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ABSTRA CT: This article is about the absence/pres ence of the definite article before 
proper nouns (antroponymy) in Minas Gerais. The analysis of data from Campanha, 
Minas No va and Para catu, tog ether with other on es b y Moisés  (1995) and Mendes 
(2000), show that the studied pheno menon is  a case of  diatopic variation in th e state. 
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0. Introdu ção 
 
 Este trabalho trata da variação ausên cia/presença de artigo definido diante de 
antropôni mos na língua oral contemporânea de Minas G erais . (1) e (2) constituem, 
respectivamente, exemplos de antropôni mos com e sem artigo d efinido: 
 

(1)  num s ei se a Bea tri z te contô (CMP-SFD/246)1 
(2)  pois é... ∅ Eder deve s abê muita coisa (MNV1-MAR/105) 

 
E m (1), o artigo a preced e o antropôni mo Beatriz e em (2) não há n enhu m 

artigo preced endo o  antropôni mo  Eder. 
Moisés (1995) e Mend es (2000) indicam que o fenômeno estud ado parece 

constituir um caso de variação diatópica em Minas Gerais. A pri meira, an alisando dados 
do português culto de Belo Ho rizonte, en contra 61,5 % de casos d e uso do artigo antes 
de antropôni mos, contra 23 % de ocorrências zero . U ma das conclusões a que chega é 
que, na capital min eira, “há uma tendên cia ao emprego do Art. Def. junto ao 
antropôni mo , mais nitidamente flagrada quando esse o corre à esqu erd a do verbo” 
(Moisés , 1995:144-5 ) A segunda autora, trabalhando  com dados de língua oral 
contempo rân ea de informant es idosos da cidade de Barra Long a, con clui que os falantes 

                                                                         
∗ Este artigo tem co mo base Amaral (2003), dissertação de mestrado d efendida e 
aprovad a no Programa de Pós-graduação em Estudos Lingüísticos da Faculdade de 
Letras d a U FMG, sob orientação da Pro fa. Dra. Maria Antonieta A marante de 
Mendon ça Coh en. 
1 Todos  os exemplos d este artigo foram retirados dos corpora an alisados. Para acessá-
los, pode-s e consultar o  an exo d e A maral  (2003). 
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dessa cidade “ tendem a utilizar, com maior freqü ênci a, o artigo zero diante de N SN-NPr 
e/ou de Qv + NSN-NPr.”2 (Mendes, 2000:38 ) 

Os trabalhos das autoras citad as demonstrav am a n ecessidade de pesquisar o 
fenô meno em outras localidades do Estado e fo rmar u ma base de dados que 
proporcionass e u ma des crição mais det alhada sob re a possível vari ação diatópica. Essa 
pesquisa foi  realizada e, a s eguir, serão  apresentados  os resultados, que também s erão 
comp arados com os de Zágari (1998). Este autor, a partir de dados principal mente 
fôni cos e léxicos, apresent a u ma divisão de Minas em três falares: baiano, paulista e 
mineiro. Embora s ejam dados d e natureza distinta daqueles que são analisados neste 
trabalho – que se ocupa de u m fenô meno sintático – a co mparação servirá para veri fi car 
se a divisão do autor serviria também para a vari ação ausência/pres ença de artigo 
definido diante de antropôni mos.3 

 
1. Pressupostos teó rico-metodológicos 
 

As localidad es es colhidas para a coleta dos  dados qu e serviram à análise s ão: 
Campanh a (no Sul de Min as), Min as Novas (no Val e do Jequitinhonha) e Paracatu (na 
região noroeste do Estado). A partir de u m roteiro de entrevista, el aborado 
especial ment e para a p esquisa desenvolvida, foram feitas gravações de língua oral co m 
informantes de duas fai xas et árias e de dois níveis de escolaridade. Para o tratamento 
quantitativo das ocorrências de antropôni mos encontradas nos corpora, foi utilizado o 
programa de análise de dados v ariáveis Goldvarb 2001, que possibilitou rev elar alguns 
fatores favorecedo res e des favorecedores das v ariantes. A coleta e a análise de dados 
basearam-se em alguns pressupostos teórico-metodológicos d a Dialetologia e outros da 
Sociolingüística Variacionista. 
 Na análise quantitativa, foram d esconsiderados os casos ab aixo , por não 
sofrerem variação quanto à aus ência/presen ça de artigo definido ou por não 
apres entarem propriamente um antropôni mo 4. 
 
a) Vo cativos 
 
 (3) “ ô Dona Ana... só viu quê que pa/quê que nós passamo aqui agora?” 
(CMP3-A MA/23-24) 
 
b) No min ação didática (casos em que s e ensina a alguém que um nome p articular está 
associado a u ma pesso a po r uma convenção preexistente) 
 
                                                                         
2 A autora utiliza NSN-NPr para o nome próprio núcleo do sintagma nominal e Qv para 
itens co mo mulher (no sentido de esposa), marido, tio, filho, irmão, primo, etc, 
chamados po r ela d e Qualificativo. 
3 A pesquisa realizada está inserida em outros dois projetos maiores: Filologia 
Bandeirante (cf. Cohen , 1997; Megale, 2000) e Pelas trilhas de Minas: as bandeiras e a 
língua das Gerais, este últi mo realizado com apoio da FAPEMIG. 
4 No capítulo 1 de A maral (2003), discute-s e detalhadamente a caracterização  de  
antropônimo. 
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 (4) PESQUISADOR:  cu mé que ea chama? 
INFOR MA NTE : Ma ria Ro drig ues Soares (MNV4-JAA/77-78) 
 

c) D emonstrativos antecedendo  antropôni mos 
 

(5) a quele cumpa [de] Tião qu e vei[o] aqui co m cês (MNV4-JAA/195) 
 
d) Topôni mos  originados de antropônimos 
 

(6) istudei... aqui  no Zoroastro de Olivera (CMP4-P CE/22) 
 
e) Metoní micos (utiliza-se o  no me do  autor em lug ar da ob ra) 
 

(7) ele era ap ai xonado  com Camilo Castelo Bra nco (CMP-BRE/167-168) 
 
f) Patroní micos (a referênci a é feita à família) 
 

(8) aqui tem os  Ferrera  Lo pes  tamém (CMP3-BRE/119-120) 
 
2. An álise dos dados 
 
 O programa utilizado (Goldvarb 2001), que realiza a quanti fi cação de dados 
variáveis , identifi cou, a partir dos fatores internos e ext ernos estabel ecidos previamente, 
aqueles que são favorecedores e des favorecedores das variantes. Co mo era esperado , os 
fatores sel ecionados pelo prog rama foram di ferentes para cada localidade pesquisad a. 
Por motivo de espaço , não serão co ment ados aqui. Entret anto, pode-se consultar tanto a 
apres entação quanto a análise de tais fatores em Amaral (2003 ). Será discutida agora a 
questão da variação espacial do  fenô meno pesquisado , obj etivo deste artigo. 
 Nos corpora analisados, excluídos os casos des critos anterio rmente, foram 
totalizadas 639 ocorrências de antropônimos , cuja distribuição entre a ausên cia e a 
presença do artigo pode ser vista na Tabela 1: 
 

Tabela 1 –  Distribuição  das variantes  nos  corpora 
 

 Campanha Mi nas Novas Pa racatu 
 número % nú mero % nú mero % 

Ausência 59 24% 144 61% 86 52% 
Presença 183 75% 89 38% 78 47% 
Total 5 242 100% 233 100% 164 100% 

 
 Os dados aci ma podem ser co mparados co m os de Moisés (1995 ) e Mendes 
(2000).  Apesar de estes dois trabalhos terem sido feitos co m u ma metodologia diferente 
da que foi utilizada para esta pesquisa, a comparação servirá para podermos visualizar a 
variação regional da ausência/presença de artigo definido di ante de antropôni mo em 
                                                                         
5 Nos valores em porcentagem, foram realizados os arredondamentos. 
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cinco pontos de Minas Gerais. Veja-se então o Gráfico 1 6, que apresenta a distribuição 
das variantes em três localidades  min eiras. 
 

 
 Os resultados aci ma podem s er transpostos para o map a de Minas , com o 
objetivo de visualizar a vari ação  do fenô meno  estudado  no Estado. Vej a-se o Mapa 1: 
 

Ma pa  1 – Distri buição da  presença do a rtigo definido  dia nte de 
antro pôni mo em cinco localida des  de Mi nas Gerais 

 
                                                                         
6 Os valores para Barra Longa foram obtidos através das informações fornecidas pelos 
quadros 14b e 15, ambos com os resultados do corpus de língua oral contemporân ea 
apres entados por Mend es (2000:137 ). 
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Gráfico 1 - Distribuição das variantes em cinco localidades de Minas Gerais
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 Como mencionado anteriormente, Moisés (1995) e Mendes (2000) forn ecem as 
pri meiras indicaçõ es da existên cia d a v ariação regional da ausência/pres ença d e artigo 
definido diante de antropôni mos em Minas. Os dados da pesquisa que foi realizada em 
Campanh a, Minas Nov as e Paracatu , so mados aos d as autoras e agora visualizados no 
Map a 1, comp rovam a hipótes e inici al de existênci a d a variação  diatópica no Estado. 
 O nú mero total d e localidades com dados sobre o fenômeno estudado aind a é 
pequeno e não permit e que sejam d efinidas áreas lingüísticas. Mas , pelo que indicam os 
dados, a vari ação espacial da aus ência/p resença de artigo definido diante de 
antropôni mos parece n ão se encai xar na divisão d e falares apresentada por Zágari 
(1998).  

Comp arando o trabalho do autor co m os dados apresentados aqui , veri fica-se 
que Barra Longa e Minas Novas , localidades apres entadas em falares diferentes (a 
pri meira no mineiro e a segunda no baiano), são dois pontos representativos da ausência 
de artigo no contexto estudado . Por outro lado, Belo Hori zonte e Campanh a, 
apres entadas por ele tamb ém em falares di ferent es (a pri meira no  mineiro e a segunda 
no paulista), são dois pontos repres entativos da presença. Paracatu, po r sua vez, parece 
real mente constituir u m caso de transi ção. E m Zágari (1998), a cidad e é apres entada 
entre dois fal ares , o paulista e o baiano, e, co m este trabalho , veri fi ca-s e que, pelo fato 
de não ap resentar uma di feren ça acentuada nos resultados da ausênci a e da p resen ça 
(52% e 47%, respectivamente), não pode ser considerada um ponto típico de u ma ou 
outra variante. Apes ar das di ferenças observad as co m os dois resultados, ainda são 
necessárias novas p esquisas em out ras localidades  para a deli mitação das áreas 
lingüísticas do fenô meno pesquisado .7 

 
Conclusão 
 
 A variação ausên cia/presença de artigo definido diante de antropôni mos 
parecia constituir-se u m caso de v ariação diatópica em Minas G erais . Isso era o que 
demonstravam os trabalhos de Mois és (1995) e Mend es (2000 ). Para analisar d ados de 
outros pontos do Estado, foram feitas gravações d e língua oral contemporânea de 
informantes de Camp anha, Min as Novas e Paracatu, adot ando alguns pressupostos da 
Dialetologia e outros d a Sociolingüística. 
 A análise dos dados permitiu co mprovar a existên cia da vari ação diatópica do 
fenô meno estudado em Minas Gerais. Comp arando  os resultados obtidos co m os de 
Zágari (1998 ) veri ficou-s e que a divisão feita pelo autor parece não s ervir para o 
fenô meno da ausên cia/presença de artigo definido di ante de antropôni mos. No entanto, 
novas pesquisas precisam s er feitas para a definição das áreas lingüísticas 
correspondentes às variant es. 
 
 
                                                                         
7 E m âmbito nacional, os trabalhos d e Silva (1996 a), Silva (1996b ), Callou e Silva 
(1997) analisam o mes mo fenô meno em pontos fora do Estado d e Minas Gerais. No 
entanto, ainda são muito poucos os d ados existentes sobre o assunto no território 
brasileiro. Há aind a muito o qu e pesquisar. 
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RESUMO: Este trabalho trata da variação ausência/presen ça de artigo definido diante 
de antropôni mos em Minas  Gerais. Os resultados obtidos com os dados de Campanh a, 
Minas Novas e Paracatu, aliados aos de Moisés (1995) e Mendes (2000), comprov am 
que o fenô meno estudado constitui u m caso d e v ariação  diatópica no Estado. 
 
PALAVRAS-CHA VE: antropônimo, artigo definido, dial etologia, v ariação  lingüística. 
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