhor à saúde
(0sSc
o que a gente qué é mais mais
investimentos
(0pPc
ele deveria te dá essa cobertura
(1tSc
até você conseguir
(0pSc
chegá até uma faculdade
(0pSc
quem sabe te programá
(0pSc
te projetá
(1tSc
pra você seguir ũa carreira
alguma coisa
(0pSc
quem vai ordená quem ta lá
embaixo
(1pPc
deveria começar lá lá dele lá de
cima
(0sPc
pra podê atendê essas
necessidades
(0pPc
tem que melhorá um pouco mais
(0sPc
tem que fazê mais
(0sSc
pra tê um exemplo aí
(0sPc
vão fazê isso
(0sPc
vão fazê aquilo
(0pPc
a qualidade vai melhorá
(1sSc
jamais esperava acontecer
(1pPc
vai passar pras mãos de
estrangeiros né
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(0pSc
tá difícil demais de de encará
essa situação
(0pPc
você pode observá direitĩo que
lá lá no final
(0pSc
até onde sua visão conseguir
(0pPc

podem observá como é tão
bonito
(0pSc
pouco tempo pra praticá
esportes
(0sSc
gosto mais de lê um pouco às
vezes
(0pSc
pa  gente jogá bola
(0pSc
e eu gosto muito de jogá um
pouco
Informante II – Masculino –
Faixa etária II – Escolaridade
- 9 a 11 anos

Ficha Social nº 20
Informante: A.R.S.S.
Idade: 19 Anos
Sexo: Masculino
Escolarização: Ensino Médio
Localidade: Bairro São Miguel -
Zona Urbana
Profissão: Balconista
Documentadora: Antônia
Valdelúcia Costa
Transcritor: Welson Gomes
Pires
Digitador: Welson Gomes Pires
Duração: 26 Minutos

(0sSc
eupretendo fazê é direito
(0pSc
pra tomá banho
(1tSc
pra ir a escola
(1tSc
pra ir ao trabalho
(0tPc
e vou durmí
(0pSc
eu gosto de trabalhá
(0pSc
comecei a trabalhá com uns os
tios
(0pSc
comecei a trabalhá
(0pSc
pra trabalhá com ele
(0pPc
num posso reclamá
(0pSc
necessidade de trabalhá
(0pSc
pela remuneração de ganhá mais
(0sSc

é mais uma forma de querê
(0sSc
pra você se mantê

(0sSc
e fazê várias outras coisas
(0pSc
pretendo estudá pra concursos
de Juiz
(0sSc
para você fazê várias coisas
(0sPc
eu acho que podia sê a medicina
(0pSc
ao terminá meus estudos
(0pPc
vou tentá
(0tPc
vô dicidí
(0pSc
para morá fora
(0pS
para morá junto
(0pSc
para estudá
(0pSc
que é morá fora
(0sSc
é pa fazê uma população
(0pPc
que possa adiantá alguma coisa
na vida
(0sPc
vai aprendê uma coisa
(0pPc
vai tirá dúvida com quem
(0tPc
o aluno vai assistí o telecusso
(0pPc
vai tirá dúvida com o professor
(0sPc
vai tê ali
(0pSc
para tirá sua  dúvida
(0sPc
não precisava tê escola
(0pPc
podia estudá em casa
(0pPc
e tinha que lutá
(0pSc
se formá alguém
(0sSc
tê como
(0pPc
pudessem trabalhá
(0pSc
que é ganhá
(0sSc
e crescê mais ainda
(0pPc
podia milhorá
(0pSc
pra melhorá
(0pSc
então administrá seu estado
(0pSc
é se realizá profissional

(0pSc
acho que terminá o 3º grau
(0sSc
o meu sonho é sê um médico
(0tSc
um advogado quando concluí
(0pPc
eu iria trabalhá
(0pSc
se eu me formá em direito
(0tSc
não pretendo seguí a carreira de
advogado
(0sSc
fazê concussos para juiz ou
promotô
(0pSc
não ficá só na área de direito
(0pPc
tenho que conquistá ainda muita
coisa
(0tSc
passam a consumi
(0pSc
passam a desejá cada veiz mais
(0sPc
tentasse fazê
(0sSc
pra tê solução sobre a violência
(0sPc
ia fazê mais cussos
(0pSc
tentá mudá

(0pSc
para ensiná
(0sSc
eu fazê
(0pSc
para pessoas não tentá
(0pSc
ficá nesse negócio de violência
(0pSc
pra pessoa brincá
(0tSc
se diverti
(0pSc
pra os jovens usá drogas
(0sSc
fazê sexo
(0tSc
carnaval é pra se diverti
(0sSc
esquecê um pouco do dia-a-dia
(0pSc
prifiro ficá em casa
(0pPc
vai namorá um pouco
(0pSc
pra gozá aquele pouco trabalho
(0pSc
é pra brincá

(0tSc
se diverti
(0sSc
e fazê alguma coisa em casa
(0pSc
í namorá
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(0pPc
quando eu vô saí
(0sSc
gosto de fazê
(0pSc
é trabalhá
(0pSc
eu não sou muito muito bem de
relacioná
(0pPc
se eu pudesse voltá atrás
(0sPc
pode tê sido destino
(0sSc
o que era para acontecê
(0sPc
tinha que acontecê
(0pPc
temos que gozá muito bem dela
(0sSc
muito difícil vivê
(0pSc
só pa trabalhá
(0pSc
só pra estudá
(0tSc
só pra se diverti
(0sPc
tem que tê de tudo um poço
(0pPc
tem que gozá muito a vida
(0pPc
podia deixá a mensagem
(0pSc
saibam brincá
(0tSc
se diverti
(0pSc
gozá muito bem da vida
(0pSc
a vida não é só de estudá
(0sSc
é fazê de tudo um pouco
(0pPc
não ia dá muito tempo
(0pPc
tinha que milhorá a educação
(0pSc
pagá milhó salário a quem
trabalha
(0pSc
milhorá também a coleta de lixo
(0pSc
cuidá mais da cidade
(0pPc
iria milhorá cada veiz mais
(1pPc
podia começar
(0sSc
a fazê
(0sPc
tem que havê mais cussos
(0pSc
quando ele voltá ao trabalho
(0sSc
havê mais desemprego
(0pSc

o governo tá achando de colocá
(0pSc
pra contratá pessoas
(0pPc
vão saí do imprego
(0sPc
vão fazê o quê
(0pSc
eu acho que pra ficá
(0sPc
vão fazê o quê
(0pPc
tem que se prepará milho
(0pSc
pra você batalhá de novo
(0pSc
voltá ao trabalho é muito difícil
(0sPc
tem que fazê cussos
(0pSc
pra contratá pessoas
(0sSc
pra se mantê no trabalho
(0pPc
as pessoas tem que batalhá
(0sSc
pra não acontecê
Informante III – Masculino –
Faixa etária II – Escolaridade
- 01 a 04 anos

Ficha Social nº 65
Informante: F.L.D.
Sexo: Masculino
Idade: 46 anos
Escolaridade: 4ª série - 1º grau
Profissão: Agente de Portaria
Localidade: Vilalta
Documentador: Fátima Cristina
de Sá Almeida
Digitador: Karla Jane dos
Santos
Transcritora: Karla Jane dos
Santos
Duração: 20 min

(0pSa
eu cheguei a morá
(0sSa
eu gosto mais de vê a festa
(0pSa
num gosto de participá
(0pPa
tive que pará por causa do
tempo
(0pSa
até  porque eu  sô casado e me
deslocá cum quatro pessoas é
(0pSa
era muito fácil você arranjá
(0pSa
e a gente quando tem família
começa a pensá
(0pSa
são quatro cabeça pra pensa
(0sSa
pra entendê

(0pSa
pra  rasgá papel
(0pSa
pra apanha  o papel
(0sSa
falta pessoas que quêra fazê
(0sSa
qué dizê
(0sSa
só  fica  grávida  porque  qué
(0sSa
qué dizê
(0pSa
se engravidá
(0sSa
é porque qué’
(0pSa
se você engravidá
(0sSa
é porque qué
(0pSa
se você engravidá  uma  filha
alhêa
(0sSa
a  televisão  mostra  tudo  e
como  fazê
(0pSa
Até como usá
(0pPa
ia  dá apoio  a ela
(0pPa
vamo tocá a vida
(0pPa
vamo criá o seu filho
(1sSa
pra não fazer mais
(0sSa
pra num fazê mais
(0sSa
pra num fazê mais
(0sSa
quando fizé
(0pSa
não pra colocá na rua
(0tSa
ouví música
(0tSa
gosto muito de ouvi música
(0sSa
descobrindo  alguma coisa  pra
fazê
(0sPa
que eu acho que eu posso fazê
(0pSa
num tive tempo de estudá
(0pSa
ele chega saturado de rodá
(0pSa
ele vai tomá uma cana
(0pSa
volta pra rua pra pá arranjá briga
(0pSa
a mãe  sai  pra trabalhá
(0pSa
esse é o único meio dela  fica
com a  família
(0tSa
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só pra  servi
(0sPa
ela  podia  tê  o  emprego dela
de  meio  expediente
(0sPa
ele  devia  tê  o emprego dele
(0tSa
todos manda abri o Rio
(0tSa
abri  um  ôtro  rio por  aqui
(0sSa
pra  vê
(0sSa
é  fazê  um  velado de  semi-
árido
(0tSa
conversa pra boi dormi
(0pSa
num tem quem quêra ajudá
(0sSa
é  só querê
(0pPa
vai  demorá
(0sPa
vai sê difícil
(0sPa
teria que perdê a honestidade
(0pSa
se eu tivesse possibilidade de
criá
(0pSa
pra  o  cara  ganha uma cesta
básica
(0pSa
porque  nu num arranjá
empréstimo
(0sSa
pra sê colocado
(0pSa
presse povo trabalhá
(0pPa
eu vô tirá o meu
(0tPa
nós não podemos competi com
os sulista
(0sPa
pode sê que um dia apareça
alguém
(0sPa
agora vamo vê’
(0sPa
tudo pode acontece
(0pSa
só pra descansá a cabeça
(0sSa
eu  gostaria  de conhecê outras
cidade
(0sSa
eu  só queria conhece
(0sSa
eu  gostaria  de conhecê
Roraima
(0sSa
qué faze o governo igual a
Curitiba
(0sSa
tem  que  sê educado

(0pSa
pra andá lá
(0sSa
me  deu uma vontade de
conhecê Roraima
(0pPa
pra podê jogá
(0sSa
daria pra fazê muita coisa
(0tPa
eu  ia me  diverti
(0sPa
ia conhecê  o  Nordeste
(0pSa
que não tem de onde tirá
(0pSa
se eu  tivesse  que  dá  uma
mensage hoje
Informante IV – Masculino –
Faixa etária II – Escolaridade
- 01 a 04 anos

Ficha Social Nº 90
Informante: J.F.S
Idade: 30 anos
Sexo: Masculino
Escolarização: 1 a 4 anos - 4ª
série
Localidade: Sítio Estrela
Profissão: Agricultor
Documentadora: Francisca
Tavares de Souza
Transcritora: Raquel de Lima
Andrade
Digitadora: Francisca Tavares
de Souza
Duração: 20 min.

(0pSa
teve qui pará
(0pSa
prá trabalhá
(0tSa
eu gosto de assisti mais o jornal
(0pSa
meu pai já num pôde mais
trabalhá
(0sSa
agente não tinha ôtra uma coisa
pra fazê
(0sSa
nóis pensamos em fazê uma
horta
(0pSa
já deu pra comprá uma bomba
(0pSa
num dá pa sustentá
(0tSa
eu pretendo saí desse lugá
(0tPa
teim que saí
(0pSa
procurá ua profissão
(0sSa
dá pa comê
(0sSa
todo mundo precisa tê seu diêro

(0tSa
a cidade que eu pretendo í é pra
São Paulo
(0pSa
eu pretendo  istudá  mais
(0sSa
fazê alguns  curso
(0sSa
sê alguéim  na  vida
(0sSa
tê algua profissão
(0sSa
quando tivé pelo meno o
primêro grau completo
(0sSa
tivé uma profissão
(0pSa
depois  queu  terminá  o primêro
grau
(0pPa
eu vô procurá  o  SENAI
(0sSa
fazê minha matrícula
(0sSa
pra mim fazê o curso de
mecânica
(0pSa
aí eu vou continuá
(0pSa
quando eles se formá
(0sSa
tivé algua profissão
(0sPa
vão tê qui í procurá imprego
(0pSa
pa ajuda na na alimentação
(0pSa
a procurá o pasto das vaca
(0tSa
a  única  diversão que a gente
tem é í puma missa
(0tSa
um amigo convida pra gente í
(0pPa
aí vão rezá
(0pSa
eu pretendo  me casá
(0sSa
quando  eu tivé  minha casa
(0sSa
tivé  um imprego fixo
(0pPa
pra pudê sustentá a família
(0pSa
a gente teim que cultivá beim a
terra
(0pSa
teim que adubá
(0pSa
irrigá beim
(0sSa
se não fizé esse tipo de trabalho
(0sPa
num vai tê colhêta
(0sSa
fazê os canteiro
(0pSa
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prepará beim a terra
(0pSa
plantá a cebola
(0sPa
a  gente  vai tê  a  primêra
colhêta
(0pPa
num vai  acabá  mais
(0pSa
agente  tá pretendeno também
plantá batatinha
(0sSa
qué dizê
(0pSa
não consegue levá a diante o
trabalho
(0pPa
vão tê qui mudá

(0pPa
o Brasil vai tê qui mudá
(0pSa
o guverno precisa criá
(0sSa
pra havê mais um pouco
(0tSa
ou mesmo  reabri  essas
fábricas
(0sPa
num ia  sê  o suficiente
(0sPa
mais ia sê já era uma ajuda
(0sSa
pra gente sobrevivê
(0pPa
vai dá certo
(0pSa

precisam trabalhá
(0pSa

consigam arranjá seu imprego
(0sSa
não tenha que sê
(0sSa
fazê como eu
(0tPa
eu vô tê que saí
(0pSa
pra procurá emprego
(0sSa
vivê na terra da gente
(0tPa
sem tê que saí

ANEXO 2 - textos compartilhados via facebook

Código utilizado:
S1= sujeito1
S2= sujeito 2 e assim por diante...
F= feminino
M= masculino
1a = 1 ausência
1p = 1 presença

S1F1a.
Acesso em 12/01/12
boa noite ate mais, vou dormi....
total= 1

S2F4a2p
acesso em 14/01/12
aqui em casa falando sobre seus
vacilos...kkkkk
Bom conversar com vc amigo'
Que Deus te Abençoe!
Me faz rir ...
Indo dormi, amanhã tem muito
trabalho!
Boa noite a todos!
Todos ouvem o que você diz.
Os amigos escutam o que você
fala. Os melhores amigos
prestam atenção ao que você
não diz '-'....
Obg por existir~~
pra ir pro trabalho....rsrsrs
Indo dormi, to muito cansada...
Boa Noite a todos ... xerim!
Total= 6

S3F1a
Acesso em 02/12/11
Glória a Deus eu recebo

Senhor!Quero volta sarada....
Total= 1

S4M1a2p
Acesso em 24/11/11
Em redes sociais podemos
facilmente demonstra coisas,
que não demonstramos em

nosso carater. O mundo pode
concordar com uma vida
ERRADA, mas se Deus não
aprova, não tem discurso bonito
que nos faça entrar no céu.
Total=3

Acesso em 16/11/11
Paulo ensinou essas três
características (Soldado, Atleta
e Agricultor) que devem está
bem presentes na formação de
todo crente.
Queridos irmãos, graça e paz.
Graças a Deus estou bem. A
mão já está desinchada e parei
de tomar os fortes antibióticos.
O único incômodo é fazer tudo
com a mão esquerda! Quem é
destro, nunca treina a coitada da
mão esquerda e numa ocasião
como essa sofre um bocado.
Segundos os médicos, agora é
só esperar o processo natural de
regeneração do corpo. Agradeço
as orações, as mensagens e o
cuidado. Deus abençoe a todos.
Total = 4

S6M1a1p
Acesso em 13/11/11
pedi, e dar-se-vos-á. que vc
venha pedi a cura do senhor q
ele vai te conceder amem!!!
Total 2

S7F1a1p
Acesso em 11/11/11
Acordar e já vê uma msg linda
da minha princesa Katarina
Luisa, não tem preço. Me fez
muito feliz!!! Também te amo
muito meu amor. BjãoOooo
Total= 2

S8F1a
acesso 09/11/11
A palavra da Célula foi
tremenda, que o Senhor possa
está sempre no controle dessa
célula, Obrigada Jesus por tudo!
;)
S9F2p
Acesso em 14/01/12
Não adianta querer mandar no
coração, ele tem vontades
próprias.
Total= 2

S10F5a2p
acesso: 06/11/11
Que Deus possa continua
abençoando tremedamente Sua
Vida.!Parabéns sz 13:53
È verdade...Nós conseguimos

vê o que está na nossa frente,
mas Deus vê além. Por isso
decidi sonhas os seus Sonhos.
Uma coisa eu sei...Que para está
no Centro da vontade de Deus
não é facil, mas tenho aprendido
a morrer todos dias.mas eu bem
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sei que é o melhor lugar...E sei
também que quando decido
obedecê-lo sinto Deus mais
perto de mim. Sinto a sua
presença dando-me força para
prosseguir.Por mais que eu ache
que não vai dá certo. MAs para
o pai vai..
Então não troco sua presença
por nada desse mundo.
Total = 7

S11F1a
Ensino Médio
Acesso: 22/10/11
foi muito bom esta com vcs lá,

inesquecível
Total= 1 (esta)

S12M21a2p
Ensino superior

Acesso: 22/10/11
Os parlamentares são, em sua
maioria, um grande mal para
essa nação. A maioria só quer se
dá bem e PRONTO.
Dormir
Total = 3 (dá)

S13M1a2p
Ensino médio
Acesso: 22/10/11
Nossa q tedio acorda 5:00h da
manha pra ir trabalhar em pleno
sabado e ainda tem prova do
enem hoje .

Total = 3 (acorda; ir trabalhar)

S14F1a
Ensino Médio
Acesso em 21/10/11
ei Flor, se eu marca a taíba para
próximo sábado da pra ti?
Total= 01 (marca)

S15F1a
Ensino superior
Acesso em 08/10/11
Nossa... Que Deus te ajude

professor. Que Ele te conforte...
Vai dah tudo certo. Fica com
Deus. ^^
Total = 01 (dah)

S16F1a
Ensino médio
" Derrotado desta briga pode crê
que eu não saio, o troféu é meu,
pois o campeão sou eu
" Pregador Luo
Total = 01 (crê)

S17M1a2p
Ensino médio
Eu vou manda pro chão e me

enrolar na bandeira. Derrotado
dessa guerra pode crêr eu não
saio. O troféu é meu pois o
campeão sou eu.
Total = 03 (manda; enrolar;
crêr)

S18M2a
Ensino médio.
acesso em 19/10/11
o Mais incrível é quando
entregamos nosso coração a Ele,
nós não aceitamos ficá sem dá o
nossos TALENTOS (nosso
melhor) :)
Total = 02 (ficá; dá)

S19M1a1p
Ensino superior.
acesso em 19/10/11
quando tever a proxima pode

me chama q eu to e rindo
Total = 02 (tiver; chama)

S20F1a1p
vou dá pra tu de presente,quer?

Total = 2 (dá, quer)

S21M1a.
Bom jardim ha 1km de distancia
o metro quadrado mais violento
do Brasil,como podemos muda
essa relidade?!?
Total = 01 (muda)

S22F1a1p.
acesso em 28/11/11
''SENHOR obrigado pelo teu
espírito está sempre comigo,
pois sem TI não posso viver"!
Total= 2

TOTAL GERAL
22 informantes
51 ocorrências:
29 apagamentos (Ex: esta;
muda; chama; manda; marca;
acorda); com
acento (Ex: está; dá; vê; dá; ficá;
dá, crê, dá)
22 presenças (morrer;
prosseguir; tiver; enrolar; crer;
trabalhar)
01 – com ‘h’ (dah)
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