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Resumo 
 

 Este trabalho trata da alternância na marca de plural dos nomes terminados em -

ão na comunidade de fala do Rio de Janeiro. Os objetivos foram (1) verificar se o que 

ocorre com o plural dessas palavras é um caso de mudança em direção ao plural em -ões 

ou um caso de variação estável; (2) verificar que tipo de inferência probabilística o 

falante faz em relação à formas de plural disponíveis no léxico; e (3) verificar se as 

propriedades lexicais dos itens que compõem a rede de palavras com plural em -ãos, -

ães e -ões têm alguma influência na inferência do tipo de plural mais produtivo. Os 

dados foram obtidos por meio de dois testes linguísticos, um contendo palavras reais da 

língua portuguesa terminadas em -ão e outro contendo pseudopalavras terminadas em -

ão. Os dados obtidos no primeiro foram analisados em função da frequência de 

ocorrência do item no plural, do plural esperado para o item, da faixa etária do 

indivíduo, do sexo, da escolaridade, e do item lexical; os dados obtidos no segundo, em 

função do número de sílabas, do falante, do sexo, e do estímulo. Os resultados do 

primeiro teste revelaram que (1) quando há alternância na marcação de plural, a variante 

mais adotada é -ões; (2) itens com baixa frequência de ocorrência no plural e itens com 

plural esperado em -ães são os que mais adotam o plural -ões; (3) os indivíduos que 

possuem apenas o Ensino Fundamental são também os que mais adotam este plural; (4) 

os jovens e os indivíduos com 50 anos ou mais não demonstram diferença significativa 

no uso desta variante inovadora; (5) algumas palavras estão bem mais propensas à 

adoção da terminação -ões do que outras; e (6) que a inferência acerca do tipo de plural 

é feita a partir da relação entre a forma base e a forma no plural de um grupo de 

palavras dentro do léxico e não a partir do léxico como um todo. Por fim, os resultados 

do segundo teste revelaram que (1) quando não existia a influência do item lexical 

(quando os falantes não estavam lidando com palavras reais) houve um maior uso de -

ões do que de -ãos e -ães para a marcação do plural de itens com duas e três sílabas, mas 

não para a marcação de itens monossílabos, uma vez que para estes houve um maior 

índice de -ãos; e (2) que, na ausência de uma forma de plural representada no léxico, 

não houve a aplicação de uma regra default do tipo acrescente -s.  

 

Palavras-chave: variação; padrões morfológicos; frequência de tipo 



 
 
Abstract 

 

 This work deals with the alternation in the plural mark of nouns ending in -ão in 

the speech community of Rio de Janeiro. The aims of this work were (1) to check if 

what happens with the plural of these words is a case of language change in the 

direction of the plural in -ões or if it is a case of stable variation; (2) to check what type 

of probabilistic inference is made by speakers in relation to the plural forms available in 

the lexicon; and (3) to check if lexical properties of  itens that compose the network of 

words whose plural are -ãos, -ães, and -ões may influence the inference of the most 

productive plural pattern. The data were obtained by means of two linguistic tests, one 

of them compound of real words from Portuguese ending in -ão, the other one 

compound of nonce words ending in -ão. The data obtained in the first test were 

analized in terms of the token frequency in the plural form, the plural stablished by 

grammarians, the age, the gender, the education level, and the lexical item. The data 

obtained in the second test were analized in terms of the number of syllable, the speaker, 

the gender, and stimulus. Results from the first test reveal that (1) when there is 

alternation in the plural mark, the most used variant is -ões; (2) itens with low frequency 

of occurrence in the plural form and itens whose plural must be in -ães according to 

grammarians are the ones who most adopt the plural in -ões; (3) subjects with low level 

of education also were the ones who most used this plural; (4) young people and 

subjects older than 50 did not demonstrate meaningful differences in the use of this 

variant; (5) some words are much more prone to adopt the plural in -ões than others; 

and (6) that the inference about the plural type is done through the relation between the 

base form and the plural form of a group of words inside the lexicon and not through the 

lexicon as a whole. To finish,  results from the second test revealed that (1) when there 

was no influence of lexical item (when subjects were not dealing with real words) the 

use of -ões to mark the plural of itens with two and three syllabes was higher than the 

use of -ãos and -ães; when it comes to the monosyllables, on the other hand, there was a 

higher use of -ãos; and (2) that, in the absence of a plural form stored in lexicon, no 

default rule like add -s was applied. 

 

Key-words: variation; morphological pattern; type frequency  
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Introdução 

 

O presente trabalho consiste em um estudo sobre a alternância que se verifica no 

plural das palavras terminadas em -ão no singular na variedade falada na cidade do Rio 

de Janeiro. Exemplos do uso do português brasileiro mostram que palavras terminadas 

em -ão no singular têm seu plural realizado com -ãos, -ães, ou -ões independentemente 

do plural esperado pela gramática tradicional. Assim, a palavra capitão pode ter seu 

plural como capitãos, capitães, ou capitões, embora a forma esperada seja capitães. O 

mesmo ocorre com cidadão, que pode ter sua forma de plural realizada como cidadãos, 

cidadães, ou cidadões, enquanto o esperado é cidadãos. É possível ainda encontrar 

ocorrências de caminhãos, sugestãos, e arrastãos em lugar de caminhões, sugestões, e 

arrastões1. 

Huback (2010), estudando a alternância no plural dessas palavras na comunidade 

de fala de Belo Horizonte, constatou um caso de mudança em progresso em direção ao 

plural em -ões, mudança esta liderada por palavras pouco frequentes no plural. 

Com este estudo, buscamos verificar, para a comunidade de fala do Rio de 

Janeiro, se também há indícios de mudança linguística em direção ao plural em -ões ou 

se o que ocorre é apenas um caso de variação estável.  

Queremos também verificar como fatores do tipo frequência de ocorrência do 

item no plural, plural esperado para o item, faixa etária, escolaridade, e sexo, fatores 

estudados por Huback (2010), podem atuar na escolha de uma ou outra variante. A fim 

de alcançarmos esse objetivo, analisamos palavras reais da língua portuguesa 

terminadas em -ão produzidas no plural. 

Por outro lado, buscamos verificar também qual dos três padrões para a 

formação do plural (-ãos, -ães, e -ões) é o mais produtivo, quando não existe a 

influencia do item com suas propriedades lexicais (frequência de ocorrência e plural 

esperado, por exemplo). Com esse objetivo, elaboramos pseudopalavras terminadas em 

-ão e verificamos qual das três terminações de plural é a mais utilizada para marcar o 

plural destas. 

Os resultados obtidos com a produção de pseudopalvras no plural nos permitirão 

verificar também se a extensão das características de um padrão para novos itens que 

                                 
1  Estes são exemplos de realizações encontradas por nós, em uma observação não sistemática, em 
produção espontânea e em programas televisivos. 
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entram na língua é feita a partir da aplicação de uma regra default, como postula o 

Modelo Dual (Dual Model de Pinker, 1991, apud Bybee, 1995 e Marcus 2000), do qual 

falaremos mais detalhadamente no capítulo 2, ou a partir do padrão com maior 

frequência de tipo, como postula o Modelo Único (Single Model de Bybee, 1995), do 

qual também falaremos mais detalhadamente no capítulo 2. 

Além disso, com a elaboração das pseudopalavras, queremos também entender 

que tipo de inferência probabilística o falante faz acerca do plural dos nomes terminados 

em -ão. Queremos verificar se essa inferência é local, considerando apenas as palavras 

terminadas em -ão no léxico, ou se é global, considerando todas as palavras do léxico. 

Como evidência de uma inferência local, teríamos um alto índice de pseudopalavras 

com plural em -ões, o plural mais comum para as palavras terminadas em -ão, segundo 

Huback (2010). Por outro lado, como evidência de uma inferência global, teríamos um 

alto índice de pseudopalavras com plural em -ãos, visto que o plural feito com 

acréscimo do -s é o mais comum na língua. 

O trabalho está dividido em cinco capítulos da seguinte forma: no capítulo um, 

apresentamos uma breve abordagem histórica da origem e flexão dos nomes terminados 

em -ão, bem como a abordagem feita pela gramática tradicional quanto ao plural desses 

nomes. Além disso, apresentamos uma revisão bibliográfica do estudo de Scherre e 

Naro (1997) sobre a variação na concordância nominal no português brasileiro, bem 

como uma revisão bibliográfica do estudo de Huback (2010) sobre a variação atestada 

no plural dos nomes terminados em -ão no português. 

No capítulo dois, apresentamos os pressupostos teóricos dos Modelos Baseados 

no Uso (Bybee, 2001, 2010) e da Teoria da Variação e Mudança (Weinreich, Labov, e 

Herzog, 1968), em que esta pesquisa está embasada. 

 No capítulo três, apresentamos a metodologia utilizada no desenvolvimento da 

pesquisa como, por exemplo, a elicitação dos dados por meio de um Teste de Produção 

e um Teste de Pseudopalavras  e as hipóteses de trabalho.  

No capítulo quatro, apresentamos os resultados obtidos quanto à produção de 

plural de palavras reais da língua portuguesa terminadas em -ão. No capítulo cinco, 

apresentamos os resultados obtidos quanto à produção de plural das pseudopalavras. E, 

finalmente, segue-se a conclusão. 
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1. O plural dos nomes em -ão no português: origem e variação no português 

brasileiro 

 

Neste capítulo, apresentamos uma revisão da bibliografia relativa ao plural dos nomes 

terminados em -ão no português, contemplando sua origem e flexão de número, bem 

como a abordagem da gramática tradicional e uma revisão dos estudos do português 

contemporâneo sobre a variação no plural desses nomes. 

 

1.1. Uma breve abordagem histórica sobre os nomes terminados em -ão e sua 

marcação de plural 

 

 Quando os romanos desembarcaram na Península Ibérica para conquistá-la,  

trouxeram consigo a língua latina. De acordo com Teyssier (2001), todos os povos da 

Península, com exceção dos bascos, passaram a adotar o latim como língua. 

Por fatores temporais (a cronologia da romanização), sociais (o grau de instrução 

do romanizador) e linguísticos (a convivência da língua do dominador com a língua do 

povo dominado), este latim trazido pelos romanos e falado pelos povos da Península 

evoluiu e diversificou-se, constituindo assim uma língua comum conhecida como 

galego-português. A língua galego-portuguesa, por sua vez, sofreu evolução gradativa 

transformando-se no português e no galego, falado na província (hoje espanhola) da 

Galícia. Muitas das características assumidas pelo galego-português se mantiveram no 

português contemporâneo; é o caso, por exemplo, dos nomes terminados em -ão e sua 

marcação de plural feita de três formas distintas. 

 

1.1.1. Origem das terminações de plural -ãos, -ães e -ões no português 

 

Para tomar a forma do português, o latim falado na Península sofreu evoluções 

na fonética, na morfologia e na sintaxe, e no vocabulário. Iremos nos deter aqui apenas 

em dois casos de evolução fonética, a queda do -e final do radical dos nomes e a queda 

do -n intervocálico.  

Segundo Câmara Jr. (1976), no português arcaico, os nomes que no latim tinham 

o radical terminado em -e antecedido por um -n intervocálico no singular perderam esse 
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-e, deixando assim na língua uma série de nomes terminados em -om e -am: leone > 

leom, cane > cam2. Ocorre, porém, que no plural esse -e se manteve devido à presença 

de uma sibilante travando a sílaba; e esta foi então a configuração da língua por muito 

tempo, segundo o autor: o singular em leom e cam, mas o plural em leones e canes.  

Ainda de acordo com Câmara Jr., após a perda do -e, essa terminação em -om e -

am foi transformada no ditongo -ão. Dessa forma, ocorreu uma unificação na 

terminação do singular dos nomes terminados em -om e -am com os nomes de radical 

em -o, que já apresentavam a terminação em -ão, como mão, e irmão, oriundos do latim 

manu e (g) ermanu. 

Embora Câmara Jr. não fale a respeito, Teyssier (2001) aponta que nessa 

passagem do latim para o português também ocorreu a queda do -n intervocálico após 

este ter nasalizado a vogal precedente. Este parece um fato importante a ser mencionado, 

pois parece esclarecer melhor a configuração atual da língua quanto ao plural dos nomes 

terminados em -ão. 

Considerando que a configuração da língua quanto ao singular e ao plural ficou 

então em leão - leones, cão - canes, mão - manus, uma vez que, segundo Câmara Jr., a 

vogal -e do radical se manteve no plural e a terminação do singular foi unificada em -ão 

– a queda do -n intervocálico na forma do plural explicaria a configuração atual da 

língua quanto ao singular em -ão e ao plural em -ões, -ães, e -ãos; isto é, com a queda do 

-n ficamos com leão - leões, cão - cães, e mão - mãos. 

 

A tabela abaixo resume as transformações apresentadas até chegarmos à configuração 

atual da língua: 

 

Singular Plural 

leone > leom > leão leones  > leões 

cane > cam > cão canes  > cães 

manu > mã-o3 > mão manus > mãos 

 

Tabela 1: Evolução dos nomes terminados em -ão  

                                 
2 Exemplos extraídos de Teyssier (2001: 36, 55). 
3 De acordo com Teyssier (2001), após a queda do -n intervocálico, a vogal nasalizada e a que passou a 
segui-la diretamente formavam um hiato, que depois foi desfeito com a contração da vogal nasal com a 
vogal oral, gerando um ditongo nasal. 
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Temos, assim, a origem dos nomes terminados em -ão e seu plural em -ãos, -ães, 

e -ões em português. Esta seria uma explicação para a existência de três formas distintas 

de plural para palavras que têm a mesma terminação no singular. O português unificou 

três terminações distintas no singular, mas não manteve essa unificação no plural. 

Em suma, a alomorfia de plural presente no estágio atual da língua é resultado de 

uma mudança sonora regular que afetou a forma sonora de itens no singular (queda do -

e final do radical e a unificação em -ão de itens que tinham uma terminação distinta) e 

no plural (a queda do n intervocálico). 

Como veremos no próximo capítulo e no capítulo 4, essa alomorfia de plural 

resultante de uma mudança sonora pode gerar uma mudança analógica no plural das 

palavras terminadas em -ão, isto é, essa alomorfia de plural pode fazer com que um item 

adote, por meio da analogia, um paradigma diferente do que era esperado para sua 

classe e mude sua forma de plural. 

 

 

1.2. A abordagem do plural dos nomes terminados em -ão pela gramática 

tradicional 

 

 As gramáticas tradicionais dão um tratamento semelhante à flexão dos nomes 

terminados em -ão, apresentando listas de nomes dos três tipos de plural e alguns casos 

de variação. De acordo com Cunha e Cintra (2007) e Rocha Lima (2007), observa-se 

que os autores se limitam a apresentar listas de nomes que têm flexão especifica; isto é, 

eles apresentam uma lista de nomes que fazem o plural em -ãos, outra de nomes que se 

fazem o plural em -ães e uma última com nomes que fazem o plural em -ões. Na 

abordagem de Cunha e Cintra (2007:195-196), por exemplo, as listas são introduzidas 

por enunciados como “a maioria muda a terminação -ão em -ões”, “um reduzido 

número muda a terminação -ão em -ães” e “um pequeno número de oxítonos 

acrescentam simplesmente um -s à forma singular”.  

Além dessas listas de nomes com flexão específica, essas gramáticas também 

apresentam uma lista de nomes que podem assumir mais de uma forma de plural, como 

é o caso da lista abaixo apresentada por Rocha Lima (2007: 81,82): 
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Singular Plural 

alão alãos - alães – alões 

aldeão  aldeãos – aldeões 

anão  anãos – anões 

ancião  anciãos - anciães – anciões 

castelão castelãos – castelões 

charlatão charlatães – charlatões 

corrimão  corrimãos – corrimões 

deão   deães - deãos – deões 

ermitão   ermitãos - ermitães – ermitões 

guardião guardiães – guardiões 

sultão sultães – sultões 

verão verãos – verões 

vilão  vilãos – vilões 

 

Tabela 2: Lista dos nomes terminados em -ão com mais de uma possibilidade de plural 

apresentada por Rocha Lima 

 

 Pela apresentação de listas como a da tabela acima, é possível perceber, na 

abordagem feita pelas gramáticas, um reconhecimento da existência de variação na fala 

dos indivíduos, ao listarem uma série de substantivos com duas ou três possibilidades de 

formação do plural na linguagem corrente; ainda que nenhuma consideração acerca dos 

possíveis elementos condicionadores dessa variação seja apresentada. Para Rocha lima, 

por exemplo, a variação é motivada pelo que ele chama de “uma certa confusão 

popular”.  

 

 

1.3. A variação na concordância de número no português brasileiro 

 

 Em nosso estudo estamos focalizando a alternância existente quando há presença 

da marca de plural nos sintagmas nominais; isto é, estudamos a alternância na marcação 

explícita do plural, que, no nosso caso, pode ocorrer como -ãos, -ães, ou -ões. 

Entretanto, não poderíamos deixar de mencionar o trabalho pioneiro de Scherre (1988) 
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sobre a concordância nominal no português, resumidamente apresentado em Scherre e 

Naro (1997). 

 Segundo Scherre e Naro (1997), o português brasileiro apresenta variação 

sistemática nos processos de concordância verbal e nominal, dispondo de uma variante 

explícita de plural (as casas) e uma variante zero de plural (as casa0). Iremos nos deter 

aqui apenas no tratamento dado à variação na concordância nominal. 

 Na concepção dos autores, a variação na concordância de número é altamente 

estruturada, uma vez que os dados revelaram “um sistema perfeito, correlacionado a 

variáveis linguísticas e sociais” (p. 94). Sendo assim, segundo os autores, é possível 

“prever em que estruturas e em que situações sociais os falantes são mais propensos a 

colocar ou não todas as marcas formais de plural nos elementos flexionáveis das 

diversas construções” (p. 110). 

Os dados de fala espontânea obtidos no estudo feito por Scherre e Naro foram 

extraídos da Amostra Censo (PEUL/UFRJ) e a análise dos resultados revelou a 

importância de duas variáveis linguísticas e duas variáveis sociais no entendimento da 

variação, são elas: saliência fônica, posição, escolarização e sexo. 

No que diz respeito ao grupo de fatores saliência fônica, oito níveis de saliência 

foram propostos: nomes com plural duplo (ovo/ovos), nomes terminados em -L 

ortográfico (igual/iguais), nomes terminados em -ão (avião/aviões), nomes terminados 

em -R (cor/cores), nomes terminados em -S (país/países), nomes com plural regular de 

base oxítona (café/cafés), nomes com plural regular de base proparoxítona 

(médico/médicos), e nomes com plural regular de base paroxítona (casa/casas).  

De acordo com os resultados obtidos para esta variável, os itens nominais mais 

salientes (aqueles em que a diferença entre a forma singular e plural é maior; ex, 

novo/novos, maior/maiores) favorecem mais a presença de marcas explícitas de plural 

nos sintagmas nominais; enquanto os itens menos salientes favorecem menos a presença 

de marcas explícitas. Nos nomes em -ão, por exemplo, em que a oposição -ão/-ões se 

mostra bastante saliente, houve um favorecimento bastante considerável da marca 

explícita de plural, o peso relativo foi de 0,84.  

    Com relação à variável posição, sete posições do elemento nominal foram 

analisadas: elemento à esquerda do núcleo na posição 1, elemento à esquerda do núcleo 

na posição 2, elemento à direita do núcleo na posição 2, elemento à direita do núcleo 
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nas demais posições, núcleo na posição 1(mais à esquerda), núcleo na posição 2, e 

núcleo nas demais posições. 

Os resultados para esta variável revelaram que a posição à esquerda do núcleo 

favorece a marca explícita de plural; enquanto a posição à direita do núcleo a 

desfavorece. Dessa forma, elementos nominais não nucleares à esquerda do núcleo 

apresentam mais variantes explícitas de plural do que elementos não nucleares à direita 

do núcleo. Quanto aos núcleos, estes favorecem mais as marcas explícitas se ocuparem 

a primeira posição na cadeia sintagmática. 

Por fim, quanto às variáveis escolarização e sexo, os resultados revelaram que 

indivíduos com mais anos de escolarização apresentam um maior índice de variantes 

explícitas. O mesmo se dá com os indivíduos do sexo feminino. A explicação dada 

pelos autores é que os primeiros estão mais expostos à correção gramatical e os 

segundos (como outras pesquisas já atestaram) “infringem” menos as regras sociais 

estabelecidas, demonstrando maior sensibilidade à norma de prestígio.  

Scherre (1988), em seu estudo pioneiro sobre a concordância de número variável 

no sintagma nominal, não menciona a alternância nas formas marcadas de palavras com 

plural irregular, que tendem a ter a marca realizada, já que são as que ocupam os graus 

mais altos de saliência. Na seção que se segue, porém, veremos um estudo que trata 

justamente dessa alternância. 

 

1.4. A variação no plural dos nomes em -ão do português brasileiro 

 

Huback (2007) estudou a variação na marcação do plural no português brasileiro, 

considerando a alternância de diferentes marcas (excluídos os casos de ausência de 

marca) na comunidade de fala de Belo Horizonte. Com relação ao plural das palavras 

terminadas em -ão, os resultados da tese apresentados no artigo de Huback (2010), 

constatou-se primeiramente que, dentre as três possibilidades de plural para esse grupo 

de palavras, o plural em -ões apresenta frequência de tipo4 bastante superior aos demais 

plurais (-ãos e -ães), pois pluraliza 97,8% dos itens em -ão, enquanto -ãos pluraliza 

1,5% e -ães, 0,7%, conforme a tabela abaixo5:   

                                 
4 Como veremos mais adiante no capítulo 2, o termo “frequência de tipo” diz respeito à quantidade de 
itens distintos a que um padrão se aplica.  
5 Os dados apresentados na tabela são oriundos de um levantamento feito pela autora no Dicionário 
Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (2001).  
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Tipos Número % no grupo -ão singular 

-ões 7.260 97,8 

-ãos 108 1,5 

-ães 48 0,7 

Total 7.416 100 

 

Tabela 3: Frequência de tipo de -ões, -ãos, e -ães no Dicionário Eletrônico Houaiss 

 

 A análise dos dados coletados através de experimentos que possibilitam a 

obtenção de dados rarefeitos na fala espontânea permitiu primeiramente que se 

observasse em que direção as migrações de plural aconteciam. A autora constatou então 

que os itens etimológicos em -ãos e -ães estavam adotando o plural em -ões; porém, o 

contrário (itens etimológicos em -ões adotando -ãos ou -ães) ocorria com pouca 

frequência (apenas 6,3%), como é possível ver na tabela abaixo: 

 

 Respostas em -ões Respostas em -ãos Respostas em -ães 

Plurais 

Etim. 

N % N % N % 

-ões 626/669 93,5 41/669 6,1 02/669 0,2 

-ãos 140/361 38,7 206/361 57 15/361 4,1 

-ães 37/247 14,9 13/247 5,2 197/247 79,7 

 

Tabela 4: Resultados gerais para migrações de plurais 

 

 A partir dessa análise prévia, foi então definida a direção das migrações de 

plural: palavras de origem etimológica em -ãos e em -ães estavam migrando para o 

grupo de plural em -ões.  

 A autora retirou, assim, de sua análise os itens cujo plural etimológico era -ões, a 

fim de analisar os grupos em que a variação linguística ocorria de forma mais acentuada 

(os itens em -ãos e -ães). 

 Feita essa alteração, três grupos de fatores se mostraram determinantes na 

adoção do plural em -ões: faixa etária, origem etimológica, e frequência de ocorrência. 
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Na tabela abaixo estão os resultados obtidos para o grupo de fatores Faixa Etária:  

 

Faixa Etária Dados Obtidos % Peso Relativo 

15-30 74/207 35.7 0.532 

31-45 61/206 29.6 0.505 

46-60 41/195 21 0.460 

 

Tabela 5: Resultados para a adoção do plural -ões em função da faixa etária 

 

 Os dados relativos à faixa etária revelaram que os indivíduos mais idosos 

tendem a conservar os plurais etimológicos (peso relativo 0.460), enquanto os 

indivíduos em idade mediana favorecem ligeiramente a adoção do plural em -ões 

(0.505). Os indivíduos mais jovens, por sua vez, lideram o processo (0.532). Essa 

distribuição dos resultados levou a autora a caracterizar o fenômeno como um caso de 

mudança em progresso. 

 

Na tabela abaixo estão os resultados obtidos para o grupo de fatores Origem 

Etimológica: 

 

Etimologia Dados Obtidos % Peso Relativo 

Em -ãos 140/361 38.8 0.860 

Em -ães 36/247 14.6 0.066 

 

Tabela 6: Resultados para a adoção do plural -ões em função da origem etimológica 

  

Os resultados para este grupo de fatores revelaram que o plural etimológico em -

ãos favorece grandemente a migração de plurais em direção a -ões (0.860), enquanto o 

plural etimológico em -ães a desfavorece (0.066). Na opinião da autora, essa resistência 

dos itens com plural etimológico em -ães pode se dever ao fato de que, por ser um 

grupo pequeno dentro da classe de palavras terminadas em -ão (conforme o atestado 

pelo levantamento feito no dicionário Houaiss), o plural desse grupo acaba sendo 

marcado e preservado. A autora acrescenta ainda que no grupo em -ães estão os itens 

monossílabos (cães, pães), itens estes que não mudaram sua pluralização nos dados 
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obtidos pela autora. Esses dois fatores em conjunto poderiam contribuir para o 

desfavorecimento da adoção do plural em -ões, segundo a autora.  

 

Na tabela abaixo estão os resultados obtidos para o grupo de fatores Frequência 

de Ocorrência: 

 

Faixas de 

Frequência 

Dados Obtidos % Peso Relativo 

Baixa 131/171 76.6 0.995 

Média 36/227 15.9 0.419 

Alta 9/210 4.3 0.019 

 

Tabela 7: Resultados para a adoção do plural -ões em função da frequência de 

ocorrência 

 

Os resultados para este grupo de fatores revelam que palavras de baixa 

frequência como “escrivão” (14 ocorrências), “guardião” (26 ocorrências) e “vulcão” 

(62 ocorrências) lideram a migração de plural em direção a -ões (0.995), ao passo que 

palavras de frequência média desfavorecem o fenômeno ligeiramente. Quanto às 

palavras de alta frequência como “mão” (2.949 ocorrências), “irmão” (1.125 

ocorrências) e “alemão” (1.025 ocorrências), estas desfavorecem consideravelmente a 

adoção de plural em -ões (0.019). Esses resultados levaram a autora a afirmar que os 

itens pouco frequentes estão desencadeando a mudança em progresso no grupo das 

palavras terminadas em -ão. 

 A autora fez ainda uma análise das palavras individualmente a fim de verificar 

se essa análise também corroboraria a informação de que palavras pouco frequentes 

favorecem a adoção do plural em -ões. Os itens controlados pela autora com suas 

respectivas frequência de ocorrência no plural foram: “escrivão” (14), “benção” (26), 

“guardião” (26), “vulcão” (62), “pão” (118), “anão” (142), ‘cristão” (235), “cão” (350), 

“grão” (471), “alemão” (1.025), “irmão” (1.125), “órgão” (1.578) e  “mão” (2.949). 

Os resultados revelaram que a migração de plural diminui conforme aumenta a 

frequência de ocorrência das palavras individualmente. Esses resultados levaram a 

autora a concluir que essa variação linguística está afetando o léxico gradualmente, 
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conforme os postulados da Difusão Lexical (Wang, 1969, 1977). Embora a autora não 

aponte explicitamente que palavras lideram o processo de mudança, o gráfico 

apresentado por ela revela que as palavras mais suscetíveis à mudança são vulcão, 

seguido de anão, seguido de escrivão.  

Segundo a autora, essa variação é foneticamente abrupta porque não há um 

estágio intermediário entre uma forma de plural e outra. Huback afirma ainda que, 

conforme o proposto pela Difusão Lexical, não haverá necessariamente uma 

regularidade na mudança. Segundo ela, é possível que alguns itens mudem seu plural 

definitivamente enquanto outros nunca mudem. Os itens monossílabos, por exemplo, 

não foram afetados pela migração de plural. Segundo a autora, a característica de ser 

monossílabo é uma referência muito importante para a manutenção dos plurais em -ãos 

ou -ães. A autora afirma que, como em português não existe nenhuma palavra 

monossílaba cujo plural seja em -ões, os falantes, de posse dessa informação, não 

utilizaram o plural em -ões para estes itens.   

Diante do exposto para a origem das flexões dos nomes terminados em -ão e 

para o tratamento dado pelas gramáticas tradicionais, não há como tratar a marcação do 

plural em -ãos, -ães, e -ões como regra. Isso porque não houve motivação diacrônica, 

dada a origem desses plurais descrita na seção 1.1 deste capítulo, e não há motivação 

sincrônica para estabelecer uma regra morfofonológica que se aplique às diversas raízes 

terminadas em -ão para resultar nos três tipos de plural. O plural desses nomes parece, 

para os falantes do português contemporâneo, mais um caso de aquisição lexical, em 

que as três formas de plural vão sendo adquiridas ao longo do tempo, do que um caso de 

regras. A variação sincrônica acaba sendo uma evidência da ausência de motivação 

fonológica sincrônica; não há nada na forma singular dessas palavras que explique as 

três formas distintas de plural.  

Sendo assim, a abordagem mais adequada para este fenômeno parece ser a 

apresentada pelos Modelos Baseados no Uso, que estabelecem que todas as palavras 

estão estocadas no léxico em redes de conexões lexicais baseadas nas similaridades 

sonoras e semânticas; não há aplicação de regras abstratas. Esta abordagem faz parte do 

conteúdo apresentado no próximo capítulo. 
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2. Pressupostos Teóricos 

 

Neste capítulo, são apresentados os pressupostos teóricos que sustentam os objetivos 

deste trabalho. Esta pesquisa se desenvolve dentro do escopo dos Modelos Baseados no 

Uso (Bybee, 2001, 2010) e dentro da teoria da Variação e Mudança Linguística 

(Weinreich, Labov, e Herzog, 19686), cujas premissas são apresentadas a seguir.  

 

2.1. Os Modelos Baseados no Uso 

 

Os Modelos Baseados no Uso buscam alocar a linguagem entre as diversas 

manifestações da cognição humana; no sentido de que a estrutura linguística seja 

concebida como resultante da aplicação de processos cognitivos de domínio geral 

disponíveis no cérebro humano - isto é, processos que podem operar em áreas da 

cognição humana que não seja especificamente a linguagem, e a experiência com um 

determinado input linguístico. Ou seja, estes não seriam processos específicos da 

linguagem, mas processos que também se aplicam em outros domínios cognitivos como 

o da percepção visual e atividades motoras. Nesta concepção, a estrutura linguística é 

vista como emergente desses processos subjacentes e não como algo inato, dado a priori. 

 Alguns desses processos que não são específicos da linguagem, mas que também 

se aplicam a outros domínios cognitivos são os que Bybee (2010) denomina como 

categorization (categorização), chunking, rich memory (memória rica), e analogy 

(analogia). 

 Categorização diz respeito à habilidade humana de agrupar palavras, sintagmas 

e suas partes componentes de acordo com suas similaridades ao armazenar as 

representações. A partir desse processo surgem categorias como unidades de som, 

morfemas, sintagmas, e construções, a fundação do sistema linguístico. Uma vez que 

categorias perceptuais de diversos tipos são criadas partindo-se da experiência, 

independentemente de estarmos lidando com linguagem, a categorização pode ser 

caracterizada como um processo cognitivo de domínio geral.  

 Chunking é a junção de uma sequência de unidades que são usadas em conjunto 

com muita frequência, que resulta na formação de unidades mais complexas. Essas 

sequências acabam sendo armazenadas em conjunto na cognição e são acessadas como 
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uma única unidade. No que diz respeito à linguagem, o chunking pode ser percebido na 

formação de construções e expressões formulaicas; alguns exemplos do inglês dados 

pela autora são take a break, pull strings e I don’t know. Como um processo de domínio 

geral, o chunking é responsável pelo fato de que, com a prática, as pessoas se tornam 

melhores em atividades neuromotoras e cognitivas. 

 Memória rica diz respeito à capacidade da memória humana de armazenar 

detalhes da experiência que se tem com a língua. Dessa forma, características como o 

detalhe fonético das palavras, contextos de uso, significados, e inferências associadas 

aos enunciados são todas passíveis de serem armazenadas. Isso porque dentro dessa 

perspectiva, a memória para as formas linguísticas tem a forma de exemplares, que são 

construídos a partir de dados da experiência com a língua; cada experiência com a 

língua terá um impacto na representação cognitiva. 

 Analogia é um processo que consiste na criação de novos enunciados a partir de 

enunciados experienciados anteriormente. Dentro do processo da analogia também está 

presente o processo de categorização, pois é preciso que as partes que compõem os 

enunciados previamente experienciados sejam decompostas em unidades que serão 

alinhadas e categorizadas para que novos enunciados sejam formados a partir delas. 

Alguns exemplos do português seriam a regularização de subjuntivos como “se eu por” 

em lugar de “se eu puser”, regularização criada com base na formação mais frequente 

do subjuntivo no português, como em “se eu comer”, “se eu falar”, etc...; e o não-

abaixamento da vogal do radical de “povos”. Como um processo de domínio geral, a 

analogia pode ser vista através da relação entre estruturas em estímulos visuais como 

cenas, formas, e cores. De acordo com Bybee (2010), a capacidade de expandir os slots 

de uma construção para que eles sejam preenchidos com novos itens lexicais ou mesmo 

outras construções para a expressão de novos conceitos ou descrição de novas situações 

é uma fonte importante de produtividade na língua. Segundo a autora, para que um novo 

item seja aceito em uma construção, ele precisa apresentar similaridades com os usos 

anteriores dessa construção. Isto é, as formações analógicas feitas pela língua estão 

baseadas na similaridade semântica e fonológica com as formas já existentes. 

 Gramática, nessa concepção, é vista como a organização cognitiva da 

experiência que se tem com a língua. A gramática emerge de generalizações que se faz a 

partir de enunciados reais; ou seja, a partir do uso da língua. Esse sistema linguístico é 

                                                                                               
6 O texto utilizado aqui é o da tradução para o português feita por Marcos Bagno publicado em 2006.  
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construído a partir de eventos do uso que são especificamente lexicais; isto é, a partir do 

pareamento de forma fonética e conteúdo lexical (Behrens, 2009). Os traços dessa 

experiência com a língua - a frequência de uso de certas formas, por exemplo - têm 

impacto na representação e podem determinar a forma da estrutura linguística. As 

representações abstratas são compostas pelas diversas instâncias que compõem o uso. A 

gramática, portanto, não é independente do uso. Há uma relação direta entre os padrões 

da experiência e as representações cognitivas. 

 É através da interação do uso linguístico com os processos cognitivos de 

domínio geral que a teoria baseada no uso explica os fenômenos linguísticos. A 

experiência de uso com a língua interage com o aparato cognitivo do cérebro humano, 

formando representações mentais que possibilitarão o uso produtivo da língua (Torrent, 

2012). Em outras palavras, as habilidades cognitivas do cérebro humano atuam sobre os 

eventos linguísticos com os quais o indivíduo se depara e os armazena na memória. O 

resultado disso é uma representação cognitiva que pode ser chamada de gramática. 

Como uma categoria cognitiva, essa gramática é abstrata; entretanto, está fortemente 

atrelada às experiências que o falante tem com a língua (Bybee, 2005). 

 

2.1.1. A concepção de léxico segundo uma perspectiva baseada no uso 

 

 Os Modelos Baseados no Uso propõem um léxico emergente do armazenamento 

da experiência linguística. Nesta concepção, o léxico reflete a experiência de uso com a 

língua e não é visto como uma instância estática contendo uma lista de itens à espera da 

aplicação de regras combinatórias para serem gerados em uma sentença (Bybee, 1998).  

O léxico emergente do uso linguístico armazena dados reais provenientes da 

experiência que se tem com a língua. Dessa forma, as unidades armazenadas nesse 

léxico são muito maiores que morfemas ou mesmo palavras, pois morfemas não 

aparecem como dados reais de uso, mas palavras, frases e construções (Bybee, 1998). 

Mesmo formas complexas que poderiam ser geradas por uma regra estão representadas 

nesse léxico.  
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2.1.2. O modelo de redes das representações lexicais 

 

Dentro dessa perspectiva, unidades como os morfemas não têm representação 

independente dentro do léxico, mas existem apenas como relações de similaridades 

entre palavras. Graças ao poder de seleção, categorização, e armazenamento do cérebro 

humano, tem-se um léxico altamente estruturado, em que as palavras que ouvimos e 

produzimos são armazenadas de acordo com suas semelhanças semânticas e sonoras, 

formando redes associativas de som e significado, conforme o ilustrado na Figura 1 

abaixo, criada com base nas redes associativas apresentadas por Bybee (1995). Dessa 

forma, a estrutura interna das palavras - afixos, raízes, morfemas no geral -, os padrões 

morfológicos e os paradigmas não seriam resultantes da aplicação de uma regra externa 

ao léxico, mas derivados a partir das conexões existentes entre esses itens lexicais. 

Bybee (1995) denomina este modelo de léxico de Modelo de Redes (Network Model).  

Existem, porém, outras posições dentro deste modelo, como a de Hay e Baayen 

(2005), para quem os morfemas podem ter representação individual. Neste caso, a 

origem e manutenção desses morfemas, contudo, se dão conforme o processo descrito 

acima; isto é, de acordo com os autores, embora possa ocorrer uma representação 

independente dos morfemas componentes das palavras, sua existência vai depender de 

um suporte contínuo de inferência a partir de uma analogia paradigmática. Em outras 

palavras, vai depender das relações lexicais das palavras em redes e das formas que dela 

podem emergir. A concepção que adotamos aqui, porém, é a de que os morfemas não 

têm representação individual. 
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Figura 1: Rede associativa dos itens terminados em -ão 

 

Nesse modelo de léxico em redes, uma vez que os itens são armazenados em 

função de suas similaridades, muitas conexões entre palavras são estabelecidas. 

Conforme exemplificado na Figura 1, as conexões não existem apenas entre a forma 

base e a forma complexa, as formas complexas também se conectam entre si. Este é, 

portanto, um léxico bastante redundante, uma vez que o mesmo morfema, ou a mesma 

palavra pode ocorrer em várias combinações diferentes. 

 Segundo Bybee (1995), as formas morfologicamente complexas podem se 

relacionar umas com as outras de duas formas: por meio de um esquema orientado para 

a fonte, em que a conexão se dá entre forma base e forma flexionada (wait - waited, 

formas de presente e passado do verbo esperar); e por meio de um esquema orientado 

para o produto, em que a conexão se faz entre formas flexionadas (strung - stung - 

flung - hung, formas de passado respectivamente dos verbos pendurar, picar, arremessar, 

pender). O esquema orientado para o produto indica as características compartilhadas 

entre as formas derivadas, mas sem estipular de que maneira foram formadas. Como 

todo esquema, apresenta tanto membros centrais, no caso mencionado acima, frung e 

stung, quanto membros marginais como dug (forma de passado do verbo dig, cavar).  A 

inferência acerca da estrutura interna das palavras e as generalizações para novos itens 

podem ser feitas a partir de um ou de outro esquema de relações lexicais. No modelo 

proposto pela autora, as conexões lexicais são capazes de relacionar tanto forma base e 
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forma flexionada quanto formas flexionadas de paradigmas diferentes em uma mesma 

rede; ou seja, uma mesma relação morfológica pode apresentar tanto um esquema 

orientado para a fonte como um esquema orientado para o produto. 

 

2.1.2.1. O efeito da frequência de token (token frequency) nas representações 

lexicais 

 

Embora as representações sejam redundantes, elas variam quanto ao grau de 

força lexical e quanto à conexão com outras unidades, devido ao efeito da frequência de 

token (frequência de ocorrência dos itens lexicais). Dessa forma, palavras com baixa 

frequência de ocorrência, por serem pouco usadas, consequentemente terão uma 

representação lexical fraca, e por não serem suficientemente reforçadas na memória, sua 

representação pode chegar a desaparecer. Assim, esses itens serão acessados mais 

facilmente se forem relacionados a outras palavras já armazenadas. Ou seja, essas 

palavras dependem da conexão com outros itens da sua rede para serem ativadas. Isso 

faz com que palavras pouco frequentes estejam mais sujeitas a sofrerem mudança 

analógica, que é a adoção de um paradigma diferente do de sua classe, a partir do efeito 

da analogia (Huback, 2010). Por exemplo, ao se deparar com uma palavra pouco usada 

no plural, como é o caso de “tabeliães”, o falante acessaria sua rede lexical e, pelas 

características fonológicas da palavra, perceberia que ela se assemelha às palavras 

terminadas em -ão e que, nessa rede de palavras, -ões é um padrão muito mais frequente 

que -ãos e -ães; isto é, perceberia que há muito mais palavras em -ões, do que em -ãos 

ou -ães. Assim, por analogia, o falante poderia dizer “tabeliões”, muito embora o plural 

esperado para esta palavra seja “tabeliães”. Ou seja, em casos de mudança analógica, 

adota-se o paradigma mais frequente na língua.  

Diferentemente, palavras que são usadas com grande frequência têm 

representação lexical forte e, por isso, são acessadas facilmente. Essas palavras 

apresentam autonomia lexical; isto é, formam conexões fracas com os outros itens. Elas 

não dependem da conexão com a sua rede para serem ativadas e isso as torna resistentes 

à mudanças analógicas. Por outro lado, essas palavras não contribuem para a 

produtividade de um padrão; isto é, elas não servem como modelo para novas 

produções. Isso porque, como elas formam conexões fracas com as outras palavras de 
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sua rede, elas não são decompostas internamente; isto é, elas não têm sua estrutura 

interna analisada a fim de que essa estrutura se estenda a novos itens.  

 

2.1.2.2. O efeito da frequência de tipo (type frequency) nas representações lexicais 

 

A partir dos padrões recorrentes encontrados nessas redes lexicais são feitas 

generalizações (também chamadas de padrões ou esquemas) que podem ser usadas para 

produzir novas combinações; isto é, podem ser usadas para a produção de novos itens 

ou de itens cujas conexões são desconhecidas. Por exemplo, se o input dispuser de um 

amplo número de palavras distintas que compartilham um afixo, essas palavras serão 

conectadas umas às outras no léxico e a existência desse afixo será estabelecida (Bybee, 

1995). Quanto maior for a frequência de tipo deste afixo (quanto maior for a quantidade 

de itens distintos a que esse afixo se aplicar), mais robusto este afixo se tornará e 

maiores serão as chances desse afixo se aplicar a novos itens ou a itens cujas conexões 

são desconhecidas; este será, portanto, um afixo produtivo na língua, como é o caso do 

afixo -ões, exemplificado na Figura 2 abaixo, também criada com base nas redes 

associativas apresentadas por Bybee (1995). 

 

 

Figura 2: Surgimento de padrões nas redes lexicais 
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 Embora a rede lexical apresentada na figura acima esteja bastante simplificada,  

sabe-se (Huback, 2010) que -ões se revela como um padrão mais robusto que os padrões 

-ãos e -ães, por se aplicar a um maior número de itens e isso faz dele um padrão 

produtivo na língua. As linhas em negrito assinalam essa produtividade.  

Essa afirmação de que -ões é um padrão mais robusto que -ãos e -ães foi 

corroborada em uma busca que fizemos na base de dados do projeto ASPA, da qual 

falaremos mais detalhadamente no próximo capítulo. 

 

 

2.2. A controvérsia acerca do armazenamento e do processamento de formas 

morfologicamente regulares e irregulares 

 

 Há na literatura linguística duas visões distintas sobre como formas 

morfologicamente regulares e irregulares são armazenadas e processadas.  De um lado, 

postula-se um modelo de processamento dual (Dual Model de Pinker, 1991, apud Bybee, 

1995 e Marcus 2000) em que formas irregulares estão armazenadas no léxico, e formas 

regulares são geradas por uma regra; e de outro, um modelo de processamento único 

(Single Model de Bybee, 1995), em que tanto as formas regulares quanto as irregulares 

estão representadas no léxico mental. Segundo Clahsen (2004), há ainda a alternativa do 

Modelo de Mecanismo Único baseado em Regras (Rule-Based Single-Mechanism 

Accounts), segundo a qual todas as formas flexionadas são formadas por regras 

morfofonológicas e a memorização é evitada o máximo possível. Trataremos aqui 

apenas das duas primeiras abordagens.  

 

2.2.1. O Modelo de Processamento Dual 

  

Segundo Marcus (2000), no que diz respeito aos processos cognitivos, a mente 

humana dispõe tanto de um mecanismo estatístico quanto de um mecanismo de regras. 

O mecanismo estatístico extrai, reúne e tabula os eventos estatísticos do meio, enquanto 

o mecanismo de regras transcende a variação entre exemplares de uma categoria ao 

tratar todos os membros desta categoria como iguais, ignorando, por exemplo, 

informações como frequência ou som (informações irrelevantes, segundo o autor). No 
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domínio linguístico da flexão, formas irregulares seriam produzidas pelo mecanismo 

estatístico, enquanto as formas regulares seriam produzidas pelo mecanismo de regras. 

 Portanto, para os proponentes do modelo dual, o armazenamento e 

processamento de formas morfologicamente irregulares e de formas morfologicamente 

regulares são o resultado de dois processos cognitivos completamente distintos. As 

formas irregulares - por não poderem ser previstas fonologicamente, devido à mudança 

de raiz (foot, que se flexiona em feet, no inglês, por exemplo – respectivamente, singular 

e plural da palavra pé) ou acréscimo de diferentes flexões (decisão, que se flexiona em 

decisões, e não decisãos, em português)- estão armazenadas na memória, enquanto 

formas regulares são produzidas por uma regra default, que se aplica quando o acesso a 

uma forma irregular falha. Esta seria uma regra default, no sentido de que ela seria 

utilizada como o último recurso; isto é, toda vez que o acesso à raiz das formas 

irregulares armazenadas falhasse (nenhuma forma irregular fosse encontrada), a regra se 

aplicaria, gerando uma forma regular. Segundo Marcus (2000), essa seria uma 

explicação para os erros de regularização (overegularization) cometidos por crianças 

falantes do inglês (breaked, em vez de broke – forma de passado do verbo quebrar). 

Assim, sempre que o acesso a memória falhasse (seja porque uma dada forma é nova ou 

porque a criança não está familiarizada com ela), a criança aplicaria a regra default, 

gerando uma forma regularizada, uma generalização de um padrão através da aplicação 

de uma regra default da gramática. 

No que diz respeito, por exemplo, a produtividade; segundo esta perspectiva, a 

capacidade de um determinado padrão se estender a novos itens também é governada 

pelo mecanismo de regras. O conhecimento internalizado dos alomorfes que o indivíduo 

possui faz com que ele seja capaz de fazer generalizações para novos itens e produzir 

uma forma que se encaixe em um padrão regular da língua. Ou seja, toda vez que um 

indivíduo se depara com uma forma nova ou desconhecida, uma forma que não está 

armazenada, essa regra default é aplicada, gerando uma forma que se encaixe em um 

padrão regular da língua.  

Uma vez que o mecanismo de regras trata todos os membros de uma categoria 

como iguais, esta regra seria aplicada tanto a palavras frequentes e com uma estrutura 

sonora canônica, quanto a palavras pouco frequentes e com sonoridade não canônica; o 

que importa é a categoria a que a palavra pertence. Sendo assim, em português, grosso 

modo, a regra seria: acrescente -s a um nome para formar o seu plural, não importando 
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se o nome é frequente ou pouco frequente ou se sua sonoridade é obscura, se é nome, 

acrescente -s. Entretanto, de acordo com essa abordagem, a memória para as formas 

irregulares não é uma simples lista, em que cada forma é independente de todas as 

outras. As formas irregulares seriam armazenadas de acordo com suas semelhanças; isto 

é, estariam organizadas em grupos que sofrem o mesmo tipo mudança (exemplos do 

inglês seriam: sing-sang, ring-rang, drink-drank – respectivamente, formas de presente 

e passado dos verbos cantar, tocar e beber), e as generalizações para novos itens seriam 

feitas de acordo com a semelhança do novo item com as formas armazenadas (Marcus, 

2000: 2). Sendo assim, a regra seria aplicada a um novo item, somente se este não 

rimasse com um dos itens armazenados na memória. 

Quanto ao processamento das formas flexionadas, os proponentes desse modelo 

assumem que a forma flexionada regular é criada a partir da sua forma base. O processo 

se daria da seguinte forma: a raiz da palavra é acessada, promovendo o acesso à forma 

da palavra no singular, um traço diacrítico de plural ou de tempo passado é ativado, 

ativando também o morfema de plural ou de tempo passado, que é adicionado à forma 

no singular (Tabak, 2010: 51). Este é, portanto, um modelo gerativo de processamento 

morfológico. Caminha-se da forma mais simples para a mais complexa.  

 

2.2.1.1. Argumentos em favor do Modelo Dual 

 

 Um dos fortes argumentos a favor da existência de uma regra vem do estudo de 

Berko (1958). O autor testou a habilidade de crianças em aplicar regras morfológicas do 

inglês a novas palavras. Elas tinham, entre outras coisas, que flexionar pseudopalavras 

utilizando um morfema de passado. Dentre estas pseudopalavras constavam itens que 

poderiam sugerir passado regular e itens que poderiam sugerir passado irregular. O 

objetivo era verificar se crianças dispunham de regras morfológicas que as fizessem 

fornecer passado regular para as pseudopalavras que sugerissem este tipo de flexão (ex. 

spow - spowed, rick – ricked) e passado irregular para as que sugerissem este tipo de 

flexão (ex. gling - glang, bing - bang). Como as crianças não se recusaram a flexionar as 

pseudopalavras, mesmo não fornecendo a forma correta, em alguns casos (todas elas 

forneceram passado regular, em -ed, mesmo quando o item sugeria passado irregular), o 

autor concluiu que o conhecimento linguístico não poderia consistir apenas do 

armazenamento de um amplo número de palavras que ouvimos. Se assim fosse, as 
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crianças teriam se recusado a flexionar as pseudopalavras, uma vez que elas nunca as 

tinham ouvido antes. Além disso, uma vez que as crianças forneceram a forma 

morfológica correta para os itens que sugeriam passado regular, o autor concluiu que 

elas dispõem de algo mais que palavras em seu vocabulário; elas dispõem de regras de 

extensão que as habilitam a lidar com novos itens.  

Outro argumento vem ainda do trabalho de Marcus (2000), que analisou dados 

de passado irregular (dados de fala espontânea, entre eles dados longitudinais) de 

crianças entre 1;3 e 6;6 anos de idade, e concluiu que as regularizações feitas pelas 

crianças somente ocorrem após a criança ter aprendido a usar a forma regular no 

contexto apropriado. Antes disso, as formas irregulares ou são flexionadas corretamente 

ou simplesmente não são flexionadas pelas crianças; o que sugere que a regularização é 

desencadeada pela aquisição de uma regra. 

Em trabalhos mais recentes, as afirmações dos proponentes do modelo dual 

sofreram algumas modificações. De acordo com Clahsen (2004:30) e Tabak (2010: 

75,76), houve uma reformulação da afirmação de que o armazenamento no léxico 

estaria restrito as formas irregulares, postulando a existência na memória de formas 

regulares altamente frequentes, mas não de formas pouco frequentes.  

 Há, portanto, uma diferença qualitativa ou estrutural entre morfologia regular e 

morfologia irregular, de acordo com os pressupostos desse modelo. Esta seria uma visão 

modular das formas irregulares e regulares. A regra que gera uma forma regular faria 

parte da gramática, enquanto as formas irregulares fariam parte do léxico.  

 

2.2.2. O Modelo Único 

 

 Para os proponentes do modelo único, o armazenamento e processamento de 

formas morfologicamente irregulares e de formas morfologicamente regulares são o 

resultado de um único processo cognitivo. De acordo com esta concepção, tanto as 

formas regulares quanto as irregulares estão armazenadas no léxico. Não haveria a 

aplicação de regras simbólicas, mas de esquemas presentes no próprio léxico. Assim 

sendo, formas regulares e irregulares com alta frequência estariam armazenadas no 

léxico, enquanto formas regulares e irregulares com baixa frequência seriam geradas por 

meio da aplicação do esquema ou padrão mais robusto no léxico (aquele que se aplica 

ao maior número de itens). É, portanto, a frequência de uso que determinará se formas 
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regulares ou mesmo irregulares serão armazenadas ou se serão derivadas da aplicação 

de um esquema lexical. A diferença entre formas regulares e irregulares não seria 

estrutural ou qualitativa, mas quantitativa, no sentido de que, normalmente, as formas 

regulares têm uma maior frequência de tipo do que as irregulares. A importância dada 

ao fator frequência, portanto, distingue o modelo único do modelo dual. 

 Quanto ao processamento das formas flexionadas, neste modelo, as formas 

flexionadas coexistem lado a lado com sua forma base dentro das redes lexicais. A 

forma flexionada é obtida diretamente da memória lexical. Ela não é derivada de uma 

forma mais simples através da aplicação de uma regra que não faz parte do léxico. 

Tanto a forma base quanto a forma flexionada estão disponíveis no léxico. Na ausência 

de uma forma flexionada, esta é derivada através da associação com a forma base e a 

forma flexionada dos outros itens lexicais, aplicando-se o esquema lexical mais 

frequente para as formas flexionadas.  

 

 

 

2.2.2.1. Argumentos em favor do Modelo Único 

 

Neste modelo, as regularizações cometidas por crianças falantes do inglês não 

seriam resultante da aplicação da regra default, mas da aplicação do esquema com maior 

frequência de tipo, que neste caso, acaba sendo o esquema regular.  

 De acordo com esta perspectiva, o fato de, no estudo de Berko (1958), as 

crianças não terem se recusado a responder e ainda terem fornecido a forma correta de 

passado para as pseudopalavras, se explicaria pela capacidade da mente humana de 

abstrair padrões e fazer generalizações. As crianças, mesmo nunca tendo ouvido aquelas 

palavras, estariam tecendo generalizações; isto é, elas estariam simplesmente aplicando 

o padrão mais frequente para a formação de passado no inglês (-ed). 

 Quanto aos resultados obtidos por Marcus (2000), estes seriam explicados pelo 

grau de exposição das crianças à forma regular. Dessa forma, as regularizações feitas 

pelas crianças estariam relacionadas ao aumento no número de verbos regulares no 

input. Haveria, portanto, uma relação cronológica entre a quantidade de verbos 

regulares no input e o começo das regularizações (Bybee, 1995). No estudo de 

Rumelhart e McClelland (1986), as regularizações tiveram início após um período em 
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que as formas irregulares eram usadas corretamente; entretanto, constatou-se que o 

surgimento das regularizações coincidiu com uma mudança no tipo de verbo 

apresentado as crianças durante o treinamento: os verbos utilizados, passaram de 80% 

de irregulares à 80% regulares (Marcus, 2000:5). 

 Além desses argumentos, Gomes e Manoel (2010), ao estudarem a alternância 

na flexão de número de nomes com plural regular esperado (chapéu/chapéus) e nomes 

com plural em -is (animal/animais), usando palavras reais da língua portuguesa e 

pseudopalavras terminadas em ditongo oral decrescente (-au, -éu, ou -óu), constataram 

uma predominância de plural em -is para nomes com plural em -is, mas também uma 

incidência significativa de -is para nomes com plural regular esperado. Quanto às 

pseudopalavras, os resultados revelaram predominância de plural em -is. Esses 

resultados para as pseudopalavras são mais uma evidência contrária de que existe uma 

regra default do tipo “acrescente -s” sendo aplicada quando não existe uma forma 

irregular representada no léxico, visto que na ausência de um padrão esperado para as 

pseudopalavras, não houve predominância da forma regular. 

 A perspectiva de gramática delineada na seção 2.1 e suas subdivisões é 

considerada juntamente com a noção de heterogeneidade estruturada proposta por 

Weinreich, Labov e Herzog (1968), base dos estudos de variação e mudança da 

Sociolinguística Variacionista. A seção a seguir apresenta os principais pressupostos da 

Sociolinguística Laboviana. 

 

 

2.3. Variação e Mudança Linguística 

 

Buscando estudar a mudança linguística e o funcionamento da língua enquanto a 

estrutura linguística muda, Weinreich, Labov e Herzog (1968) propõem um modelo de 

língua em que heterogeneidade e sistematicidade não sejam mutuamente excludentes. 

Na concepção dos autores, sistematicidade não é sinônimo de homogeneidade. Sendo 

assim, neste modelo de língua, (1) o sistema linguístico é concebido como 

ordenadamente heterogêneo; (2) a escolha entre alternativas linguísticas está 

relacionada a funções sociais e estilísticas; e (3) a mudança do sistema acompanha as 

mudanças na estrutura social.   
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2.3.1. A heterogeneidade estruturada 

 

 De acordo com os princípios da Teoria da Variação e Mudança Linguística 

apresentados pelos autores mencionados acima, a oscilação na fala dos indivíduos é 

uma característica da língua, não existe um dialeto que seja absolutamente constante; 

isto é, em todas as línguas podemos encontrar formas distintas com significado 

equivalente, seja no nível do vocábulo, da morfossintaxe, ou no nível fonológico. A 

heterogeneidade faz parte do conhecimento linguístico, e o desempenho expressa esse 

conhecimento. Há, portanto, regularidade e sistematicidade por trás dos fenômenos 

variáveis, eles não são resultado do acaso. Citando Bloomfield (1927), os autores 

afirmam que as categorizações em estilos de fala “bons” e “ruins” seriam, na verdade, o 

resultado de um construto social. 

 A fim de defender a heterogeneidade ordenada do sistema linguístico, os autores 

apresentam uma abordagem linguística de sistemas coexistentes. De acordo com essa 

abordagem, a língua é como um “diassistema” composto de dialetos-membros, que 

estão conjuntamente disponíveis aos falantes, que alternam entre esses dialetos. 

Segundo esta concepção, é possível que alguns falantes apenas ouçam um dos estilos 

mas nunca o falem. A alternância desses sistemas é governada por regras que incluem 

não apenas fatores linguísticos (fatores fono-morfo-sintáticos, semânticos, discursivos e 

lexicais), mas também fatores extralinguísticos, tais como etnia e sexo, escolarização, 

nível de renda, profissão e classe social (cf. Mollica, 2003) como condicionadores da 

alternância. É da combinação e da alternância desses subsistemas distintos que consiste 

a heterogeneidade do sistema linguístico. Dentro desta abordagem, os estudos 

linguísticos não devem se limitar a apontar a existência de variabilidade; é preciso 

também apontar as regularidades que estão por de trás dessa variação de forma precisa, 

para que os fenômenos variáveis sejam incorporados em análises da estrutura linguística. 

 

 

2.3.2. A mudança linguística e seus correlatos linguísticos e sociais 

 

Destacaremos aqui quatro questões importantes acerca do estudo da mudança 

linguística: é o que Weinreich, Labov, e Herzog (1968) chamam de problema da 

transição, problema da implementação, problema do encaixamento, e problema da 
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avaliação. O primeiro diz respeito ao percurso de uma mudança linguística até que ela 

se complete; o segundo, ao modo como a estrutura linguística se transforma ao longo do 

tempo; o terceiro, à forma como uma mudança se relaciona com o sistema linguístico e 

com a comunidade de fala, e o quarto, à atitude social frente à língua. 

Segundo a teoria da Variação e Mudança, o problema da transição de dialetos 

através do tempo numa comunidade se explica pelo contato existente entre falantes com 

sistemas distintos. Segundo esta concepção, a análise dos processos que ocorrem nessas 

situações de contato – o fato de um falante conseguir entender os elementos estruturais 

na fala de outros e aceitá-los como seus, por exemplo - pode ser a solução. 

De acordo com esta perspectiva, o que ocorre é uma transferência de uma forma 

ou regra linguística entre indivíduos; portanto, uma transferência entre sistemas 

linguísticos. Ao desconsiderar a concepção de idioleto individual homogêneo como 

modelo de língua, os autores propõem um mecanismo de transferência, em que a 

alternância entre idioletos ganha destaque; substituindo o conceito de trocas, ou 

influências interidioletais, caracterizadas como eventos momentâneos e acidentais, na 

concepção de outros autores. O mecanismo proposto pelos autores funciona da seguinte 

forma: 

 

... a transferência ocorre quando o falante A aprende a forma ou 

regra usada pelo falante B, [...] a regra então coexiste na 

competência linguística de A junto com sua forma ou regra 

anterior. A mudança então ocorre dentro do complexo repertório 

linguístico de A: um tipo é o desfavorecimento gradual da forma 

original em prol da nova, de modo que ela assume o status de 

“arcaica” ou “obsoleta” (Weinreich, Labov, Herzog, 1968/2006, p. 

93). 

 

De acordo com essa abordagem, portanto, há um período em que partes dos dois 

sistemas existem simultaneamente e em competição dentro da fala dos indivíduos até 

que uma forma substitua (ou não) a outra, pois, segundo os autores, nem toda 

variabilidade na estrutura linguística resulta em mudança; mas toda mudança é fruto de 

variabilidade.  

Quanto à implementação da mudança, postula-se que o início da mudança 

linguística se dá quando um fenômeno variável se difunde por um subgrupo da 

comunidade de fala até adquirir uma significação social, passando então a constar como 
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um dos valores sociais associados ao subgrupo em questão. Quanto mais próximo a 

mudança estiver de se completar, o nível de consciência social e o estereótipo social 

atrelados a mudança podem aumentar. 

Quanto ao problema do encaixamento, os autores afirmam que a solução reside 

não apenas em estudar as inter-relações estruturais da mudança linguística com os 

elementos linguísticos disponíveis, mas também a sua relação com o contexto social. 

Não deve haver, segundo esta concepção, nem um isolamento dos fatores linguísticos 

nem um isolamento dos fatores sociais, pois a mudança está encaixada tanto numa 

matriz linguística quanto numa matriz social, e nenhuma dessas relações (linguísticas e 

sociais) pode ser considerada menos complexa que a outra. Os autores afirmam ainda 

que quando uma mudança está em seu estágio inicial e quando está próximo de se 

completar, pode haver pouca correlação com os fatores sociais. Diante disso, determinar 

o grau que uma mudança está correlacionada aos fatores sociais e o peso desses fatores 

sobre o sistema abstrato se torna mais importante do que demonstrar a motivação social 

da mudança.  

Por fim, no que diz respeito à atitude social frente à língua, esta pode ser um 

importante caminho para se prever o curso da mudança linguística. Segundo os autores: 

 

...o estudo do problema da avaliação na mudança linguística é um 

aspecto essencial da pesquisa que conduz a uma explicação da 

mudança. Não é difícil ver como traços de personalidade 

inconscientemente atribuídos a falantes de um dado subsistema 

determinariam a significação social da alternância para esse 

subsistema e assim seu desenvolvimento ou obsolescência como 

um todo (Weinreich, Labov, e Herzog ,1968/2006, p. 103). 

 

 

Para os autores, há uma disjunção entre o que o falante produz e o que ele percebe. 

Assim, as declarações que os falantes fazem sobre a língua podem trazer muitas 

explicações sobre os fatores sociais que atuam na mudança linguística.  
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3. Metodologia e Hipóteses 

 
 
Este capítulo trata da metodologia para a obtenção dos dois tipos de dados utilizados na 

pesquisa (dados oriundos de palavras reais da língua portuguesa e dados oriundos de 

pseudopalavras), da obtenção destes, e da metodologia de análise. O capítulo também 

apresenta nossas hipóteses para este estudo. 

 
 
3.1. Sobre a busca por dados de fala espontânea 
 

Ao estudarmos a alternância na marcação do plural dos nomes terminados em -

ão, buscamos verificar, para a comunidade de fala do Rio de Janeiro, se há indícios de 

mudança em progresso em direção ao padrão -ões, conforme apontado no trabalho de 

Huback (2010) sobre a variedade de Belo Horizonte, ou se o que ocorre é apenas um 

caso de variação estável; isto é, um embate entre formas em que formas irregulares são 

regularizadas (-ões e -ães sendo realizados como -ãos) e formas regulares alternam com 

a forma irregular (-ãos sendo realizado como -ões ou -ães). Buscamos entender como os 

padrões representacionais baseados na experiência, que estão presentes no léxico mental, 

atuam na alternância dessas formas de plural. 

Com o objetivo de estudarmos a variação presente na marcação do plural dessas 

palavras, foi feita uma busca por dados de fala espontânea na amostra Censo 2000 7 

(PEUL/UFRJ). Neste levantamento, encontramos 149 dados, dos quais 146 estavam 

pluralizados de acordo com o plural esperado. Encontramos, portanto, apenas três casos 

de variação (anães, irmões, decisãos). 92% das palavras encontradas tinham o plural 

esperado em -ões, e eram em sua maioria palavras com alta frequência de ocorrência, 

segundo levantamento feito na base de dados do projeto ASPA, da qual falaremos 

melhor na próxima seção.  Apenas nove palavras apresentavam baixa frequência de 

ocorrência (visitações, latões, fiações, anciões, brigões, confraternizações, machões, 

ostentações, e Brizolões). O critério utilizado para a classificação das palavras em 

frequentes e pouco frequentes pode ser visto na seção 3.2.2 mais abaixo.  

 Dessa forma, não foi possível basearmos nossa pesquisa nos dados dessa 

amostra. Precisávamos de dados que refletissem a variação existente na língua, e o que 

                                 
7 Amostra disponível em http://www.letras.ufrj.br/peul/censo%202000.html 
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encontramos na amostra foi algo próximo de uma homogeneidade, segundo os nossos 

pressupostos teóricos, causada pela alta frequência de tipo e de ocorrência das palavras 

encontradas. Além disso, a quantidade de dados encontrada foi pequena, visto que as 

palavras terminadas em -ão estão em número reduzido na língua e não são faladas a 

todo momento pelos indivíduos. 

 Diante disso, foi preciso encontrar, antes de tudo, uma alternativa em que 

pudéssemos conseguir dados suficientes para a pesquisa. O uso de fala espontânea, 

embora seja a metodologia mais adequada para estudos sociolinguísticos, uma vez que 

queremos estudar o vernáculo, não seria uma solução, pois além de disponibilizar 

poucos dados, como vimos, nela prevalecem o tipo de plural mais frequente e as 

palavras com alta frequência de ocorrência. Seria preciso, então, provocarmos a 

ocorrência dos dados, controlando-os em função do plural esperado e da frequência de 

ocorrência. Somente assim, teríamos dados justamente8 distribuídos em -ãos, -ães, e -

ões, e por palavras frequentes e pouco frequentes, podendo, dessa forma, captar a 

variação existente, que segundo nossas hipóteses é motivada, dentre outros fatores, pelo 

plural etimológico da palavra, e pela frequência de ocorrência desta. Assim, procedemos 

como Huback (2010), que utilizou a metodologia de testes de produção para a obtenção 

de dados de plural de nomes terminados em -ão.  

 

3.2. Sobre o teste de produção 

3.2.1. Sobre o levantamento da frequência de tipo das três terminações de plural 

 

 Objetivando a elicitação dos dados, fizemos um levantamento na base de dados 

do projeto ASPA a fim de verificar a frequência de tipo das três terminações de plural 

que estamos estudando (-ãos, -ães, e -ões). A base ASPA, Avaliação Sonora do 

Português Atual, é um corpus elaborado por Thaïs Cristófaro Silva composto por dados 

de escrita transcritos foneticamente e computados de acordo com sua frequência de 

ocorrência. Este corpus está disponível em www.projetoaspa.org. Na busca que fizemos, 

constatamos a seguinte distribuição: 

 

 

                                 
8 Digo “justamente” distribuídos, pois o número de palavras com plural em -ões é muito maior que o 
número de palavras com plural em -ãos e -ães, como é possível ver na Tabela 8 deste capítulo. 
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Tabela 8: Frequência de tipo e de ocorrência de -ão, -ãos, -ães, e -ões, na base ASPA 

 

Como é possível verificar na tabela acima, constatamos que, das três 

terminações de plural, a terminação -ões é a mais frequente, pois se aplica a 238 itens, 

enquanto as terminações -ãos e -ães se aplicam, respectivamente, a 14 e 6 itens apenas. 

Temos, portanto, muito mais itens em -ões (prisões, milhões, televisões, caminhões, 

decisões, lesões, razões, botijões, arranhões) do que em -ãos (irmãos, mãos, cidadãos, 

órfãos, cristãos, órgãos), e -ães (alemães, capitães, pães, cães). Percebe-se também que a 

frequência de ocorrência individual dos nomes com plural em -ões (374.061) também é 

maior que a dos nomes com plural em -ãos (41.691) e -ães (10.950). 

Elaboramos, então, um teste de produção em que uma palavra terminada em -ão 

no singular era apresentada por escrito ao informante e este precisava inserí-la 

oralmente no espaço em branco de uma frase também apresentada por escrito a fim de 

que pudesse completá-la. As frases apresentadas aos indivíduos estavam em um 

contexto de plural, sendo assim, os indivíduos eram avisados que deveriam inserir a 

palavra em sua forma de plural.  O teste durou cerca de 5 a 10 minutos, a depender do 

informante. Seguem abaixo exemplos de algumas frases utilizadas no teste. A lista 

completa das frases apresentadas aos sujeitos pode ser vista em Anexo I.   

 

 

 

 

                                                                                               
  

Tipo Total de itens Frequência de Ocorrência 

Singular em -ão 

 

522 2.457.373 

Plural em -ãos 

 

14 41.691 

Plural em -ães 

 

6 

 

10.950 

Plural em -ões 238 374.061 
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3.2.2. Sobre o levantamento da frequência de token das palavras utilizadas no teste 

 

 As palavras utilizadas no teste foram selecionadas na base do projeto ASPA, em 

função do seu tipo de plural esperado (-ãos, -ães, e -ões) e em função da sua frequência 

de ocorrência no plural. Foram utilizadas 24 palavras terminadas em -ão: 4 com plural 

esperado em -ãos e de alta frequência de ocorrência, 4 com plural esperado em -ãos e 

com baixa frequência de ocorrência; 4 com plural esperado em -ães e com alta 

frequência de ocorrência, 4 com plural esperado em -ães e com baixa frequência de 

ocorrência; 4 com plural esperado em -ões e com alta frequência de ocorrência, 4 com 

plural esperado em -ões e com baixa frequência de ocorrência. Não entraram no teste 

palavras que podem ter mais de um tipo de plural, segundo já atestado nas gramáticas e 

nos dicionários9; isto é, palavras que podem ocorrer tanto com o plural em -ãos quanto 

com o plural em -ães, ou -ões, como é o caso, por exemplo, de anão (anãos e anões), 

ancião (anciãos, anciães, anciões) corrimão (corrimãos, corrimões), vilão (vilãos, vilões) 

e guardião (guardiães, guardiões), em que as duas formas de plural seriam corretas. 

Mão 
 

Os assaltantes tinham cheiro de pólvora  
nas         . 

 

Pão 
 
Aquela padaria tem os melhores          do bairro. 

 
 

Prisão 
 

As         do nosso país são desumanas. 
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Estas palavras não foram incluídas porque a variação encontrada no plural dessas já é 

atestada pelas gramáticas e dicionários. Nosso interesse se voltou então para palavras 

para as quais, a princípio, nenhuma variação havia sido atestada. 

 A divisão das palavras em frequentes e pouco frequentes foi feita da seguinte 

forma: palavras que tinham de 0 a 100 ocorrências foram consideradas pouco frequentes, 

enquanto palavras com mais de 100 ocorrências foram consideradas mais frequentes. Na 

tabela abaixo estão listadas todas as palavras utilizadas no teste de produção com suas 

respectivas frequências de ocorrência no plural: 

 

 

 

Tabela 9: Lista das palavras utilizadas no teste de produção e sua frequência de 

ocorrência no plural 

 

No momento da aplicação do teste, os estímulos foram apresentados de forma 

que itens lexicais com o mesmo tipo de plural não aparecessem em sequência (não 

                                                                                               
9 As gramáticas utilizadas para consulta foram a de Cunha e Cintra e a de Rocha Lima. Os dicionários 
foram o Aurélio e o Houaiss eletrônico. 
10 Embora o item “não” seja mais comumente conhecido pelas pessoas como um advérbio, portanto 
invariável, estamos trabalhando aqui com o seu valor de substantivo; por exemplo, “Recebemos muitos 
nãos até sermos aceitos”. 

 Palavras mais 

frequentes 

Número de 

ocorrências 

Palavras pouco 

frequentes 

Número de 

ocorrências 

-ãos Cidadão 
Irmão 
Órgão 
Mão 

 

7.822 
10.726 
13.976 
21.872 

 

Não10 
Chão 
Sótão 
Pagão 

 

0 
13 
18 
95 

 
-ães Capitão 

Pão 
Cão 

Alemão 
 

496 
1.024 
3.426 
6.298 

 

Capelão 
Tabelião 
Escrivão 
Catalão 

13 
17 
91 
98 

-ões Prisão 
Ladrão 

Caminhão 
Decisão 

3.098 
6.034 
8.036 

12.523 

Circuncisão 
Mamão 
Tecelão 
Pavão 

 

7 
14 
29 
45 
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poderíamos apresentar uma frase com pão e em seguida outra com cão ou capitão, por 

exemplo). Também organizamos os estímulos quanto à frequência de ocorrência do 

item. Assim, apresentávamos uma sequência de palavras frequentes, e em seguida uma 

sequência de palavras pouco frequentes.  

Também, inserimos no teste itens distratores; isto é, itens com formação singular 

e plural diferente da do objeto de estudo. Dessa forma, apresentávamos um item 

distrator e em seguida um item terminado em -ão. O objetivo da inserção dos itens 

distratores foi fazer com que os indivíduos não percebessem o que de fato estávamos 

investigando. Esses itens distratores também foram selecionados de acordo com sua 

frequência de ocorrência no plural. Os itens utilizados estão listados na tabela abaixo: 
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Tabela 10: Lista dos itens distratores utilizados no teste de produção 

 

3.2.3. Sobre os sujeitos que participaram do teste 

 

Os sujeitos da pesquisa foram organizados de acordo com três faixas etárias, 

dois níveis de escolaridade e sexo. As faixas etárias foram de 7 a 14 anos, 15 a 25 anos, 

26 a 49 anos, e 50 anos ou mais. Os níveis de escolaridade foram ensino fundamental 

(completo ou incompleto) e ensino superior (completo ou incompleto). Foram utilizados 

os mesmos intervalos de faixa etária das amostras de fala espontânea Censo 1980 e 

Censo 2000, com o objetivo comparativo a outros processos de mudança na 

comunidade de fala do Rio de Janeiro.  Nossa amostra é composta de indivíduos da 

região de Bangu e Campo Grande (Zona Oeste do Rio de Janeiro), com ensino 

fundamental completo ou incompleto e de universitários dos diversos cursos da UFRJ. 

Palavras mais 

frequentes 

Número de 

ocorrências 

Palavras pouco 

frequentes 

Número de 

ocorrências 

Armário 
 

816 Apontador 
 

50 

Tijolo 
 

933 Avental 
 

70 

Barril 
 

1951 Garfo 
 

95 

Atriz 
 

2.113 Peneira 
 

110 

Calçado 
 

2.845 Estabilizador 
 

123 

Cartaz 
 

2.953 Girafa 
 

123 

Ovo 
 

3.871 Vidraça 212 
 

Móvel 
 

6.204 Pincel 
 

233 

Posto 
 

14.391 Vassoura 
 

253 

Papel 
 

16.534 Carpete 
 

309 

Casa 
 

23.485 Ventilador 
 

311 

Militar 
 

26.432 Pastel 
 

391 
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Os testes foram realizados por um total de 70 indivíduos, distribuídos da 

seguinte forma:  

 

 

 Homem Mulher Homem Mulher 

 Ensino Fundamental Ensino Superior 

7 a 14 anos 5 indivíduos 5 indivíduos ------------------ ------------------ 

15 a 25 anos 5 indivíduos 5 indivíduos 5 indivíduos 5 indivíduos 

26 a 49 anos 5 indivíduos 5 indivíduos 5 indivíduos 5 indivíduos 

50 anos ou mais 5 indivíduos 5 indivíduos 5 indivíduos 5 indivíduos 

 

Tabela 11: Distribuição dos indivíduos por células 

 

3.2.4. Sobre as variáveis estudadas 

 

As variáveis linguísticas utilizadas na codificação dos dados foram:  

 

• Frequência de ocorrência da palavra no plural: palavras mais frequentes e 

palavras menos frequentes 

• Plural esperado para a palavra: plural esperado em -ãos, plural esperado em -

ães, e plural esperado em -ões 

 

As variáveis não-linguísticas foram:  

 

• Faixa etária: 7 a 14 anos, 15 a 25 anos, 26 a 49 anos, e 50 anos ou mais 

• Sexo: masculino e feminino 

• Escolaridade: ensino fundamental e ensino superior 

 

 O plural esperado para a palavra foi consultado nas gramáticas de Cunha e 

Cintra e de Rocha Lima, e nos dicionários Aurélio e Houaiss, já mencionados. 

Os dados obtidos com o teste de produção foram transcritos, codificados e 

rodados no programa estatístico Goldvarb (versão 2001), do qual falaremos brevemente 

na próxima seção. 
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3.2.4.1. Sobre o programa estatístico utilizado 

 

Uma vez que os diversos fatores que compõem as variáveis independentes atuam 

em conjunto na escolha de uma ou outra variante de um fenômeno variável, de acordo 

com Naro (2003), entender o quanto cada um desses fatores contribui para a escolha de 

determinada variante é de grande importância para o pesquisador. 

O Goldvarb (2001) 11 é uma versão mais recente do programa computacional 

VARBRUL desenvolvido por Cedergreen & Sankoff (1974) para a implementação de 

um modelo matemático que calcula o peso (o peso relativo), desses diversos fatores, 

medindo a influência que cada um deles exerce sobre a escolha de determinada variante. 

Esse modelo matemático consegue separar o efeito dos fatores que atuam em conjunto, 

mostrando a influência de cada fator isoladamente.  

Segundo Scherre (1996), nos fenômenos que apresentam duas variantes, as 

probabilidades (ou pesos relativos) acima de 0,50 indicam um favorecimento da 

aplicação da regra variável, enquanto probabilidades abaixo de 0,50 indicam um 

desfavorecimento desta. Além de calcular o peso de cada variável independente, esse 

programa seleciona as variáveis analisadas, mostrando estatisticamente o quanto elas 

contribuem para a escolha de uma ou outra variante. 

Além do Goldvarb, também utilizamos o Rbrul para rodar nossos dados a fim de 

observarmos o efeito da variável item lexical. 

 O Rbrul12 é um outro programa estatístico, elaborado por Daniel Ezra Johnson 

(Johnson, 2009), capaz de realizar alguns procedimentos de análise estatística não 

viabilizados pelo Golvarb. O Rbrul permite, entre outras coisas, que se verifique, por 

exemplo, o papel do indivíduo e o papel do item lexical nos estudos de variação e 

mudança linguística (Gomes, 2012).  

 

 

3.3. Sobre o teste de pseudopalavras 

 

Além do teste de produção, em que utilizamos palavras reais da língua 

portuguesa, elaboramos também um teste com pseudopalavras terminadas em -ão; isto é, 

                                 
11 Programa disponível em http://www.4shared.com/file/5tOPoZ2W/GOLDVARB_2001.htm 
12 Programa disponível em http://www.danielezrajohnson.com/rbrul.html 
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palavras que não existem, mas cuja forma sonora está de acordo com a gramática 

fonológica da língua. A obtenção de produção a partir de um teste de pseudopalavras 

tem como objetivo acessar um conhecimento mais abstrato, o da inferência de relações 

morfológicas entre itens lexicais representados em redes de conexões no léxico sem o 

efeito do item lexical real.   

As pseudopalavras utilizadas no teste foram criadas considerando combinações 

possíveis de sons (relações fonotáticas) do português brasileiro e o tamanho do estímulo 

em função do número de sílabas, sendo as de 2 e 3 sílabas oxítonas. Para identificar a 

frequência de tipo de plural em função do tamanho do item em número de sílabas, foi 

também realizado um levantamento de frequência de tipo na Base ASPA, que pode ser 

observado na Tabela 2 abaixo:  

 

 

 1 sílaba 2 sílabas 3 sílabas 4 sílabas 5 sílabas Total 

-ão 4 163 287 58 10 522 

-ãos 3 4 5 1 1 14 

-ães 2 --- 4 --- --- 6 

-ões --- 95 122 19 2 238 

 

Tabela 12: Quantidade de palavras em -ão, -ãos, -ães, e -ões por número de sílabas na 

base ASPA 

 

Uma vez que nosso levantamento revelou uma quantidade maior de palavras com duas e 

três sílabas, elaboramos pseudopalavras terminadas em -ão com uma, duas e três sílabas 

apenas.  

 

Na tabela abaixo estão listadas as 18 pseudopalavras utilizadas no teste:  
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1 sílaba 2 sílabas 3 sílabas 

[ˈlãw] [neˈ�ãw] [baviˈtãw] 

[ˈgãw] [zaˈdãw] [mofaˈtãw] 

[ˈfãw] [ʒiˈ�ãw] [ge�oˈgãw] 

[ˈzãw] [miˈbãw] [seɾiˈʒãw] 

[ˈ�ãw] [peˈfãw] [zineˈɾãw] 

[ˈhãw] [guˈɾãw] [vuʃoˈhãw] 

 

Tabela 13: Lista de pseudopalavras utilizadas no teste 

 

 As pseudopalavras foram gravadas em um gravador digital e os arquivos de 

áudio foram salvos no programa DMDX, um software para Windows destinado ao 

controle experimental de estímulos visuais ou auditivos.  

 O teste foi aplicado individualmente da seguinte forma: um headfone com um 

microfone acoplado conectado a um laptop era posto nos sujeitos da pesquisa, que 

ouviam a pseudopalavra e eram orientados a produzir uma forma no plural. As respostas 

eram gravadas pelo software. Neste teste não havia itens distratores, e o teste durou, em 

média, cerca de 3 minutos para cada sujeito. 
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Os indivíduos que participaram deste teste eram alunos de graduação de diversos 

cursos da UFRJ, num total de 48 falantes, 25 mulheres e 23 homens. Nenhum sujeito foi 

recrutado dos cursos da Faculdade de Letras. 

 Os dados obtidos no teste foram codificados e analisados de acordo com o 

número de sílabas, do indivíduo, do sexo, e estímulo, e foram submetidos ao programa 

estatístico R, do qual falaremos brevemente na seção a seguir. O objetivo era verificar a 

produtividade do padrão -ões quando não existe a influência do item com suas 

propriedades lexicais (frequência de ocorrência e plural esperado, por exemplo). 

 

 

3.3.1. Sobre o programa estatístico utilizado 

 

 O programa R13 é um ambiente computacional destinado à análise estatística e 

elaboração de gráficos e foi utilizado para a checagem da associação entre duas 

variáveis independentes, para se verificar se há ou não a associação entre elas a partir de 

uma medida denominada Qui-quadrado. Qui-quadrado com p-valor acima de 0.50 

indica a não associação entre as variáveis e a não rejeição da hipótese nula; valores 

abaixo de 0.50 indicam que há associação entre as variáveis, e, quanto mais próximos 

de zero, mais forte será a associação.  

 

 

3.4. Nossas hipóteses 

 

Ao desenvolvermos este estudo, tomamos como hipótese que propriedades dos 

itens lexicais (como a frequência de ocorrência do item no plural e o plural esperado 

para o item) que compõem o esquema de palavras com plural em -ãos, -ães, e -ões 

tenham alguma influência na escolha do plural. Assim, assumimos que, conforme o 

postulado por Bybee (1995) e atestado por Huback (2010), os itens lexicais pouco 

frequentes tenderão a adoção do padrão mais frequente no léxico, enquanto os itens 

lexicais mais frequentes tenderão a conservar o plural esperado para sua classe.   

                                 
13 Programa disponível em www.r-project.org 

 



54 
 

Assumimos também que a inferência probabilística acerca do plural das palavras 

terminadas em -ão é feita a partir da relação entre a forma base e a forma flexionada de 

um grupo específico de palavras dentro do léxico (inferência local) e não, a partir do 

léxico como um todo (inferência global). Como já mencionado no capítulo 2, Gomes e 

Manoel (2010), ao estudarem a alternância na flexão de número de nomes com plural 

regular esperado (chapéu/chapéus) e nomes com plural em -is (animal/animais), usando 

palavras reais e pseudopalavras terminadas em ditongo oral decrescente (-au, -éu, ou -

óu), constataram uma predominância de plural em -is para nomes com plural em -is, 

mas também uma incidência significativa de -is para nomes com plural regular esperado. 

Quanto às pseudopalavras, os resultados revelaram predominância de plural em -is. 

Esses resultados para as pseudopalavras levaram as autoras a concluírem que a 

inferência acerca da frequência de tipo de plural é feita, considerando a configuração do 

item no singular e a quantidade de itens flexionados com um determinado padrão, e não 

o léxico como um todo, pois se assim fosse haveria predominância de plural em -s para 

as pseudopalavras, e não em -is.  

Em um levantamento feito na base ASPA, as autoras constataram que, muito 

embora o plural em -s seja o tipo mais frequente em todo o léxico, quando comparamos 

as palavras que têm uma mesma configuração estrutural na forma do singular (palavras 

terminadas em ditongo oral decrescente como papel, anel, chapéu, pneu), percebemos 

que o plural em -is é mais frequente que o plural regular em -s. Se a inferência acerca do 

tipo de plural se desse no léxico inteiro, o plural em -s seria o de maior ocorrência. 

Por fim, entendemos que se os falantes inferem o plural dessas palavras a partir 

do padrão mais robusto no léxico (conforme o postulado pelo Modelo de Redes), um 

falante com pouca experiência com o padrão -ões (o padrão com maior frequência de 

tipo na língua) poderia apresentar inferências diferentes (em -ãos, por exemplo). 
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4. Análise dos Resultados do Teste de Produção 

 
 
Neste capítulo, são apresentados os resultados e a análise dos dados oriundos do teste de 

produção de palavras reais da língua portuguesa quanto à alternância na marca de plural 

dos nomes terminados em -ão.  

 
 
4.1. Panorama geral da distribuição das três variantes 
 
  
 Com os dados obtidos com o teste de produção mencionado no capítulo 3 

transcritos e codificados, procedemos à análise estatística destes a fim de testar nossas 

hipóteses. Uma primeira análise estatística foi feita a fim de termos uma visão geral 

acerca da distribuição das três variantes e entendermos que direção o plural das palavras 

terminadas em -ão toma (se -ões, se -ãos, ou se -ães). Na tabela abaixo temos o 

mapeamento dessa distribuição: 

 

 

Respostas dadas Plural 

esperado -ãos % -ães % -ões % 

-ãos 364/479 75 % 13/479 2 % 102/479 21 % 

-ães 88/528 16 % 256/528 48 % 184/528 34 % 

-ões 60/535 11 % 19/535 3 % 456/535 85 % 

 

Tabela 14: Resultados gerais para a distribuição das três variantes em função do plural 

esperado 

 

 Como se pode ver na tabela acima, os itens com plural esperado em -ãos e -ães 

ocorreram com -ões em 21% e 34% das respostas, respectivamente. Já os itens com 

plural esperado em -ães e -ões ocorreram com o padrão -ãos em 16% e 11% das 

respostas, respectivamente. Por sua vez, o padrão -ães aparece em 2% e 3% das 

ocorrências de itens lexicais com padrão esperado em -ãos e -ões. Portanto, há 

alternância da marca de plural nos três grupos de palavras, aquelas com plural esperado 

em -ãos, em -ães e em -ões.  
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De fato, quando há alternância na marca de plural, o padrão -ões é mais utilizado 

para itens que têm outro plural esperado do que os padrões -ãos e -ães,   conforme 

também observado nos resultados obtidos em Huback (2010). O percentual de uso dos 

três padrões morfológicos, quando há alternância na marca de plural, é de 55% para -ões, 

27% para -ãos, e 5% para -ães. Esse maior índice de uso da variante -ões pode se 

explicar pelo fato de que nesse grupo específico de palavras dentro do léxico (o grupo 

das palavras terminadas em -ão), o padrão estrutural mais frequente para a marca de 

plural (aquele que se aplica ao maior número de itens) é o padrão -ões, um padrão 

irregular, uma vez que não há uma base com uma definição estrutural específica para 

cada um dos três alomorfes de plural. Como vimos na Tabela 8 do capítulo 3, a busca 

feita na base ASPA revelou que o padrão -ões se aplica a 238 itens, enquanto os padrões 

-ãos e -ães se aplicam, respectivamente, a 14 e 6 itens apenas. Como mencionado 

naquele capítulo, temos muito mais itens em -ões (prisões, milhões, televisões, 

caminhões, decisões, lesões, razões, botijões, arranhões) do que em -ãos (irmãos, mãos, 

cidadãos, órfãos, cristãos, órgãos), ou -ães (alemães, capitães, pães, cães) na língua 

portuguesa.  

O padrão -ãos, mesmo sendo um padrão regular (o padrão mais comum para a 

formação de plural em português; visto que é formado pelo acréscimo do -s às formas 

de singular terminadas em segmentos vocálicos), não tem uma frequência de tipo tão 

alta quanto o padrão -ões, quando tomamos esse grupo em particular no léxico; talvez 

por isso seu percentual de atração de outros itens seja mais baixo. Portanto, conforme o 

postulado por Bybee (1995), não é a regularidade que faz com que um padrão seja mais 

produtivo, mas a frequência de tipo deste padrão (a quantidade de itens distintos a que 

este padrão se aplica).   

 Os resultados da Tabela 14 acima nos mostram também que os percentuais de 

regularização (-ães e -ões sendo realizados como -ãos) e de alternância da forma regular 

com a forma irregular (-ãos sendo realizado como -ães ou -ões) estão bem próximos, 

27% e 23%, respectivamente. Entretanto, pela distribuição das variantes, não temos 

simplesmente um embate entre formas em que formas irregulares são regularizadas e 

formas regulares alternam com a forma irregular. A distribuição das variantes revela 

que formas regulares estão alternando com a forma de plural irregular mais produtiva (-

ãos sendo realizado como -ões) e que formas irregulares também estão alternando com 

essa forma de plural (-ães sendo realizado como -ões).  
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Portanto, não são as formas regulares apenas que estão alternando com a forma  

irregular, as irregulares também estão. Além disso, são os itens com plural em -ães que 

mais estão alternando. Estes itens alternam com o padrão regular (-ãos) em 16% das 

ocorrências e com o padrão irregular (-ões) em 34% das ocorrências. Temos, então, um 

embate entre formas em que (1) formas irregulares ora são regularizadas (-ães e -ões 

sendo realizados como -ãos) ora alternam com a forma irregular mais produtiva (-ães 

sendo realizado como -ões) e em que (2) formas regulares alternam com a forma 

irregular mais produtiva (-ãos sendo realizado como -ões).  

 

4.2. Sobre a variável dependente utilizada 

 

 Embora estivéssemos estudando uma variável ternária, no momento de nossa 

análise multivariacional foi preciso escolher apenas uma das variantes para colocar 

como valor de aplicação. Como a análise da distribuição das três variantes na tabela 

acima indicou maior ocorrência da variante -ões e como queríamos observar a 

alternância na direção do padrão com maior frequência de tipo, -ões foi o padrão de 

respostas escolhido como o valor de aplicação. Procedemos, então, à nossa análise 

multivariacional a fim de identificarmos que fatores favorecem a adoção do plural -ões 

em detrimento dos plurais -ãos e -ães conjuntamente. Assim sendo, nossa variável 

dependente foi respostas em -ões.  

 

4.3. Primeiros resultados 

 

Antes da apresentação dos resultados da análise multivariacional, é preciso 

esclarecer que, embora a realização em -ões para os itens lexicais com plural esperado 

em -ões não seja categórica, decidi-se retirar da análise todos os dados com plural 

esperado em -ões assim como fez Huback (2010); pois, uma vez que o padrão -ões é o 

que mais atrai itens com outra forma de plural esperada, como vimos na Tabela 14 

acima, o objetivo é o de entender que fatores favorecem a adoção de -ões em detrimento 

das demais formas. Dessa forma, não faria sentido analisar -ões alternando com -ões. 

Isso porque os itens lexicais com plural esperado em -ões se realizaram com essa forma 

de plural, e não outra, em 85% dos casos; ou seja, os itens com plural esperado em -ões 

têm uma maior tendência à não adotar outro tipo de plural.  
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Além disso, constou-se, numa primeira rodada com todos os dados, que a 

presença desses itens “mascarou” de certa forma os resultados, visto que o valor de 

aplicação era plural realizado com -ões. Assim, quando foram comparados os 

resultados com e sem esses dados, constatou-se que, muito embora as variáveis 

selecionadas tivessem sido as mesmas, a ordem de seleção delas e os valores do peso 

relativo para cada fator apresentaram diferenças significativas. A variável plural 

esperado, por exemplo, foi selecionada como a mais relevante no primeiro caso. No 

segundo caso, porém, das quatro variáveis estudadas, esta apareceu em terceiro lugar na 

ordem de relevância. Considerou-se então que os resultados poderiam estar enviesados 

pela quantidade de dados com plural esperado em -ões na rodada e estes dados foram 

retirados.  

Na seção seguinte estão os resultados obtidos após a retirada dos dados com 

plural esperado em -ões. As tabelas com os resultados obtidos na primeira rodada para 

cada variável com todas as produções podem ser vistas em Anexo II na ordem em que 

foram selecionadas.  

 

 

4.3.1. Resultados obtidos após a retirada dos dados com plural esperado em -ões 

 

Antes da retirada do fator plural esperado em -ões, havia um total de 1.542 

dados. Retirados estes dados, restou um total de 1.007 dados. As variáveis 

independentes consideradas foram: frequência de ocorrência, plural esperado, faixa 

etária, sexo, e escolaridade. Foi constatada a influência de quatro variáveis na adoção 

do plural em -ões, duas linguísticas e duas sociais; são elas na seguinte ordem de 

seleção: frequência de ocorrência, escolaridade, plural esperado, e faixa etária. 

Portanto, apenas a variável sexo não foi considerada relevante. Trataremos 

primeiramente das variáveis linguísticas e em seguida das variáveis sociais.  

 

Variáveis Linguísticas 

 

Comentaremos a primeira variável selecionada pelo programa estatístico, frequência de 

ocorrência, cujos resultados são apresentados na tabela abaixo: 

 



59 
 

Frequência de 

Ocorrência 

Ocorrências / 

Total 

% Peso Relativo 

+ Frequentes 89/543 16 % 0,336 

- Frequentes 197/464 42 % 0,689 

 

Tabela 15: Realização do plural -ões em função da frequência de ocorrência 

 

No que diz respeito a esta variável, constatamos, conforme o esperado, que os 

itens lexicais com baixa frequência de ocorrência no plural têm forte influência na 

variação que se verifica. Os itens lexicais com baixa frequência de ocorrência (pagão, 

capelão, tabelião cf. frequência na Tabela 9 do capítulo 3) demonstram uma maior 

tendência à adoção do plural -ões (peso relativo 0,689), do que os itens com alta 

frequência (irmão, alemão, capitão), com peso relativo de 0,336.  

Esses resultados já eram esperados, pois, como postulado pelo Modelo de Redes 

apresentado no capítulo 2, palavras com baixa frequência de ocorrência têm uma fraca 

representação lexical, e para serem lembradas, precisam que a conexão com a sua rede 

seja ativada, ficando dessa forma mais propensas a sofrerem mudança analógica (serem 

flexionadas de acordo com o padrão mais frequente para sua classe, mesmo que este não 

seja o padrão esperado para esses itens em particular). E é exatamente isso que parece 

estar ocorrendo com os itens menos frequentes de nosso estudo, eles estão sofrendo um 

processo analógico. A ocorrência deste fenômeno é menos comum nas palavras mais 

frequentes, que, por terem uma representação lexical forte, são facilmente lembradas; 

não precisam da conexão com sua classe para ser ativadas. 

Portanto, a experiência que se tem com a forma no plural se mostra de grande 

importância, no sentido de que, quando o falante não está familiarizado com a palavra 

no plural ou não consegue acessá-la, entra em ação o padrão morfológico mais 

produtivo para as palavras terminadas em -ão, que é o plural em -ões. Assim, por meio 

de uma analogia, é aplicado o padrão -ões para um item terminado em -ão com o qual o 

falante não está familiarizado. Em outras palavras, a adoção do plural em -ões se 

constitui em uma formação analógica da nossa língua baseada nas similaridades 

fonológicas dos itens terminados em -ão pouco frequentes no plural com os itens 

previamente experienciados da rede de palavras terminadas em -ão, conforme o 

postulado por Bybee (2010). 



60 
 
Comentaremos abaixo a terceira variável selecionada, plural esperado: 

 

 

Plural Esperado Ocorrências / 

Total 

% Peso Relativo 

-ãos 102/479 21 % 0,410 

-ães 184/528 34 % 0,582 

 

Tabela 16: Realização do plural -ões em função do plural esperado 

 

Diferentemente dos resultados obtidos por Huback (2010) apresentados no 

capítulo 1, em que os itens com plural esperado em -ãos favoreceram grandemente a 

migração de plurais em direção a -ões (peso relativo 0.860), enquanto os com plural 

etimológico em -ães a desfavoreceram (peso relativo 0.066), os resultados obtidos em 

nosso estudo revelam que os itens lexicais com plural esperado em -ães (escrivão, 

catalão, capitão) têm uma maior tendência a adotar o padrão morfológico -ões (peso 

relativo 0,582) do que os itens com plural esperado em -ãos (peso relativo 0,410). Ou 

seja, os itens com plural esperado em -ãos (irmão, órgão, mão) têm uma maior 

tendência a manter o plural esperado para sua classe, do que os itens com plural 

esperado em -ães. Conforme o demonstrado na Tabela 14 mais acima, os itens com 

plural esperado em -ãos conservaram seu plural esperado em 75% dos casos, enquanto 

os itens com plural esperado em -ães conservaram seu plural em apenas 48% das 

ocorrências.  

É possível que a explicação para esses resultados resida no fato de que -ães, 

além de ser o padrão com menor frequência de tipo na rede das palavras terminadas em 

-ão (aplica-se a um número baixíssimo de itens – 6, segundo busca na base ASPA - e, 

portanto, não se caracteriza como um padrão produtivo), é um padrão composto por 

itens que têm uma frequência de ocorrência individual baixa se comparada aos itens em 

-ões e -ãos (no grupo em -ães, estão escrivães, capelães, tabeliães, todas palavras pouco 

usadas). Dos itens utilizados nesse estudo, o item em -ães mais frequente (alemães) tem 

uma frequência de 6.298 ocorrências (cf. Tabela 9 do capítulo 3), enquanto o item em -

ãos mais frequente (mãos) tem frequência de 21.872 ocorrências. Essas características 
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em conjunto poderiam aumentar as chances dos itens em -ães adotarem outro padrão 

morfológico (o mais frequente, por exemplo).  

Uma das explicações dadas por Huback (2010) para a alta conservação do plural 

dos itens com plural esperado em -ães foi a de que dentro do grupo com plural esperado 

em -ães estão os itens monossílabos (cães, pães), itens estes que, nos resultados obtidos 

pela autora, não mudaram seu plural em nenhuma ocorrência. Como veremos na seção 

4.4.1 mais abaixo, os itens monossílabos de nosso estudo não ficaram isentos de 

variação com o padrão -ões. O tamanho do item, portanto, pode ser mais uma 

explicação para a baixa conservação do plural dos itens em -ães em nossos resultados.  

Além disso, é possível também que essa diferença nos resultados se dê em razão 

de as palavras utilizadas em nossos testes não serem a mesmas. Os itens com plural 

esperado em -ães utilizados por Huback com suas respectivas frequências de ocorrência 

no plural foram “escrivão” (91), “guardião” (76), “pão” (1.024), “cão” (3.426), e 

“alemão” (6.298). Em nosso estudo, utilizamos os mesmos itens utilizados pela autora, 

isto é, “escrivão”, “pão”, “cão”, com exceção de “guardião”, além de “capitão” (496), 

“capelão” (13), “tabelião” (17) e “catalão” (98). Estes quatro últimos itens, que não 

constavam no estudo da autora, apresentam frequência de ocorrência no plural bem 

mais baixa que a dos itens utilizados por ela. Ou seja, metade dos nossos itens com 

plural esperado em -ães era bem menos frequentes que os do estudo de Huback, e como 

vimos, frequência é um fator bastante relevante.  

 Conforme mencionado por Bybee (1995), no inglês os verbos com passado 

irregular constituem uma parcela muito pequena do total de verbos na língua, os verbos 

regulares têm de longe a maior frequência de tipo; ainda assim, os irregulares resistem à 

regularização porque são, na sua maioria, verbos com frequência de ocorrência 

individual bastante alta e isso faz com que eles tenham uma representação lexical forte. 

Este não parece ser o caso de alguns dos nomes com plural em -ães no PB.  

Os itens em -ãos, por outro lado, ainda que não façam parte do padrão mais 

robusto têm, contudo, uma frequência de ocorrência individual relativamente mais alta; 

isso pode fazer com que eles estejam menos propensos a adotarem um tipo de plural que 

não seja o esperado para sua classe. E, além disso, o plural para esses itens se enquadra 

no plural mais frequente do léxico, que é o plural em -s.  

Os resultados revelam, portanto, uma interação entre frequência de tipo e 

frequência de ocorrência, em que o padrão com maior frequência de tipo atrai itens que 
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pertencem a outro padrão, desde que esses itens tenham uma baixa frequência de 

ocorrência individual. 

 

Variáveis Sociais 

 

Na tabela abaixo estão os resultados para a segunda variável selecionada, a escolaridade: 

 

Escolaridade Ocorrências / 

Total 

% Peso Relativo 

EnsinoFundamental 209/548 38 % 0,658 

Ensino Superior 77/459 16 % 0,314 

 

Tabela 17: Realização do plural -ões em função da escolaridade 

 

Quanto a esta variável, constatamos que os indivíduos que possuíam apenas o 

ensino fundamental demonstraram uma maior tendência ao uso do plural -ões para a 

marcação do plural de um item cujo plural esperado não seja este (cidadões em vez de 

cidadãos, escrivões em vez de escrivães, órgões em vez de órgãos) do que os 

indivíduos com ensino superior. Os pesos relativos são de 0,658 e 0, 314, 

respectivamente. 

Os indivíduos com ensino superior demonstram, portanto, uma maior tendência 

a manter o plural esperado para a marcação do plural dos itens em questão. 

 A experiência de uso com a forma no plural bem como o valor associado ao uso 

da forma de plural esperada parece ter grande influência nesses resultados, pois, ainda 

de acordo com o Modelo de Redes, é possível dizer que os indivíduos que possuem 

unicamente o ensino fundamental tenham uma representação muito menos robusta para 

os tipos -ãos e -ães do que os indivíduos que possuem o ensino superior. Ou seja, é 

possível que os indivíduos com menos anos de escolarização tenham sido também 

menos expostos aos padrões -ãos e -ães. Como o padrão -ões parece ser o mais robusto 

nas representações de todos os falantes, os indivíduos menos escolarizados estariam 

fazendo um maior uso do padrão mais frequente para marcar o plural de itens dos quais 

o plural eles desconhecem ou tiveram dificuldade de acesso. Além disso, os falantes que 

possuem ensino superior poderiam estar mais sensíveis a uma norma de linguagem e 
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mais conscientes do valor social atribuído ao uso da forma de plural esperada para os 

itens em questão. 

 

 

Na tabela abaixo estão os resultados para a última variável selecionada, a faixa etária: 

 

 

Faixa Etária Ocorrências / 

Total 

% Peso Relativo 

7-14 anos 42/139 30 % 0,39114 

15-25 anos 89/291 30 % 0,554 

26-49 anos 70/289 24 % 0,459 

50 anos ou mais 85/288 29 % 0,539 

 

Tabela 18: Realização do plural -ões em função da faixa etária 

  

Os resultados para a variável faixa etária revelam que as crianças (7-14 anos), os 

indivíduos jovens (15 a 25 anos), e os indivíduos mais velhos (50 anos ou mais) 

demonstram uma maior tendência à adoção do plural em -ões do que os indivíduos em 

faixa etária mediana (26-49 anos). Os percentuais de uso dessa variante por esses 

indivíduos é 30%, 30%, 29% e 24% respectivamente.  

Estes resultados apresentam um padrão de variação estável e não de mudança 

em progresso. Isto porque, através do construto do tempo aparente, os indícios de 

mudança em progresso são constatados através da diferença na distribuição da variante 

pelos extremos etários. Em casos de mudança em progresso, o que se verifica, 

normalmente, é que os extremos etários têm números distantes um dos outros; as duas 

faixas etárias mais jovens tendem a um maior uso da variante inovadora, enquanto a 

faixa etária mediana e a faixa etária mais velha tendem a um maior uso da variante 

conservadora. Não é o que ocorre aqui. As faixas etárias mais jovens e a mais velha 

                                 
14 O peso relativo para esta faixa etária aparece invertido com relação ao seu percentual correspondente. 
A razão para este fenômeno pode estar na quantidade e distribuição dos dados para esta faixa etária em 
função de todas as variáveis consideradas. A variável ensino superior, por exemplo, não contava com 
dados relativos a essa faixa etária. Assim sendo, o valor deste peso relativo não pode ser visto como 
desvaforecedor do uso da variante -ões. 
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apresentam percentual de uso da variante -ões bem próximos (30% e 29%, 

respectivamente). 

  Este comportamento dos sujeitos da nossa pesquisa também pode ser explicado 

pelo comportamento social de cada faixa etária. Neste caso, as crianças (7-14 anos) 

estariam em uma fase em que o léxico está em expansão, o seu comportamento ainda 

não está definido. Os jovens (15-25 anos) estariam em uma fase de grande desejo por 

inovações. Já a faixa etária mediana (26-49 anos) seriam os pais, os pais conservadores, 

que estão muito envolvidos em sua carreira profissional e, portanto, mais cuidadosos 

com a sua linguagem. Por fim, a faixa etária mais velha (50 anos ou mais) é aquela que 

já está no fim da carreira profissional e já não mais precisa ser tão cuidadosa com a sua 

linguagem; por isso, um comportamento linguístico tão semelhante ao da faixa etária 

jovem (Eckert, 1994).  

Pelos resultados obtidos para os grupos de fatores frequência de ocorrência e 

plural esperado, é possível que este seja um fenômeno de mudança, mas que se 

implementa gradualmente pelo léxico atingindo primeiramente os itens menos 

frequentes, principalmente aqueles que pertencem ao grupo -ães, embora não tenha sido 

possível capturá-la através do construto do tempo aparente aplicado a dados de 

produção controlada. Huback (2010), ao analisar os itens terminados em -ão 

individualmente, constatou que a adoção do plural em -ões vem afetando o léxico 

gradualmente (item-a-item). Nas seções seguintes trataremos da importância de se 

verificar o efeito do item lexical e de como observamos esse efeito em nosso estudo. 

 
 

4.4. O papel do item lexical  

 

De acordo com a Difusão Lexical (Wang, 1969, 1977), a unidade fundamental 

da mudança sonora é a palavra, o item lexical. Para os proponentes desta corrente, o 

processo de mudança opera sobre as palavras e não sobre o som. São as palavras que 

mudam de pronúncia, e isso se dá de forma bem discriminada e perceptível, porém 

envolvendo item a item. Em relação à mudança sonora, por exemplo, a concepção deste 

modelo é a de que a mudança é foneticamente abrupta e lexicalmente gradual. Trata-se, 

portanto, de uma mudança que se dá de maneira irregular, item a item. 
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Phillips (1984, apud Huback, 2010) aprofunda os postulados da Difusão Lexical 

ao estabelecer os padrões de difusão envolvidos em cada mudança. Segundo Phillips, 

existem mudanças fisiologicamente motivadas (mudanças baseadas na fisiologia da 

fala), que incluem fenômenos como redução vocálica, apagamento e assimilação; e 

mudanças não-fisiologicamente motivadas. Na concepção da autora há uma correlação 

entre frequência de uso e tipo de mudança, no sentido de que em casos de mudança 

fisiológica, as palavras mais frequentes são as primeiras a serem afetadas; enquanto em 

casos de mudança não-fisiológica, as palavras menos frequentes é que são afetadas 

primeiramente.   

Bybee (2002) também apresenta padrões de difusão lexical. Segundo a autora, 

mudanças motivadas foneticamente irão afetar as palavras de acordo com a frequência 

da palavra e de acordo com a frequência de uso da palavra no contexto de mudança. 

Dessa forma, as palavras que apresentam alta frequência de ocorrência são afetadas por 

uma mudança sonora mais rapidamente e primeiro que palavras pouco frequentes. Da 

mesma forma, palavras que ocorrem com mais frequência no contexto favorável à 

mudança mudam mais rapidamente que palavras que ocorrem com menos frequência 

nesse contexto. 
 A fim de verificarmos se o que ocorre com o plural das palavras terminadas em -

ão poderia ser um caso de mudança que se implementa gradualmente pelo léxico, 

conforme o postulado pela Difusão Lexical, recodificamos nossos dados a fim de incluir 

cada uma das 24 palavras que constavam no teste como fator de uma variável 

denominada item lexical e submetemos os dados ao programa Rbrul, apresentado no 

capítulo 3. Com a inclusão desse grupo de fatores esperávamos observar se algumas 

palavras estão mais propensas à adoção do plural em -ões do que outras. Os resultados 

obtidos podem ser vistos na seção seguinte. 

 

4.4.1. Resultados para a variável item lexical 

 

Na tabela abaixo estão os resultados obtidos para a variável item lexical. 

Novamente os itens com plural esperado em -ões não foram considerados, uma vez que, 

como vimos, eles demonstram forte tendência a manter o plural esperado para sua classe. 

Contudo, uma tabela com o resultado de todos os itens produzidos pode ser vista em 

Anexo III.  
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Tabela 19: Realização do plural -ões em função do item lexical após a retirada dos itens 

com plural esperado em -ões  

 

 

Pelos resultados apresentados na Tabela19, podemos perceber que de fato 

algumas palavras estão mais propensas à adoção do plural em -ões do que outras, como 

é o caso de “tabeliães” (74,6%), “catalães” (61,9%), “cidadãos” (53,6%), “capelães” 

(53,2%) e “pagãos” (51,6%). Já “sótãos” (10,2%), “órgãos” (4,7%), “mãos” (2,9%), e 

“pães” (1,5%), por outro lado, são os itens menos propensos à adoção desse plural. O 

item “cães” (0%), por exemplo, não foi marcado com este plural em ocorrência alguma. 

Esses resultados parecem confirmar nossa hipótese dita anteriormente de que é 

possível que o que ocorre com o plural das palavras terminadas em -ão seja um caso de 

mudança, mas uma mudança que se dá segundo os pressupostos da Difusão Lexical, 

como constatado por Huback (2010); isto é, uma mudança que se implementa 

Item Porcentagem Probabilidade 

Tabeliães 74,6% 0.851 

Catalães 61,9% 0.755 

Cidadãos 53,6% 0.929 

Capelães 53,2% 0.669 

Pagãos 51,6% 0.654 

Escrivães 40% 0.52 

Capitães 27,3% 0.793 

Alemães 24,3% 0.757 

Irmãos 15,7% 0.635 

Chãos 14% 0.22 

Sótãos 10,2% 0.179 

Nãos 9,8% 0.144 

Órgãos 4,7% 0.342 

Mãos 2,9% 0.249 

Pães 1,5% 0.194 

Cães 0% 0.106 



67 
 
gradualmente pelo léxico. Ou seja, a mudança estaria atingindo primeiramente os itens 

“tabeliães”, “catalães”, “cidadãos”, “capelães”, e “pagãos”; todos estes (com exceção de 

“cidadãos” e “pagãos”), itens com baixa frequência de ocorrência e pertencentes ao 

grupo -ães, como prevíamos em nossa hipótese. Sendo assim, este fenômeno se 

caracteriza como um caso de mudança não-fisiologicamente motivada, como o proposto 

por Phillips (1984), visto que os itens mais propensos à adoção do padrão -ões são os 

menos frequentes e não há uma configuração estrutural específica para esses itens que 

os diferencie de outros que se mantém estáveis com a produção majoritária do plural 

etimológico esperado. 

Entre os itens que se mostraram mais resistentes à adoção do plural em -ões 

estão os paroxítonos , “sótãos” (10,2%) e “órgãos” (4,7%), e os monossílabos, “mãos” 

(2,9%), “chãos” (14%), “pães” (1,5%), “nãos” (9,8%), e “cães” (0%). No que diz 

respeito aos itens monossílabos, a resistência apresentada pode ser explicada pelo fato 

de que, como postulado por Huback (2010), o falante parece conservar a informação de 

que os poucos monossílabos terminados em -ão existentes na língua não fazem o plural 

em -ões.  

Muito embora nos resultados obtidos por Huback (2010) os itens monossílabos 

tenham sido categóricos na manutenção do seu plural, nos nossos dados da comunidade 

de fala do Rio de Janeiro o comportamento desses itens foi diferente. Apesar de esses 

itens demonstrarem uma certa resistência, os percentuais revelam que é possível 

encontrar variação nesse grupo como “mões”, “chões”, “nões”, ou mesmo “pões”. 

Conforme veremos no próximo capítulo, os resultados obtidos com a produção de 

pseudopalavras monossílabas no plural também apresentam variação.  

Duas explicações podem ser dadas para a ocorrência de monossílabos com plural 

em -ões. A primeira é que essas ocorrências podem ser um caso de hipercorreção, dado 

o perfil social dos sujeitos da pesquisa; pois, uma vez que não há monossílabos em -ões 

no português, não haveria uma rede no léxico mental em que esses itens pudessem se 

encaixar. E a segunda explicação é que a alta frequência de tipo do padrão -ões pode 

fazer com que ele se expanda e atinja até mesmo itens monossílabos, que a princípio 

não adotariam este tipo de plural.  

Por fim, após descobrirmos quais itens estavam mais propensos à adoção do 

plural em -ões, fizemos um levantamento da distribuição desses itens pelas diferentes 

faixas etárias a fim de verificarmos se, dessa forma, alguma faixa etária (a dos jovens, 
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por exemplo) apresentaria um maior uso da variante -ões; revelando assim um caso de 

mudança em progresso. No gráfico abaixo estão os resultados obtidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1: Realização do plural -ões em função de alguns itens lexicais e da faixa etária 

 
 
 Como é possível perceber no gráfico acima, a faixa etária jovem (15 - 25anos), e 

a faixa etária mais velha (50 anos ou mais) demonstram novamente um padrão de 

comportamento semelhante quanto ao uso da variante -ões. Além disso, esses resultados 

revelam também uma situação curiosa. O item “cidadão”, apresentado na Tabela 25 

acima como o item mais propenso à adoção do plural em -ões, tem maior índice de 

ocorrência na fala dos informantes mais velhos do que na fala dos informantes jovens; 

ou seja, os indivíduos mais velhos são os que mais falam “cidadões”. Por outro lado, o 

item “pagão” apresenta mais ocorrências em -ões na fala dos jovens.  

Diante disso, é possível que o processo de mudança em direção a -ões para 

algumas palavras do léxico já esteja avançado, uma vez que não há grandes diferenças 

de comportamento na fala dos indivíduos de diferentes gerações. No caso da faixa de 7 

a 14 anos, essa não pode ser tomada como uma referência de tendência de mudança, 

porque, segundo a literatura sociolinguística, os padrões sociolinguísticos de uma 

comunidade de fala ficam estabelecidos na adolescência (Eckert, 1988; Kerswill, 1996). 
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4.5. Discussão geral dos resultados 

 

Os resultados obtidos com o teste de produção revelam que, assim como o 

atestado para a comunidade de fala de Belo Horizonte, na comunidade de fala do Rio de 

Janeiro, o plural das palavras terminadas em -ão também se caracteriza como um caso 

de mudança em progresso em direção ao plural em -ões, e não de variação estável. 

Mudança esta resultante de uma formação analógica baseada em similaridades 

fonológicas com itens previamente experienciados, como postula Bybee (2010). Esta 

mudança só é atestada, porém, se incluirmos o item lexical como uma variável de 

análise; pois assim é possível observar, na distribuição por faixa etária, a adoção do 

padrão morfológico -ões para determinados itens, visto que não foi possível detectar 

esse padrão de comportamento através do construto do tempo aparente, como pode ser 

observado na Tabela 18.  

A partir do que os resultados demonstram, é possível que esta mudança não 

atinja o léxico como um todo, mas apenas alguns itens individualmente, como, por 

exemplo, os itens com baixa frequência de ocorrência no plural e itens que 

originalmente fazem o plural em -ães, diferentemente do que foi atestado para a 

comunidade de fala de Belo Horizonte. A alta frequência de ocorrência do item em 

questão, o alto nível de escolaridade do falante, e o fato de o item originalmente fazer o 

plural em -ãos parecem ser uma barreira ao avanço dessa mudança. Em outras palavras, 

as propriedades lexicais dos itens que compõem a rede de palavras com plural em -ãos, -

ães e -ões parecem influenciar a escolha do plural. A característica de ser monossílabo 

também se mostra como outra barreira, pois esses itens demonstraram baixa ocorrência 

com o plural -ões. Embora não haja monossílabos em -ões na língua, nossos resultados 

revelaram monossílabos com este plural, fenômeno este que pode ser causado por uma 

hipercorreção ou ainda por analogia com o padrão mais frequente na língua, o padrão -

ões. 

Por fim, constatamos que essa mudança pode estar em um estágio para além do 

inicial, visto que não há diferenças significativas na fala de indivíduos de diferentes 

gerações; os jovens e os que têm 50 anos de idade ou mais apresentam comportamento 

semelhante quanto ao uso da variante inovadora (-ões).  
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5. Análise dos Resultados do Teste de Produção de Pseudopalavras 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados e a análise dos dados obtidos quanto à 

produção de plural de pseudopalavras terminadas em -ão. 

 

5.1. Panorama geral dos resultados 

 

 Os dados obtidos com o teste de pseudopalavras foram categorizados em função 

de quatro variáveis, número de sílabas, indivíduo, sexo, e estímulo, e submetidos ao 

programa R, apresentado no capítulo 3, a fim de verificarmos a produtividade do padrão 

-ões quando não existe a influência do item com suas propriedades lexicais (frequência 

de ocorrência e plural esperado, por exemplo). No gráfico abaixo é possível ter um 

panorama geral da produtividade dos três tipos de plural:  

 

63%

30%

7%

-ões

-ãos

-ães

 

 

 

Gráfico 2: Distribuição geral dos três tipos de plural na produção de pseudopalavras  

 

 Pela distribuição geral das variantes de plural apresentada no gráfico acima, fica 

claro que -ões é o padrão mais produtivo para os itens terminados em -ão no singular. 

Mesmo quando não existe a interferência do item lexical, como é o caso das 

pseudopalavras, este foi o padrão morfológico mais adotado. 

 

 Na tabela abaixo são apresentados os percentuais de realização geral de cada um 

dos três tipos de plural: 
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Respostas Dadas N % 

-ões 515 63 

-ãos 244 30 

-ães 55 7 

Total 814 100 

 

Tabela 20: Percentual de realização geral dos três tipos de plural na produção de 

pseudopalavras 

 

 Como se pode ver na tabela acima, o percentual mais alto de realização é o do 

plural -ões (63%), seguido do plural -ãos (30%), e do plural -ães (7%), mais uma vez, o 

padrão morfológico menos adotado. 

 

 

5.2. Resultados obtidos em função das variáveis observadas 

 

Ao submetermos nossos dados ao programa estatístico, constatamos a 

associação do plural em -ões, -ãos, e -ães com as variáveis número de sílabas, indivíduo 

e estímulo. Começaremos apresentando os resultados para as variáveis número de sílaba 

e estímulo. 

 

 

Número de Sílabas 

 

Na tabela abaixo estão os resultados obtidos para a variável número de sílabas:  
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Tipos de Plural 

-ões -ãos -ães 

 
Número 

de Sílabas
  N/Total % N/Total % N/Total % 

1 sílaba 95/272 35 139/272 51 38/272 14 

2 sílabas 199/265 75 58/265 22 9/265 3 

3 sílabas 211/268 79 49/268 18 8/268 3 

Qui-quadrado = 138.9917, grau de liberdade = 4, p-valor < 2.2e – 16 

 

Tabela 21: Distribuição dos três tipos de plural em função do número de sílabas 

 

 Pelos resultados apresentados na tabela acima, percebemos que, quando não 

existe a influência do item lexical (uma vez que não estamos lidando com palavras reais) 

a escolha do falante quanto ao plural em -ões, -ãos, ou -ães está correlacionada ao 

número de sílabas. Assim, pseudopalavras com uma única sílaba demonstraram maior 

probabilidade de adotar o plural -ãos (51%) ou -ões (35%) e menor probabilidade de 

adotar o plural -ães (14%). 

 Esse resultado contraria o argumento de Huback (2010), segundo o qual o 

padrão -ães seria o padrão abstraído para itens monossilábicos, explicação para a 

manutenção categórica para itens monossilábicos com plural esperado em -ães.  

Conforme observado por Huback, as (poucas) palavras monossilábicas do 

português brasileiro têm plural realizado somente com os tipos -ãos e -ães e nunca com 

-ões. Assim, o falante tenderia a conservar o plural em -ãos e -ães para estes itens. 

Entretanto, a Tabela 21 acima revela que este grupo dos monossílabos não ficou isento 

de variação com o tipo -ões. Os resultados mostram um percentual de 35% de 

ocorrências com esse tipo; percentual este considerável, uma vez que não há 

monossílabos em -ões no português brasileiro. Novamente, como não há monossílabos 

em -ões na língua, é possível que este percentual se deva à associação das 

pseudopalavras monossílabas com algumas palavras existentes na língua; por exemplo, 

o sujeito poderia ter associado ['gãw] e ['�ãw] à [fu'gãw] e [mi'�ãw] respectivamente. 

Uma vez que “fogão” e “milhão” apresentam plural em -ões, os sujeitos, por analogia, 

teriam produzido aquelas pseudopalavras monossílabas adotando o plural -ões.  
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 Para as pseudopalavras com duas ou três sílabas, por sua vez, voltamos ao 

padrão encontrado para as palavras reais, há novamente uma maior tendência à adoção 

do padrão morfológico -ões. Para os itens com duas sílabas, os falantes preferiram o 

padrão -ões (75%), o padrão mais frequente para o plural dos nomes terminados em -ão, 

seguido do padrão -ãos (22%), o padrão mais frequente para marcação de plural na 

língua; quanto ao padrão -ães, este foi o menos escolhido pelos falantes (3%). 

 O mesmo padrão se repete para os itens com três sílabas, -ões aparece em 

primeiro lugar com 79% de ocorrência, seguido de -ãos com 18% e -ães com 3%. 

 

Estímulo 

 

Na tabela abaixo são apresentados os resultados obtidos para a variável estímulo ou 

pseudopalavra: 

 

 

-ões -ãos -ães Pseudopalavra 
N/Total % N/Total % N/Total % 

['fãw] 12/47 25.5 21/47 44.6 14/47 29.7 
['gãw] 14/44 31.8 28/44 63.6 2/44 4.5 
['lãw] 15/42 35.7 21/42 50 6/42 14.2 
['ʎãw] 30/48 62.5 15/48 31.25 3/48 6.2 
['hãw] 8/46 17.3 28/46 60.8 10/46 21.7 
['zãw] 16/45 35.5 26/45 57.7 3/45 6.6 
[ʒi'ʎãw] 35/46 76 9/46 19.5 2/46 4.3 
[gu'ɾãw] 34/45 75.5 11/45 24.4 0/45 0.0 
[mi'bãw] 30/44 68.1 13/44 29.5 1/44 2.2 
[ne'ʎãw] 34/45 75.5 7/45 15.5 4/45 8.8 
[pe'fãw] 35/44 79.5 8/44 18.1 1/44 2.2 
[za'dãw] 31/42 73.8 10/42 23.8 1/42 2.3 
[bavi´tãw] 33/47 70.2 10/47 21.2 4/47 8.5 
[geʎo'gãw] 30/41 73.1 8/41 19.5 3/41 7.3 
[mofa'tãw] 39/46 84.7 7/46 15.2 0/46 0.0 
[seɾi'ʒãw] 34/43 79 8/43 18.6 1/43 2.3 
[vuʃo'hãw] 38/47 80.8 9/47 19.1 0/47 0.0 
[zine'ɾãw] 37/44 84 7/44 15.9 0/44 0.0 
Qui-quadrado = 205.8493, grau de liberdade = 34, p-valor < 2.2e-16 

 

Tabela 22: Distribuição dos três tipos de plural por pseudopalavra 
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Os resultados apresentados na tabela acima revelam que a maior parte das 

pseudopalavras tendeu a ocorrer com o tipo de plural mais produtivo na língua. A tabela 

também ratifica o que foi observado na Tabela 21, que os estímulos com a mesma 

característica de número de sílaba têm comportamento na mesma direção, isto é, os 

estímulos de 2 e 3 sílabas foram realizados majoritariamente com o tipo mais produtivo, 

-ões. Já 5 das 18 pseudopalavras (['fãw], ['gãw], ['lãw], ['hãw], ['zãw]) tenderam à 

adoção da forma -ãos. Contudo, é interessante apontar que estas cinco pseudopalavras 

são monossílabas. Dos seis estímulos monossilábicos, ['ʎãw] foi o único cuja forma de 

plural foi produzida majoritariamente com -ões, o que pode ser decorrente de uma 

analogia com palavras da língua que apresentam plural em -ões e possuem essa 

configuração sonora como milhão, conforme mencionado anteriormente. 

 

Indivíduo 

 

Na tabela abaixo estão os resultados obtidos para a variável indivíduo. Foram retirados 

da análise todos os indivíduos que utilizaram um único padrão morfológico para 

produzir o plural de todas as pseudopalavras que lhes foram apresentadas. A tabela 

completa com a produção de todos os indivíduos pode ser vista em Anexo IV. 
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ões ãos ães  
Indivíduo N/Total % N/Total % N/Total % 
Sujeito 1 11/18 61 4/18 22 3/18 17 
Sujeito 2 11/18 61 7/18 39 0/18 0 
Sujeito 4 12/15 80 3/15 20 0/15 0 
Sujeito 5 10/15 67 3/15 20 2/15 13 
Sujeito 6 12/18 67 6/18 33 0/18 0 
Sujeito 7 13/18 72 5/18 28 0/18 0 
Sujeito 8 13/18 72 4/18 22 1/18 6 
Sujeito 9 9/18 50 8/18 44 1/18 6 
Sujeito 10 14/17 82 2/17 12 1/17 6 
Sujeito 11 7/12 58.3 4/12 33.3 1/12 8.3 
Sujeito 12 7/16 44 1/16 6 8/16 50 
Sujeito 13 6/17 35 11/17 65 0/17 0 
Sujeito 14 6/12 50 6/12 50 0/12 0 
Sujeito 15 16/17 94 0/17 0 1/17 6 
Sujeito 16 13/16 81 3/16 19 0/16 0 
Sujeito 17 13/18 72 5/18 28 0/18 0 
Sujeito 18 14/15 93 0/15 0 1/15 7 
Sujeito 19 16/18 89 0/18 0 2/18 11 
Sujeito 20 6/14 43 6/14 43 2/14 14 
Sujeito 21 12/18 67 5/18 28 1/18 5 
Sujeito 22 13/15 86.6 1/15 6.6 1/15 6.6 
Sujeito 23 13/17 76 4/17 24 0/17 0 
Sujeito 24 14/17 82 3/17 18 0/17 0 
Sujeito 25 9/18 50 8/18 44 1/18 6 
Sujeito 26 10/18 56 4/18 22 4/18 22 
Sujeito 27 14/18 78 4/18 22 0/18 0 
Sujeito 28 14/18 78 3/18 17 1/18 5 
Sujeito 30 11/18 61 6/18 33 1/18 6 
Sujeito 31 12/18 67 4/18 22 2/18 11 
Sujeito 32 4/17 23.5 12/17 70.5 1/17 6 
Sujeito 34 16/18 89 1/18 5.5 1/18 5.5 
Sujeito 36 4/11 36.3 2/11 18.1 5/11 45.4 
Sujeito 37 0/18 0 15/18 83 3/18 17 
Sujeito 39 12/17 70.5 5/17 29.4 0/17 0 
Sujeito 40 15/17 88 2/17 12 0/17 0 
Sujeito 41 9/18 50 8/18 44 1/18 6 
Sujeito 42 15/18 83 3/18 17 0/18 0 
Sujeito 43 10/17 59 5/17 29 2/17 12 
Sujeito 44 15/18 83 1/18 6 2/18 11 
Sujeito 45 13/18 72 5/18 28 0/18 0 
Sujeito 46 15/17 88 2/17 12 0/17 0 
Sujeito 47 12/18 67 0/18 0 6/18 33 
Sujeito 48 4/15 27 11/15 73 0/15 0 
Qui-quadrado = 406.3172, grau de liberdade = 94, p-valor < 2.2e-16  

Tabela 23: Distribuição dos três tipos de plural pelos indivíduos 
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 Os resultados apresentados na tabela acima revelam que alguns falantes 

demonstram maior preferência por uma das formas de plural do que outras; entretanto, é 

possível perceber que, no geral, a maioria dos falantes prefere o plural -ões quando não 

existe a influência do item lexical. As exceções são o sujeito 12, com 50% de 

ocorrências de -ães e 44% de -ões; o sujeito 13, com 65% de ocorrências de -ãos e 35% 

de -ões;  o sujeito 14, com 50% de ocorrências de -ões e 50% de -ãos; o sujeito 20, com 

43% de ocorrências de -ões e 43% de -ãos; o sujeito 32, com 70.5% de ocorrências de -

ãos e 23.5% de -ões; o sujeito 36, com 45.4% de ocorrências de -ães e 36.3% de -ões; o 

sujeito 37, com 83% de ocorrências de -ãos e 17% de -ães; e por fim, o sujeito 48, com 

73% de ocorrências de -ãos e 27% de -ões.  

Além disso, os resultados apresentados para os sujeitos que utilizaram 

majoritariamente um padrão morfológico diferente do padrão -ões nos permitem 

reforçar nossa hipótese apresentada no capítulo 3 de que se os falantes inferem o plural 

das palavras terminadas em -ão a partir do padrão mais robusto nesta rede de palavras 

(conforme o postulado pelo Modelo de Redes), um falante com pouca experiência com 

o tipo flexional -ões (o padrão com maior frequência de tipo na rede das palavras 

terminadas em -ão) poderia apresentar inferências diferentes (em -ãos, por exemplo). 

No entanto, não é possível determinar, para os sujeitos da pesquisa, se apresentam 

diferenças de composição de léxico em relação ao conhecimento e representação das 

formas de plural em questão. Na presente dissertação só é possível registrar a 

variabilidade apresentada pelos indivíduos. 

 

 

5.3. Discussão geral dos resultados  

 

Os resultados obtidos no teste de pseudopalavras parecem reforçar os 

pressuspostos do Modelo Único (Single Model de Bybee, 1995) em oposição aos do 

Modelo Dual (Dual Model de Pinker, 1991, apud Bybee, 1995 e Marcus 2000), 

apresentados no capítulo 2, quanto à existência de uma regra default, uma vez que se 

constata que, na ausência de uma forma de plural representada no léxico, como é o caso 

das pseudopalavras (já que estas foram inventadas, não constam no léxico da língua), os 

falantes não aplicaram uma regra default que gera uma forma regular, como postula o 

Modelo Dual. Isto é, na ausência de representação, os falantes produziram mais -ões do 
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que -ãos, a forma regular, que se faz com o acréscimo do -s. A única exceção diz 

respeito aos itens monossílabos, que tenderam majoritariamente a adoção do plural em -

ãos.  

Como vimos, a abordagem do Modelo Único assume que, na ausência de uma 

forma de plural no léxico, esta é gerada a partir da associação com o padrão com maior 

frequência de tipo. E esse parece ser o processo que ocorre com o plural das nossas 

pseudopalavras. Na ausência de uma representação, os falantes adotaram o plural em -

ões, que, como vimos, é o padrão com maior frequência de tipo na rede de palavras 

terminadas em -ão.  

Quanto às pseudopalavras monossílabas, esperava-se que, mais uma vez, o 

padrão mais frequente fosse aplicado para este subgrupo, pois, conforme já havíamos 

mencionado, na língua portuguesa não há monossílabos em -ões, mas em -ães e -ãos. Se 

considerarmos os poucos itens monossílabos da língua em particular, veremos que a 

princípio o padrão morfológico -ães apresenta frequência de tipo semelhante ao padrão -

ãos; o primeiro se aplica a “cães” e “pães”, e o segundo se aplica a “mãos” e 

“grãos”,“chãos”, “nãos” e “vãos”, estes três últimos, porém, apresentam frequência de 

ocorrência no plural bastante baixa e por essa razão têm um representação fraca ou 

talvez não estejam representados, visto que, segundo o Modelo de Redes (Bybee, 1995), 

itens poucos frequentes, por não serem suficientemente reforçados na memória, podem 

não ter uma representação. Ocorre, porém, que “mãos” apresenta frequência de 

ocorrência individual relativamente alta (21.872), e, conforme mencionamos no capítulo 

2, de acordo com o Modelo de Redes, os itens altamente frequentes não contribuem para 

a produtividade de um padrão. Assim, o padrão -ães seria mais produtivo que o padrão -

ãos, pois, dessa forma, ele se aplicaria à um número maior de itens; e assim, teríamos 

um maior índice de pseudopalavras monossílabas adotando o plural em -ães. No entanto, 

o resultado do teste de pseudopalavras não confirmou essa expectativa, sendo os 

monossílabos realizados majoritariamente em -ãos. Contudo, observando-se a lista de 

nomes monossilábicos no plural, fica claro que não há quantidade suficiente para 

inferência de um padrão morfológico específico para esses itens. 

Sendo assim, nossos resultados revelam que a produtividade de um padrão 

parece ser governada não por uma regra default, mas pela frequência de tipo, como 

postulado por Bybee (1995). 
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 Estes resultados também revelam, conforme o atestado por Gomes e Manoel 

(2010) para a flexão de número de nomes com plural esperado em -s e plural esperado 

em -is, que a inferência probabilística feita pelo falante acerca do plural das palavras 

terminadas em -ão é uma inferência local; isto é, é uma inferência feita a partir da 

relação entre a forma base e a forma no plural dos itens terminados em -ão. Ao 

relacionar a forma base com a forma no plural dos itens terminados em -ão, o falante 

abstrai o plural mais frequente para esses itens, plural em -ões. Isso poderia explicar o 

maior uso do plural -ões na produção de plural das pseudopalavras, com exceção das 

monossílabas. Se esta inferência fosse global (a partir do léxico como um todo), os 

resultados teriam apresentado um maior uso do plural em -ãos, o plural feito com o 

acréscimo do -s, e que é o plural mais comum em todo o léxico. 

 Por fim, considerando que os falantes teriam inferido o plural dessas 

pseudopalavras terminadas em -ão a partir do padrão mais robusto no léxico, conforme 

o postulado pelo Modelo de Redes, é possível projetar que se os léxicos dos indivíduos 

são diferentes em função de suas experiências sociais diversificadas, sendo possível 

haver diferenças relacionadas à frequência dos diferentes tipos armazenados, essa 

diferença poderia resultar em diferenças de inferência do padrão mais frequente. No 

entanto, essa hipótese precisa ser verificada com outro tipo de pesquisa, incluindo a 

verificação do léxico receptivo dos sujeitos estudados no que diz respeito aos plurais em 

questão. 
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Conclusão 

 

 O estudo da alternância no plural dos nomes terminados em -ão na comunidade 

de fala do Rio de Janeiro revelou uma situação de mudança linguística em direção ao 

plural em -ões, conforme o atestado por Huback (2010) para a comunidade de fala de 

Belo Horizonte se tomamos o item lexical como uma unidade de mudança. 

 Os resultados obtidos com o teste de produção revelaram que alguns itens 

lexicais pouco frequentes na língua e alguns itens que originalmente apresentam o plural 

em -ães estão adotando o plural em -ões por meio da analogia com o plural mais comum 

na língua para os nomes terminados em -ão. 

A mudança em direção ao plural em -ões, porém, não parece atingir o léxico 

como um todo, alguns itens se mostraram mais propensos à adoção do plural em -ões do 

que outros. Por exemplo, os itens “cidadãos”, “tabeliães”, “catalães”, “capelães”, e 

“pagãos” se mostraram mais suscetíveis à mudança do que “irmãos” “sótãos”, “órgãos”, 

“mãos”, e “pães”. Nenhuma ocorrência de “-ões” para o item “cão” foi constatada. Este 

se caracteriza, portanto, como um processo de mudança que se dá nos moldes da 

Difusão Lexical, uma mudança que se implementa gradualmente pelo léxico, afetando 

item a item. 

 Os fatores que parecem atuar como barreiras à essa mudança são a alta 

frequência de ocorrência do item, o alto nível de escolaridade do indivíduo, o fato de o 

item originalmente fazer o plural em -ãos, e a característica de ser um item monossílabo. 

 Os resultados permitiram concluir também que a mudança pode não mais estar 

em um estágio inicial, pois não há diferenças significativas na fala dos indivíduos de 

diferentes gerações. A distribuição da variante inovadora -ões entre os indivíduos jovens 

de 15 à 25 anos e os indivíduos com 50 anos de idade ou mais é bastante equilibrada. 

 Os resultados obtidos com o teste de pseudopalavras apresentam mais evidências 

que endossam os pressupostos do Modelo Único (Single Model de Bybee, 1995) em 

oposição aos do Modelo Dual (Dual Model de Pinker, 1991, apud Bybee, 1995 e 

Marcus 2000) quanto à existência de uma regra subjacente que se aplica toda vez que 

uma forma irregular não é encontrada no léxico, gerando então uma forma que se 

encaixa no padrão regular da língua. De acordo com os resultados obtidos, na ausência 

de uma forma de plural representada no léxico para as pseudopalavras, no geral, os 
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indivíduos adotaram mais o tipo de plural -ões do que o tipo de plural -ãos, que se 

encaixa no padrão regular da língua por ser feito com o acréscimo do -s. 

 Segundo ainda os resultados, a produtividade de um padrão (a sua capacidade de 

se estender a novos itens) mais parece ser governada pela frequência de tipo deste 

padrão, como postula o Modelo Único, do que por sua regularidade, como postula o 

Modelo Dual. Isso porque na ausência de uma representação para as pseudopalavras (os 

novos itens, nesse caso), o padrão utilizado para a produção do plural foi -ões, um 

padrão que não é regular (aquele que se faz com o acréscimo do -s), mas que é o mais 

frequente para as palavras terminadas em -ão, em particular. 

 Um último esclarecimento que estes resultados trazem está relacionado ao tipo 

de inferência probabilística feita pelo falante. Os resultados nos permitem concluir que a 

inferência acerca do plural dos nomes terminados em -ão é uma inferência local, não 

global. Se a inferência fosse global, feita a partir do léxico como um todo, teríamos um 

maior índice do plural em -ãos, visto que o plural com acréscimo do -s é o mais comum 

em todo o léxico. Entretanto, como os resultados apresentaram um maior índice de 

plural em -ões, conclui-se que a inferência seja feita a partir de um subgrupo do léxico, 

o grupo das palavras terminadas em -ão, pois para este grupo em particular, o plural 

mais comum é -ões. 
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Anexo I 

 

Modelo das frases utilizadas no teste de produção 

 

Seguem abaixo as frases utilizadas para a elicitação de dados no teste de produção. A 

apresentação segue a mesma ordem em que as frases foram apresentadas aos sujeitos do 

teste e dentre elas estão tanto as frases que foram nosso objeto de estudo quanto as que 

serviram como distratoras: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Casa 

 
As         da vizinhança foram logo vendidas. 

 

 
Mão 

 
Os assaltantes tinham cheiro de pólvora  

nas         . 

 

 
Pão 

 
Aquela padaria tem os melhores          do bairro. 

 

 
Vidraça 

 
Pediram que limpassem todas as          do quarteirão. 
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Armário 

 
Foi preciso retirar todos os           das paredes. 

 

 

 
Prisão 

 
As         do nosso país são desumanas. 

 

 

 
Peneira 

 
Muitas         foram vendidas naquele dia. 

 

 
Pagão 

 
Todos os         foram apedrejados. 

 

 

 
Móvel 

 
Resolveram trocar todos os         da casa. 

 

 

 
Escrivão 

 
Os          aderiram à greve. 
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Estabilizador 

 
Os          pifaram na mesma hora. 

 

 
Mamão 

 
Muitos         foram arrancados do pé. 

 

 

 
Calçado 

 
Vários          foram espalhados pelas ruas. 

 
 

 
Irmão 

 
A assistente social resolveu não separar os quatro        . 

 
 

 
Carpete 

 
Os           da casa estavam bastante empoeirados. 

 

 

 
Cão 

 
Todos os          foram levados para o canil da cidade. 
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Ovo 

 
Muitos         tiveram que ser retirados do mercado. 

 

 

 
Ladrão 

 
Muitos          foram presos durante o assalto à lanchonete. 

 
 

 
Pincel 

 
Os           utilizados pelo artista foram leiloados. 

 

 
Não 

 
Recebemos muitos           até sermos aceitos na empresa. 

 

 
Barril 

 
Trouxeram vários        de água. 

 

 

 
Capelão 

 
Os          permaneceram no quartel a semana toda. 
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Pastel 

 
Os         de frango fizeram um enorme sucesso. 

 

 
Pavão 

 
Encontramos diversos          no jardim zoológico. 

 

 
Posto 

 
Os          de saúde funcionaram até mais tarde. 

 
 

 
Órgão 

 
Todos os          doados foram levados para um único hospital. 

 

 

 
Ventilador 

 
Os         foram consertados imediatamente. 

 

 

 
Alemão 

 
A empresa decidiu fechar o acordo com 

os        . 
 



90 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Militar 

 
Os          espalharam-se por toda a fronteira. 

 

 

 
Caminhão 

 
Os motoristas revisaram os          antes de partirem. 

 

 
Apontador 

 
Os          foram entregues aos alunos. 

 

 
Chão 

 
Muito óleo foi derramado nos          daquela cidade. 

 

 

 
Cartaz 

 
Encontramos diversos         pelos corredores. 

 

 
Tabelião 

 
Os          tiveram que deixar seus postos. 
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Garfo 

 
Os          estavam sobre a mesa. 

 
 

 
Tecelão 

 
Os           daquela fábrica fazem belos trabalhos. 

 
 

 
Tijolo 

 
Pintaram todos os          de amarelo. 

 

 
Cidadão 

 
Mandaram convocar todos os          de bem para uma reunião. 

 

 

 
Vassoura 

 
Deixaram as          do lado de fora. 

 

 

 
Capitão 

 
Os        tiveram que retornar aos navios. 
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Papel 

 
Os          estavam todos na estante. 

 

 
Decisão 

 
As           tomadas não foram favoráveis à população. 

 

 

 
Girafa 

 
As crianças ficaram encantadas com  

as         . 
 

 
Sótão 

 
Os         das casas estavam repletos de baratas. 

 

 
Atriz 

 
As         não gostaram do roteiro. 

 

 

 
Catalão 

 
Todos os          permaneceram na Catalunha. 
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Avental 

 
Todos os          foram personalizados. 

 

 

 
Circuncisão 

 
As         dos tempos bíblicos tinham valor espiritual. 
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Anexo II 

 

Tabelas com os resultados de todas as produções obtidas no teste de produção 

 

Seguem abaixo as tabelas com os resultados do teste de produção para cada variável 

selecionada em que todas as produções dos falantes estão incluídas. A apresentação das 

variáveis segue a ordem de seleção. 

 

Tabela 24: Realização do plural -ões em função do plural esperado 

 

 

 

Tabela 25: Realização do plural -ões em função da escolaridade 

 

Escolaridade Ocorrências / 

Total 

% Peso Relativo 

EnsinoFundamental 462/845 54 % 0,616 

Ensino Superior 280/697 40 % 0,361 

 

 

Tabela 26: Realização do plural -ões em função da frequência de ocorrência 

 

Frequência de 

Ocorrência 

Ocorrências / 

Total 

% Peso Relativo 

+ Frequentes 343/815 42% 0,421 

- Frequentes 399/727 54 % 0,589 

 

 

Plural Esperado Ocorrências / 

Total 

% Peso Relativo 

-ãos 102/479 21 % 0,205 

-ães 184/528 34 % 0,338 

-ões 456/535 85% 0,867 
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Tabela 27: Realização do plural -ões em função da faixa etária 

 

 
Faixa Etária Ocorrências / 

Total 

% Peso Relativo 

7-14 anos 94/211 44% 0,345 

15-25 anos 227/444 51% 0,566 

26-49 anos 193/442 43 % 0,451 

50 anos ou mais 228/445 51% 0,559 
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Anexo III 

 

Tabela com os resultados para a variável item lexical 

 

Segue abaixo a tabela com o resultado da variável item lexical com todas as produções. 

 

Tabela 28: Realização do plural -ões em função do item lexical 

Item Porcentagem Probabilidade 

decisões 97,1% 0.772 

prisões 95,5% 0.709 

caminhões 91,3% 0.571 

ladrões 89,9% 0.534 

circuncisões 88,7% 0.512 

pavões 76,5% 0.296 

tabeliães 74,6% 0.901 

tecelões 72,3% 0.255 

mamões 70,6% 0.234 

catalães 61,9% 0.833 

cidadãos 53,6% 0.872 

capelães 53,2% 0.773 

pagãos 51,6% 0.868 

escrivães 40% 0.658 

capitães 27,3% 0.51 

alemães 24,3% 0.463 

irmãos 15,7% 0.502 

chãos 14% 0.491 

sótãos 10,2% 0.429 

nãos 9,8% 0.38 

órgãos 4,7% 0.243 

mãos 2,9% 0.176 

pães 1,5 % 0.083 

cães 0% 0.05 
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Anexo IV 
 
Tabela com os resultados para a variável indivíduo 
 
Segue abaixo a tabela com os resultados para a variável indivíduo contendo a produção 

de todos os indivíduos que participaram do teste de pseudopalavras. 

 

Tabela 29: Distribuição dos três tipos de plural pelos indivíduos 
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ões ãos ães  
Indivíduo N/Total % N/Total % N/Total % 
Sujeito 1 11/18 61 4/18 22 3/18 17 
Sujeito 2 11/18 61 7/18 39 0/18 0 
Sujeito 3 0/18 0 18/18 100 0/18 0 
Sujeito 4 12/15 80 3/15 20 0/15 0 
Sujeito 5 10/15 67 3/15 20 2/15 13 
Sujeito 6 12/18 67 6/18 33 0/18 0 
Sujeito 7 13/18 72 5/18 28 0/18 0 
Sujeito 8 13/18 72 4/18 22 1/18 6 
Sujeito 9 9/18 50 8/18 44 1/18 6 
Sujeito 10 14/17 82 2/17 12 1/17 6 
Sujeito 11 7/12 58.3 4/12 33.3 1/12 8.3 
Sujeito 12 7/16 44 1/16 6 8/16 50 
Sujeito 13 6/17 35 11/17 65 0/17 0 
Sujeito 14 6/12 50 6/12 50 0/12 0 
Sujeito 15 16/17 94 0/17 0 1/17 6 
Sujeito 16 13/16 81 3/16 19 0/16 0 
Sujeito 17 13/18 72 5/18 28 0/18 0 
Sujeito 18 14/15 93 0/15 0 1/15 7 
Sujeito 19 16/18 89 0/18 0 2/18 11 
Sujeito 20 6/14 43 6/14 43 2/14 14 
Sujeito 21 12/18 67 5/18 28 1/18 5 
Sujeito 22 13/15 86.6 1/15 6.6 1/15 6.6 
Sujeito 23 13/17 76 4/17 24 0/17 0 
Sujeito 24 14/17 82 3/17 18 0/17 0 
Sujeito 25 9/18 50 8/18 44 1/18 6 
Sujeito 26 10/18 56 4/18 22 4/18 22 
Sujeito 27 14/18 78 4/18 22 0/18 0 
Sujeito 28 14/18 78 3/18 17 1/18 5 
Sujeito 29 16/16 100 0/16 0 0/16 0 
Sujeito 30 11/18 61 6/18 33 1/18 6 
Sujeito 31 12/18 67 4/18 22 2/18 11 
Sujeito 32 4/17 23.5 12/17 70.5 1/17 6 
Sujeito 33 0/18 0 18/18 100 0/18 0 
Sujeito 34 16/18 89 1/18 5.5 1/18 5.5 
Sujeito 35 0/18 0 18/18 100 0/18 0 
Sujeito 36 4/11 36.3 2/11 18.1 5/11 45.4 
Sujeito 37 0/18 0 15/18 83 3/18 17 
Sujeito 38 14/14 100 0/14 0 0/14 0 
Sujeito 39 12/17 70.5 5/17 29.4 0/17 0 
Sujeito 40 15/17 88 2/17 12 0/17 0 
Sujeito 41 9/18 50 8/18 44 1/18 6 
Sujeito 42 15/18 83 3/18 17 0/18 0 
Sujeito 43 10/17 59 5/17 29 2/17 12 
Sujeito 44 15/18 83 1/18 6 2/18 11 
Sujeito 45 13/18 72 5/18 28 0/18 0 
Sujeito 46 15/17 88 2/17 12 0/17 0 
Sujeito 47 12/18 67 0/18 0 6/18 33 
Sujeito 48 4/15 27 11/15 73 0/15 0 
Qui-quadrado = 406.3172, grau de liberdade = 94, p-valor < 2.2e-16  


