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RESUMO 

 

Esta dissertação trata da realização variável do gênero gramatical em 

estruturas predicativas produzidas por homens gays cisgêneros, isto é, 

sobre a variação dos gêneros masculino e feminino em construções como 

estou cansada vs. estou cansado. Sob a perspectiva teórico-metodológica 

da Sociolinguística variacionista, a pesquisa objetivou depreender a 

relação, em tese conflitante, entre o uso do gênero gramatical feminino e 

a identificação social com o gênero masculino, bem como os contextos 

linguísticos e extralinguísticos relevantes à realização do fenômeno 

variável em análise. Foram realizados entrevistas e testes de atitude com 

doze informantes, declaradamente gays, com idades entre 18 e 49 anos, 

residentes nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os 

resultados apontaram à relevância de três variáveis independentes 

externas atuando sobre o fenômeno: (i) a idade dos sujeitos, sendo a 

variação de gênero gramatical característica apenas dos indivíduos mais 

jovens; (ii) o grau de formalidade da situação interativa, ficando a 

variável linguística restrita a situações de informalidade; e (iii) o grau de 

proximidade entre interlocutores, ocorrendo a variação de gênero 

gramatical somente na interação entre indivíduos muito próximos. Não 

satisfeitos todos esses requisitos, a predicação desses indivíduos se dá 

sempre de acordo com o cânone, isto é, com uso da forma variante 

masculina, que compõe a linguagem vernacular do grupo. Ainda, 

conforme os dados analisados, o uso do gênero gramatical feminino em 

predicação representa, aliado ao uso de outros signos sociais e 

linguísticos, a projeção daquela que denominamos persona gay dos 

indivíduos, ou seja, uma das diferentes personalidades que compõem a 

sua identidade. 

 

Palavras-chave: Gênero. Identidade. Variação linguística. Comunidade 

gay.  

 

  



 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This thesis deals with the variable realization of the grammatical gender 

in predicative structures produced by Brazilian gay men, namely on the 

variation of masculine and feminine genders in constructions such as 

estou cansado (I am tired with masculine) vs. estou cansada (I am tired 

with feminine). From the theoretical and methodological point of view of 

the Theory of language change (W.L.H., 1968), the research aimed to 

understand the relationship, in theory conflicting, between the use of the 

feminine grammatical gender and the social identification with the 

masculine gender, as well as the linguistic and extralinguistic contexts 

relevant to the realization of the variable phenomenon under analysis. 

Interviews and attitude tests were carried out with twelve gay informants 

aged 18-49 in the states of Santa Catarina and Rio Grande do Sul. The 

results pointed to the relevance of three external independent variables 

acting on the phenomenon: (i) the subjects' ages, the grammatical gender 

variation being characteristic only of the younger individuals; (ii) the 

degree of formality of the interactive situation, the linguistic variable 

being restricted to situations of informality; and (iii) the degree of 

proximity between interlocutors, with grammatical gender variation 

occurring only in the interaction between very close individuals. If all 

these requirements are not met, the predication of these individuals is 

always in accordance with the canon, that is, with the use of the masculine 

variant form, which composes the vernacular language of the group. Still, 

according to the analyzed data, the use of the female grammatical gender 

in prediction represents, together with the use of other social and 

linguistic signs, the projection of what we call the individual’s gay 

persona, that is, one of the different personalities that make up their 

identity. 

 

Keywords: Gender. Identity. Linguistic variation. Gay community. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS   

 

Quando apenas iniciava uma fecunda jornada no mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de 

Santa Catarina (PPGLin/UFSC), em 2016/1, tive a satisfação de 

participar, como aluno, da disciplina de Sociolinguística e Dialetologia, 

ministrada pelos docentes Doutores Carla Regina Martins Valle, 

Christiane Maria Nunes de Souza, Edair Maria Görski, Izete Lehmkuhl 

Coelho e Marco Antônio Martins. 

Em meio a diversas e profundas discussões acerca dos construtos 

teórico-metodológicos que fundamentam esse campo da Linguística, a 

disciplina propôs um trabalho de campo que se dedicasse a analisar a 

relação entre um fenômeno linguístico e a identidade dos sujeitos que 

compunham um determinado segmento social. O trabalho, em outras 

palavras, objetivava identificar traço(s) linguístico(s) identitário(s) de 

diferentes comunidades de fala ou grupos sociais. 

A colega Giovana Reis Lunardi, doutoranda do PPGLin, sugeriu um 

estudo com a comunidade gay relativo a um fenômeno de variação que já 

observara na fala de muitos indivíduos desse grupo social, relacionado ao 

uso do gênero gramatical. Em conversas com amigos gays, Giovana 

constatou a coocorrência de estruturas predicativas masculinas – sou 

professor, por exemplo – com estruturas compostas por termos 

predicadores femininos, como em estou cansada.  

A ideia da pesquisa prosperou e, juntamente com os colegas 

Alison Felipe Gesser e Lucas da Cuña Badaracco, também discentes do 

PPGLin/UFSC, demos início ao trabalho (GESSER et al, 2016) cujos 

resultados e metodologia serão abordados mais detalhadamente no 

capítulo 2 desta dissertação. 

A pesquisa de Gesser et al deu substância a um relatório, elaborado 

pelos quatro pós-graduandos e submetido à avaliação dos docentes 

daquela disciplina, que sinalizou a existência da variável gênero em 

predicação como componente identitário da linguagem daqueles 

indivíduos. O relatório também sugeriu que as as variáveis independentes 

extralinguísticas situação interativa (grau de formalidade) e 

interlocutores (idade, nível de escolaridade e grau de 

proximidade/intimidade) seriam importantes fatores condicionadores às 

formas variantes da variável linguística em questão. 

O caráter preliminar e relativamente superficial da investigação de 

Gesser et al (2016) não permitiu, no entanto, a verticalização da análise 

para uma compreensão mais ampla do fenômeno e suas implicações na 

linguagem gay, pois algumas hipóteses foram levantadas e, para serem 
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atestadas, seria preciso um estudo mais pormenorizado e, do ponto de 

vista dos informantes, mais representativo1 da comunidade, ao que se 

propôs, precisamente, a investigação que é cerne desta dissertação.  

Compreendendo a relevância que representava a continuidade 

daquele trabalho, posto que se constatou notável carência de publicações 

correlatas, bem como porque o tema se mostrou assaz frutífero, decidi, 

com a anuência dos demais coautores do relatório de Gesser et al (2016), 

abandonar o meu projeto de pesquisa inicial e transformar aquelas 

indagações na investigação que submeteria ao PPGLin/UFSC como 

requisito à obtenção do grau de Mestre em Linguística.  

Sob orientação da professora Dra. Edair Maria Görski, que, para 

minha imensa satisfação, abraçou a ideia da pesquisa em pleno “andar da 

carruagem”, qualifiquei o novo projeto em data de 26/05/2017. Contamos 

também com substancial avaliação e contribuição das pesquisadoras Dra. 

Carla Regina Martins Valle e Dra. Christiane Maria Nunes de Souza2, 

membros da banca examinadora, que também já haviam participado da 

avaliação do relatório de Gesser et al na qualidade de docentes da 

disciplina de Sociolinguística e Dialetologia. Após a qualificação, 

prosseguimos com os trabalhos que resultaram nesta dissertação.  

No tocante à estrutura do texto, este está dividido em seis capítulos. 

Este primeiro capítulo apresenta o nosso conteúdo introdutório e compõe-

se, após estas considerações iniciais, das seções 1.1, em que expomos os 

fundamentos que justificam a pesquisa e da seção 1.2, com suas 

subseções, dos objetivos, questões e hipóteses prévias que norteiam as 

atividades inerentes à pesquisa e cuja elaboração baseou-se, sobretudo, 

nos resultados de Gesser et al (2016) e também na literatura análoga 

(capítulo 3).   

Os capítulos seguintes versam, respectivamente, sobre (2) o aporte 

teórico-metodológico que dá base à investigação; (3) a revisão 

bibliográfica pertinente ao nosso tema; (4) o relatório dos procedimentos 

metodológicos adotados; (5) a análise dos dados e (6) finalizamos com as 

nossas conclusões. Na seção seguinte, as nossas razões e motivações para 

efetivar a pesquisa. 

                                                        
1 A amostra de dados de Gesser et al foi composta através de apenas seis 

indivíduos integrantes do mesmo ambiente acadêmico (todos alunos do 

CCE/UFSC) e, portanto, pouco representativa da comunidade gay, em geral. 

Nesta pesquisa, recrutamos indivíduos em número duas vezes superior e com 

diferentes carreiras acadêmicas e/ou profissionais. 
2 Após o exame de qualificação, a professora Christiane Souza aceitou o convite 

para integrar a equipe de pesquisa na condição de minha coorientadora. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo permeia um momento histórico de gradual e crescente 

reconhecimento social da diversidade sexual como característica natural 

e indissociável da coletividade humana. Entretanto, assim como as 

demais identidades que compõem a chamada comunidade LGBT, os gays 

enfrentaram, por séculos, a marginalidade imposta pelos padrões sócio-

culturais sustentados à ótica da heteronormatividade3.  

 As sociedades do mundo ocidental começam, por volta dos 

últimos 40 anos, a problematizar a patologização do comportamento 

homoerótico e a produzir uma série de estudos que culminam na retirada 

da homossexualidade, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), da 

Classificação Internacional de Doenças, a partir de sua décima edição 

(CID 10), em 17/05/1990. Desde então, as pesquisas sobre essa 

comunidade vêm-se multiplicando e contribuindo para o combate à 

intolerância à diversidade sexual, leia-se à homofobia. 

No Brasil, a decisão da OMS foi fundamental para o advento, em 

22/03/1999, da Resolução n° 001/99 do Conselho Federal de Psicologia 

(CFP), que veda aos profissionais da área qualquer ação que vise à 

reorientação sexual dos indivíduos ou ao reforço da estigmatização social 

da homossexualidade. 

Nos estudos da linguagem, o estigma aos gays também teve lugar 

e, conforme Hall (2003), esses sujeitos foram tradicionalmente 

categorizados como desviados linguísticos, por apresentarem um 

comportamento linguístico distinto dos padrões da fala masculina. 

Desviado linguístico “é o falante que não segue as expectativas 

normativas de como homens e mulheres devem falar4” (HALL, 2003, p. 

353), embora também haja outros usos e definições mais abrangentes do 

termo. 

No entanto, o conceito de desvio linguístico, como apresentado, 

perdeu força na linguística – com o avanço dos estudos no campo e a 

emergência de subáreas como a linguística queer, especialmente –, por 

desconsiderar a identidade dos indivíduos, que se constitui como 

                                                        
3 O pensamento heteronormativo determina que se tome como parâmetro de 

normalidade, em relação à sexualidade, o desígnio, como norma e como normal, 

da atração e/ou do comportamento sexual entre indivíduos de sexos diferentes 

(PETRY e MEYER, 2011). 
4 “[...] the linguistic deviant” - the speaker who fails to follow normative 

expectations of how men and women should speak.” 
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elemento essencial para o seu autoconhecimento e, por consequência, 

com repercussão direta no uso que fazem da língua. “A lingustíca queer 

é o subcampo que questiona explicitamente a suposição de que as formas 

de falar dos gêneros são indexadamente derivadas do sexo do 

falante5”  (HALL, 2003, p. 366). 

Dada a imprescindível relevância de se levar em conta a identidade 

no estudo com indivíduos e comunidades de fala, assim como a noção de 

que as investigações sobre língua e gênero devem 

 
não descrever como os usos linguísticos femininos 

se diferem dos masculinos, ou como a linguagem 

de homossexuais se difere da linguagem de 

heterossexuais, mas documentar o conjunto 

diverso de repertórios linguísticos de homens e 

mulheres como ele é desenvolvido em contextos 

particulares6 (HALL, 2003, p. 375), 

 

o presente trabalho justifica-se, basicamente, (i) pela escassez de estudos 

acadêmicos sobre o fenômeno abordado, (ii) pela crescente demanda 

social de informação científica acerca dessa comunidade, cuja 

visibilidade nos espaços públicos é cada vez mais evidente; e (iii) pela 

modesta contribuição que a dissertação pode representar ao avanço da 

investigação acadêmica no âmbito dos estudos de terceira onda dos 

estudos variacionistas na área da Sociolinguística, especialmente.  

Nada obstante, cabe destacar também o lugar privilegiado que a 

linguagem ocupa enquanto componente da identidade dos sujeitos e 

quanto o seu estudo sistemático é essencial para a compreensão dessa 

identidade como um todo. E não seria supérfluo reforçar a importância 

social de estudos relacionados a identidade de grupos minoritários cuja 

representatividade na sociedade é sempre alvo de contestação e, muitas 

vezes, de repressão. 

A relevância de estudos como este também se reafirma pelo 

próprio momento presente, em que uma onda conservadora e reacionária 

de dimensões globais representa grave ameaça às conquistas a duras 

penas alcançadas por esses grupos historicamente marginalizados. Vide, 

                                                        
5 “[...] queer linguistics - a field that explicitly questions the assumption that 

gendered ways of talking are indexically derived from the sex of the speaker.” 
6 “[...] not to describe how women’s language use differs from men’s, or how 

homossexuals’ language use differs from heterosexxuals’, but to document the 

diverse range of women’s and men’s repertoires as developed within particular 

contexts”. 
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no Brasil, recente decisão liminar da Justiça Federal que revoga a 

Resolução 001/99 do CFP, bem como diversas outras ações e omissões 

da parte de um governo central cuja legitimidade democrática é altamente 

questionável. 

 

1.2 OBJETIVOS, QUESTÕES E HIPÓTESES7 

 

1.2.1 Objetivo geral 
 

- Produzir e documentar conhecimento científico acerca da linguagem 

gay, contribuindo para o avanço da investigação acadêmica no que tange 

à relação entre variação linguística, gênero e identidade. Além de, a partir 

da construção e execução de um instrumental metodológico inovador para 

lidar com aspectos estilísticos e identitários, acrescentar aos estudos 

sociolinguísticos na perspectiva da terceira onda. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

(i) Verificar a existência da variável gênero em predicação na linguagem 

gay; 

(ii) Identificar contextos linguísticos e/ou extralinguísticos que atuam no 

uso de cada forma variante; 

(iii) Analisar se há significado(s) estilístico(s) associado(s) à variável 

linguística em questão; 

(iv) Discutir a relação entre a variável gênero gramatical em predicação 

e a identidade gay. 

 

1.2.3 Questões 

 

                                                        
7 Cabe, aqui, um esclarecimento de ordem terminológica e conceitual. No âmbito 

da Sociolinguística variacionista, mais precisamente em análises quantitativas, 

são correntes os termos variável linguística, variável dependente, variável 

independente, variante, ao lado de variação e variedade. Sucintamente: 

variedade corresponde a falar ou dialeto; variação é a situação em que há duas 

ou mais formas alternantes para um mesmo significado; variável linguística 

remete ao fenômeno em variação (ex.: gênero gramatical em predicação); 

variável dependente é o termo estatístico equivalente à variável linguística que é 

objeto de análise; variável independente corresponde a grupo de fatores, ou 

contextos, condicionadores (ie, que atuam sobre a variável dependente); 

variantes são as formas alternantes de uma variável (ex.: -o ~ -a como marcação 

de gênero). (GUY; ZILLES, 2007) 
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(i) A variação de gênero gramatical em predicação constitui-se como 

fenômeno característico da fala de homens gays? 

(ii) O fenômeno em variação é sensível a que fatores extralinguísticos? 

(iii) Há fatores linguísticos atuando sobre a variável gênero gramatical em 

predicação? Quais? 

(iv) Há significado estilístico associado às variantes (forma masculina e 

forma feminina)? Qual(is)? 

(v) O uso da forma feminina pode ser considerado como marca identitária 

do grupo? 

 

1.2.4 Hipóteses 

 

(i) A variação de gênero gramatical em predicação faz parte da linguagem 

gay e cada variante é motivada por fatores específicos.  

(ii) São fatores externos motivadores para a ocorrência de cada variante 

a) o grau de proximidade entre os interlocutores — ficando a forma 

feminina restrita a interlocutores próximos —; b) idade dos sujeitos — 

forma feminina restrita a falantes jovens —; e c) o grau de formalidade 

da situação comunicativa — forma feminina restrita a uso em situações 

informais de interação.  

(iii) Pode haver uso do nome pessoa combinado à estrutura predicativa, 

pois, assim, este se torna o elemento com o qual o termo predicador entra 

em concordância de gênero, preservando-se, dessa forma, o emissor da 

escolha pessoal e iminente por um gênero ou outro. Ex.: Eu sou uma 
pessoa muito dedicada em vez de eu sou dedicado/a. 

(iv) Cada variante em uso expressa a projeção de uma persona distinta, 

isto é, o falante pretende expressar identidades diferentes ao utilizar uma 

forma ou outra; 

(v) O uso do gênero gramatical feminino é, em variação com a sua forma 

concorrente masculina, característica identitária e distintiva do grupo 

social a que pertencem os informantes do estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Este capítulo discorre sobre os princípios teórico-metodológicos 

em que se baseia a investigação à qual se dedica esta dissertação. A 

primeira seção trata da Sociolinguística variacionista (também 

identificada, por vezes, como Teoria da variação e mudança) de modo 

mais amplo e as fases, denominadas ondas, em que se dividiram os 

estudos sob essa perspectiva. A seção 2.2 discute especialmente a terceira 

onda, segmento dos estudos variacionistas em que este pretende se inserir. 

As seções seguintes abordam, respectivamente, construtos teóricos 

concernentes aos conceitos de gênero social e variação linguística (2.3), 

comunidade LGBT (2.4) e a definição do objeto linguístico em análise: o 

gênero gramatical (2.5). 

 

2.1 A SOCIOLINGUÍSTICA E AS ONDAS DOS ESTUDOS 

VARIACIONISTAS 

 

Rompendo com o pensamento estruturalista e imanentista de 

Ferdinand de Saussure, corrente teórica dominante no campo da 

Linguística até então, a Sociolinguística, enquanto campo sistematizado, 

surge em meados do século XX, com o desafio principal de explicar a 

relação ainda conflitante entre os conceitos de  variação/mudança 

linguística e sistematicidade da língua. 

Saussure (2007 [1916] p.22) enfrentara a questão, fazendo uma 

cisão entre langue (língua) e parole (fala) e reconhecendo a 

heterogeneidade como característica exclusiva da parole. Por essa razão, 

ele elegeu a langue como o objeto de estudo da Linguística por excelência 

e a definiu como um sistema de signos homogêneo, excluindo, assim, a 

variação do seu escopo de análise. 

Contrariando os princípios estruturalistas saussureanos, Os 

fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística (1968), 

texto tido como fundante da Sociolinguística variacionista, foi um marco 

na história dos estudos linguísticos, especialmente por introduzir a 

definição de língua como sistema heterogêneo. Para Weinreich, Labov e 

Herzog (WLH),  

 
o sistema heterogêneo é então visto como um 

conjunto de subsistemas que se alternam de acordo 

com um conjunto de regras co-ocorrentes, 

enquanto dentro de cada um desses subsistemas 

podemos encontrar variáveis individuais que co-



32 

 

variam mas não co-ocorrem estritamente. (WLH, 

2006 [1968] p. 108) 

 

No entanto, a heterogeneidade sistêmica em WLH não se dá de 

maneira caótica, como aquela da parole saussuriana, mas é balizada pelo 

conceito de regra variável, segundo o qual, toda variação é condicionada 

por fatores linguísticos e/ou extralinguísticos, não havendo espaço, 

portanto, para variação livre ou desordenada. 

Ao reconhecerem tal concepção de língua, como sistema dotado de 

variabilidade intrínseca, WLH acolhem a heterogeneidade característica 

das línguas naturais e definem a variação como condição sine qua non ao 

estudo e ao próprio evento da mudança linguística: “Nem toda 

variabilidade e heterogeneidade na estrutura linguística implica mudança, 

mas toda mudança implica variabilidade e heterogeneidade” (WLH, 2006 

[1968], p. 126). 

A variação/mudança tornou-se, então, o foco principal dos estudos 

sociolinguísticos que vêm sendo subcategorizados em três fases distintas 

– embora não sucessivas –  denominadas por Eckert (2012) como ondas 
dos estudos variacionistas, com base na perspectiva teórico-metodológica 

assumida, notadamente, na forma com que têm abordado a variação. As 

duas primeiras ondas estão brevemente descritas abaixo e a terceira onda 

é apresentada na seção a seguir. 

A primeira onda foi inaugurada com o estudo de Labov (1966) 

sobre a pronúncia do r pós-vocálico e pré-consonantal na cidade de Nova 

Iorque e é também a mais associada à teoria laboviana. Segundo Veloso 

(2014), as principais características dessa tendência são: 

 
(i) grandes estudos de levantamento de 

comunidades geograficamente definidas; 

(ii) a hierarquia socioeconômica como um mapa do 

espaço social; 

(iii) variáveis como marcadores de categorias 

sociais primárias e carregando traços de 

prestígio/estigma; e 

(iv) estilo como atenção prestada à fala e 

controlado pela orientação em direção ao 

prestígio/estigma. (VELOSO, 2014, p. 1143) 

 

A figura seguinte traz um gráfico que representa os resultados 

obtidos por William Labov (1966) em um estudo típico de primeira onda, 

no qual se verificou a estratificação social da pronúncia de /th/ como [t] 
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em palavras como thing na cidade de Nova Iorque em três estilos de fala: 

casual (casual style), entrevista (interview style) e leitura (reading style). 

 
Gráfico I - Estratificação social de /th/ pronunciado como [t] 

 

 
 

Fonte: Labov (1966). 

 

O gráfico evidencia dois dados importantes: o primeiro deles é que 

em todas as três classes sociais observadas, a pronúncia de [t] em vez de 

/th/ – que não integra o inglês padrão, segundo o estudo – é menos 

frequente quanto mais monitorado for o estilo de fala e mais frequente no 

estilo casual, considerado o mais próximo à linguagem vernacular dos 

indivíduos. O vernáculo, conceito fundamental não apenas à primeira 

onda, senão à própria teoria da variação e mudança linguística, é definido 

por Labov (2008 [1972]), como o primeiro e mais automático estilo 

adquirido pelos indivíduos, no qual o grau de monitoramento é mínimo.  

Outro dado significativo que se pode abstrair do gráfico, e muito 

característico dos estudos de primeira onda, é a associação de uma forma 
linguística desprestigiada às camadas sociais mais baixas. Como mostra 

o gráfico I, a classe média (middle class) é a que menos pronuncia /th/ 

como [t], enquanto a classe baixa (lower class) é a que faz esse uso mais 

frequente, isto é, quanto mais alto for o estrato social dos indivíduos, 
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menos frequente será o uso da variante não padrão analisada naquele 

ambiente.  

Quanto à noção de estilo, embora esta seja mais propriamente 

explorada na terceira onda, da qual é fundamental, já se percebe aqui uma 

certa preocupação em dar relevância a tal construto, ainda que entendido 

de forma mais restrita, conforme o gráfico I. Para Eckert, 

 
a perspectiva da primeira onda sobre o significado 

era baseada na hierarquia socioeconômica: 

variáveis eram tomadas para marcar status 

socioeconômico, enquanto dinâmicas de gênero e 

estilo eram vistas como resultantes dos efeitos 

dessas categorias na orientação dos falantes ao seu 

lugar designado naquela hierarquia8 (ECKERT, 

2012, p. 90). 

 

Assim como na primeira, os trabalhos de segunda onda continuam 

atentos à possibilidade de uma variante tornar-se obsoleta, ocasionando 

uma mudança linguística, mas também, e principalmente, diferenciaram-

se da perspectiva anterior porque  

 
procuram explicar o emprego de variantes 

vernaculares, não padrão, na expressão de 

identidades locais ou de grupos; passa-se a incluir 

entre os interesses da área a noção de agentividade 

social, o que quer dizer que os empregos de formas 

variantes por parte do indivíduo falante não são um 

mero reflexo passivo de sua macrocategorização 

social. Além disso, a perspectiva etnográfica da 

segunda onda trouxe a noção de práticas estilísticas 

(MENDES, 2011, p. 105). 

  

Entre os trabalhos dessa tendência, figura o estudo de John 

Rickford (1986)  sobre a variação crioulo/padrão no sistema pronominal 

entre os habitantes da localidade rural de Cane Walk, na Guiana. Durante 

dois anos de pesquisa, observação e entrevistas com os residentes, 

Rickford conseguiu identificar duas classes sociais bem definidas entre 

os moradores, as quais ele chamou de Estate Class ou EC (classe dos 

                                                        
8 “The perspective of the first wave on meaning was based in the socioeconomic 

hierarchy: variables were taken to mark socioeconomic status, and stylistic and 

gender dynamics were seen as resulting from the effects of these categories on 

speakers’ orientation  to their assigned place in that hierarchy.” 
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camponeses), composta por trabalhadores ligados diretamente à 

plantação e colheita de cana de açúcar; e a Non-Estate Class ou NEC 

(classe dos não-camponeses) que se constituía de trabalhadores cuja 

relação com o cultivo do açúcar era indireta ou inexistente.  

Os dados coletados mostraram que a fala dos membros da classe 

estate (EC) era majoritariamente crioula e que eles usaram variantes do 

inglês padrão apenas 18% das vezes, enquanto os componentes da classe 

non-estate (NEC) optaram por esse uso em 83% das vezes e de quem a 

fala se assemelhava mais ao inglês padrão do que ao crioulo. Ademais, 

ambos os grupos associaram a fala mais crioula aos empregos de menor 

status social no mercado de trabalho local e a fala mais padrão aos postos 

de trabalho mais prestigiados. 

Nada obstante, o principal dado do estudo de Rickford por 

caracterizá-lo dentro uma perspectiva de segunda onda é o registro de que 

os falantes da EC usavam o crioulo ao invés do inglês padrão não por 

incompetência linguística, nem tampouco pelo desconhecimento da 

desvalorização social daquela linguagem, mas de maneira intencional, 

“como um ato revolucionário e como forma de enfatizar a solidariedade 

social sobre a autopromoção individual e comunicar militância política 

em vez de acomodação9” (RICKFORD, 1986, p. 218).  

Os resultados desse trabalho, assim como muitos análogos da 

abordagem etnográfica,10 para além de reforçarem a característica 

agentiva dos falantes em relação à sua produção verbal, ressaltam que 

“embora o vernáculo possa ser estigmatizado em um nível global, sua 

associação com valores e práticas locais lhe dá valor positivo no nível 

local11” (ECKERT, 2012, p. 91), o que também explica a escolha 

consciente dos falantes da EC de Cane Walk pelo crioulo, apesar da 

percepção generalizada e expressa pelos próprios residentes acerca do 

desprestígio social de que goza a língua crioula. 

Os avanços a que se chegou com os estudos de segunda onda 

possibilitaram a concepção de práticas estilísticas, fundamental ao 

desenvolvimento da terceira onda dos estudos variacionistas, que é tema 

                                                        
9 “[...] as a revolutionary act, as a means of emphasizing social solidarity over 

individual self-advancement and communicating political militancy rather than 

accommodation.” 
10 Abordagem etnográfica é outra denominação de Eckert (2012) para a segunda 

onda. 
11 “[...] although the vernacular may be stigmatized, on a global level, its 

association with local values and practices gives it positive value on the local 

level.” 
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da próxima seção e na qual esta pesquisa busca se inserir. Esta tendência, 

que está descrita de maneira mais pormenorizada em seguida, “trabalha 

em torno da premissa de que os significados sociais das variantes 

linguísticas são, eles próprios, variáveis – e, por conseguinte, mutáveis.” 

(MENDES, 2011, p. 105). 

 

2.2 A TERCEIRA ONDA DOS ESTUDOS VARIACIONISTAS 

 

No campo sociolinguístico, os estudos de terceira onda 

distinguem-se por aprofundarem a análise entre a relação de formas 

linguísticas com os múltiplos valores sociais a que essas formas podem 

estar associadas. Diferentemente, o modelo laboviano, associado à 

primeira onda, baseia-se na noção de monitoramento à fala vinculado 

exclusivamente à hierarquia social e à noção de prestígio dos elementos 

da língua, porém,  

 
se os falantes de certo modo “manipulam” 

variantes linguísticas no sentido de expressar 

determinadas identidades (que fazem sentido 

localmente - tal como mostram Eckert (2000) e 

Coelho (2006)), assim, como no intuito de 

preservar suas faces em interações com pessoas 

desconhecidas (Freitag et al., 2016), estamos 

diante de evidências de que o modelo baseado na 

noção de prestígio pode não dar conta da gama de 

funções sociais com que cognitivamente operamos 

na nossa “vida sociolinguística” (MENDES, 2011, 

p. 111). 

 

Nessa perspectiva, a noção de monitoramento perde relevo para 

conceitos como o de práticas estilísticas,12 originados naquele que se 

constitui como objeto de estudo da terceira onda: o estilo, considerado por 

Irvine (2001, p. 42) “como um fenômeno verdadeiramente 

                                                        
12 Para Eckert, prática estilística é tanto o processo de interpretação, quanto de 

produção de estilos, uma vez que ambos acontecem constante e iterativamente. 

“By stylistic practice, I mean both the interpretation and the production of styles, 

for the two take place constantly and iteratively” (ECKERT, 2008, p. 456). 
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sociolinguístico, uma organização de distintividade que opera num plano 

linguístico e é ainda constitutiva de distinção social ao fazê-lo.13” 

Tal concepção de estilo linguístico, que permite compreender a 

escolha dos usuários de determinada variedade da língua por certas 

variantes quando o que está em jogo não é o prestígio, mas sim uma 

infinidade de significados sociais potencialmente imbricados a essas 

formas variantes, foi possível devido ao chamado caráter indicial dos 

elementos linguísticos: a característica que garante a qualquer unidade da 

língua a possibilidade de fazer referência a construtos externos, como um 

significado social (MENDES, 2011).  

A propriedade indicial constitui a indexicalidade14 característica da 

relação entre variáveis linguísticas e significados sociais. Essa relação, 

por sua vez, estabelece os campos indexicais, definidos por Eckert (2008 

p. 464) como “constelações de significado que são ideologicamente 

ligados e, como tal, são inseparáveis do campo ideológico e podem ser 

vistos como a incorporação da ideologia em forma linguística15”. 

A figura a seguir traz o campo indexical da variável -ing, 

desinência indicativa de gerúndio na língua inglesa, composto por Eckert 

(2008) a partir de uma pesquisa de Kathryn Campbell-Kibler (2007) com 

estudantes universitários. Os resultados mostram que a variante apical, 

pronunciada como [ɪn], era relacionada a baixa escolaridade, 

relaxamento, despretensão, preguiça, despreocupação e/ou má 

articulação. Já os usuários da variante velar [ɪŋ] eram vistos como 

inteligentes, escolarizados, bem articulados, formais, pretensiosos e/ou 

esforçados. 

 
  

                                                        
13 “[...] style as a truly sociolinguistic phenomenon, an organization of 

distinctiveness that operates on a linguistic plane yet is constitutive of social 

distinctiveness as it does so”. 
14 A indexicalização é um fenômeno através do qual um signo indica — ou 

indexicaliza — algo externo à língua que é identificado no contexto em que 

ocorre. 
15 “An indexical field is a constellation of meanings that are ideologically linked. 

As such, it is inseparable from the ideological field and can be seen as an 

embodiment of ideology in linguistic form”. 
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Figura I - Campo indexical de –ing 

 

 
 

Fonte: Eckert (2008 p. 466) 
 

Como se pode perceber na figura I, nem todos os significados 

relacionados à variante apical são negativos como, de igual modo, 

tampouco é positiva a totalidade de significados atribuídos à variante 

velar, o que acaba por conceber um campo indexical com valoração 

heterogênea das variantes em estudo. Essa heterogeneidade, que muito 

possivelmente se pode verificar em diversos campos indexicais, se deve 

ao fato de que tais valores dependem da perspectiva individual do falante, 

do ouvinte, e da própria situação em que cada variante é empregada.  

É importante enfatizar que, de acordo com Eckert (2008), os 

significados associados às variáveis linguísticas não se constituem como 

estruturas fixas, mas são, em vez disso, meramente potenciais e dependem 

de um processo contínuo de reinterpretação. Tal argumento enseja a 

possibilidade de se estender também aos ouvintes a agentividade 

conferida na segunda onda aos falantes, não apenas porque o interlocutor 

desempenha papel imprescindível na escolha de estilos feita pelos 

falantes, senão também porque ele (re)constrói, junto ao locutor, os 

significados das variáveis nas suas práticas estilísticas.  

Outra noção imprescindível ao estudo de estilo é o ponto essencial 

que ocupa a  ideologia nas suas práticas. Isso porque, como indicado 

anteriormente, tanto falante quanto ouvinte tornam-se agentes da prática 

estilística e da (re)produção de sentidos que dela decorre e, se o fazem de 

maneira consciente para produzir efeitos, como mostram os estudos aqui 
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referidos, têm na sua perspectiva e visão de mundo a base para os 

julgamentos e usos que fazem em relação às variantes linguísticas.  

 
A ideologia está no centro da prática estilística: de 

uma forma ou de outra, cada movimento estilístico 

é resultado de uma interpretação do mundo social 

e dos significados dos elementos desse mundo, 

assim como um posicionamento do estilizador com 

respeito ao mundo16 (ECKERT, 2008, p. 456). 

 

Eleger um estilo para determinada situação interativa significa 

escolher entre duas ou mais formas distintas de estar que, eventualmente, 

podem expressar diferentes formas de ser.  Segundo Mendes, ao 

desempenhar diferentes estilos, nós construímos diferentes personae que 

são acionadas de acordo com os contextos aos quais são pertinentes. “O 

mesmo falante projeta, no churrasco com amigos, uma persona bastante 

diferente daquela do consultório médico” (MENDES, 2011, p. 118).  Para 

Eckert, 

 
o estilo de personae é o melhor nível para abordar 

o significado da variação, porque é nesse nível que 

conectamos estilos linguísticos com outros 

sistemas estilísticos como de vestuário e outros 

signos comoditizados e com os tipos de 

construções ideológicas que os falantes 

compartilham e interpretam e que, assim, povoam 

a imaginação social17 (ECKERT, 2008, p. 456).  

  

No mesmo sentido, Irvine relaciona o estilo linguístico à ideia de 

estilo mais abrangente e mais popularmente difundida: 

 
o estilo concerne crucialmente à distintividade; 

embora possa caracterizar um indivíduo, o faz 

                                                        
16 “Ideology is at the center of stylistic practice: one way or another, every stylistic 

move is the result of an interpretation of the social world and of the meanings of 

elements within it, as well as a positioning of the stylizer with respect to that 

world”. 
17 “Persona style is the best level for approaching the meaning of variation, for it 

is at this level that we connect linguistic styles with other stylistic systems such 

as clothing and other commoditized signs and with the kinds of ideological 

constructions that speakers share and interpret and that thereby populate the social 

imagination”. 
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apenas dentro de um panorama social (de 

testemunhas que prestam atenção); depende da 

avaliação social e, talvez, da estética; e interage 

com representações ideologizadas (“a garota 

americana ideal”, “na moda”)18 (IRVINE, 2001, p. 

21). 

 
Portanto, a eleição de diferentes estilos da língua e, derivadamente, 

a projeção de diferentes personae não prescindem, por parte dos falantes, 

dos conceitos (i) de distintividade entre as formas variantes e, assim, do 

conhecimento de uma ampla gama de potenciais significados sociais 

imbricados às variáveis e (ii) de agentividade compartilhada entre os 

interlocutores para a (re)produção de sentidos nos atos interativos. 

Em outras palavras, ao desempenharem estilos distintos, os 

usuários da língua indicam a compreensão dos diferentes valores 

dinâmica e potencialmente envolvidos nas variáveis linguísticas e, por 

isso mesmo, a consciência dos contextos interacionais aos quais cada 

variante – ou cada estilo – é pertinente.   

Tendo em conta todos esses avanços a que chegaram os teóricos 

que têm desenvolvido pesquisas e conceitos na linha do que se 

convencionou chamar de terceira onda dos estudos variacionistas, a 

próxima seção trata da relação entre gênero social identitário19 e variação 

linguística. 

  

                                                        
18 “[...] style crucially concerns distinctiveness; though it can characterize an 

individual, it does so only within a social framework (of witnesses who pay 

attention); it does depends upon social evaluation and, perhaps, aesthetics; and it 

interacts with ideologized representations (“the ideal American girl”; “in 

fashion”).” 
19 Em razão de (i) o termo gênero ser extremamente polissêmico e (ii) o fato de 

gêneros discursivos, por exemplo, também serem sociais, cumpre-nos destacar 

que o termo gênero social, ao longo do texto, será usado para se referir ao gênero 

humano (masculino, feminino, ou não-binário) com o qual os indivíduos se 

identificam na sociedade. 
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2.3 GÊNERO SOCIAL E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

 
A divisão do trabalho como função social restringiu historicamente 

o acesso dos indivíduos a determinados setores da sociedade conforme o 

gênero. Ao longo dos séculos, esse modelo em que se baseou o 

desenvolvimento das culturas ocidentais garantiu aos homens o 

protagonismo na formação e organização dos Estados, bem como na 

produção de conhecimento científico e novas tecnologias, enquanto à 

mulher, reservou-se geralmente a gestão dos afazeres domésticos. 

Tal cisão de papéis sociais repercutiu inevitavelmente na 

linguagem de homens e mulheres, quiçá entre outros fatores, e em meados 

do século XX, emergiram estudos a abordar esse tópico. Amiúde, esses 

trabalhos enfatizaram a linguagem feminina, o que se torna 

compreensível à medida que se constata que todos os analistas eram 

homens e, logo, estavam interessados em investigar uma linguagem 

distinta daquela que eles consideravam mais genuína: a sua. 

 
O simples fato de que muitos dos primeiros artigos 

sobre a diferenciação sexual na língua levam o 

título de “A Fala das Mulheres” ou “A Linguagem 

Feminina” aponta para uma compreensão da fala 

masculina como a língua e a fala das mulheres 

como um tipo de extravagância20 (HALL, 2003, p. 

361). 

  

Em seu artigo intitulado Falantes Excepcionais, originalmente 

Exceptional Speakers, em inglês, Kira Hall cita diversos trabalhos de 

diferentes épocas (CHAMBERLAIN, 1912; SAPIR, 1915; JESPERSEN, 

1922; FURFEY, 1944; LAKOFF, 1975 etc.) para mostrar como foi 

tradicionalmente abordada a variedade linguística no tocante às diferentes 

identidades de gênero, especialmente. Ela conclui que, considerando as 

primeiras publicações que trataram do tema, peculiar era o termo mais 

frequente para adjetivar a linguagem feminina e junto às mulheres 

também faz menção a gays, hippies e acadêmicos, ao considerar que todas 

essas identidades gozaram de uma inferiorização social determinada pela 

                                                        
20 “The simple fact that so many of the early articles on sex differentiation in 

language carry the title “Women’s Speech” or “Women’s Language” points to an 

understanding of male speech as the language and women’s speech as a kind of 

oddity”. 
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hegemonia masculina que refletia inevitavelmente no prestígio social de 

sua linguagem. 

Entretanto, ainda na primeira metade do século XX, ganharam 

força e surtiram efeito os movimentos feministas originados no século 

anterior, contestando a hegemonia masculina na sociedade e, 

posteriormente, inaugurando uma série de liberdades e direitos civis 

historicamente vetados às mulheres, entre os quais a participação em 

sufrágios e o acesso ao mercado formal de trabalho. 

A compreensão da ascensão social feminina nas últimas décadas, 

mencionada acima, faz-se relevante para este trabalho porque as bases 

teórico-metodológicas aqui invocadas sustentam-se preponderantemente 

no pensamento feminista, cuja concepção nem sempre é inequívoca, 

razão pela qual cabe defini-lo como  

 
um conjunto diverso e às vezes conflitante de 

perspectivas políticas, teóricas e metodológicas 

que têm em comum um comprometimento para 

entender e desafiar as desigualdades sociais 

relacionadas a gênero e sexualidade21 

(BUCHOLTZ, 2014, p. 23). 

 

Em consonância com tal ideologia, merecem relevo a concepção e 

a diferenciação de sexo e gênero, desenvolvidas nas últimas décadas por 

teóricos feministas e assumidas na perspectiva desta investigação. De 

acordo com Shapiro (1981, apud MCELHINNY, 2003, p. 22), 

  
para ser escrupuloso no uso dos termos, eu usaria o 

termo "sexo" somente quando estivesse falando de 

diferenças biológicas entre homens e mulheres e 

usaria "gênero" sempre que me referisse aos 

construtos sociais, culturais e psicológicos que se 

sobrepõem às diferenças biológicas.22 

  

                                                        
21 “Feminism: a diverse and sometimes conflicting set of theoretical, 

methodological and political perspectives that have in common a commitment to 

understanding and challenging social inequalities related to gender and 

sexuality”. 
22 “Were I to be scrupulous in my use of terms, I would use the term “sex” only 

when I was speaking of biological differences between males and females and 

use “gender” whenever I was referring to the social, cultural, psychological 

constructs that are imposed upon these biological differences…” 
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Tal distinção reveste-se aqui de imprescindível importância ao 

passo que, sem ela, o fenômeno de que se origina esta pesquisa perde o 

sentido, posto que um sujeito, embora do sexo masculino, ao se identificar 

com o gênero feminino, pode usar naturalmente a linguagem das 

mulheres, em que se incluem os adjetivos predicativos com gênero 

gramatical feminino (objeto nesta dissertação). 

Evidenciada a distinção entre a linguagem de homens e mulheres, 

o gênero social passa a ser um fator de suma importância ao estudo de 

fenômenos de variação e mudança na língua.  Segundo Labov (2003, p. 

245), “o comportamento sociolinguístico das mulheres é bem diferente do 

dos homens porque eles respondem aos valores normativos comuns de 

maneira diferente”.23 

Uma das diferenças entre o uso linguístico de homens e mulheres 

que têm sido amplamente exemplificadas em pesquisas sociolinguísticas, 

especialmente nas de primeira onda, segundo Mendes (2011, p. 109), é o 

nível de consciência sobre a noção de prestígio na língua. Como também 

assertou Labov, “em geral, as mulheres são mais sensíveis à correção 

social e usam mais formas prestigiosas do que os homens”24 (LABOV, 

2003, p. 245). 

Em geral, os trabalhos de cunho sociolinguístico justificam essa 

maior sensibilidade das mulheres, em relação aos homens, à valoração 

social das formas linguísticas justamente pela nossa História de 

subjugação feminina. Ou seja, posto que sempre lhes fora negado o 

protagonismo nos diversos espaços de poder, as mulheres passaram a usar 

a língua como ferramenta na tentativa obter prestígio e, assim, atingir 

status social mais elevado. 

Não obstante, os estudos de variação e gênero caminham, junto 

com a sociedade, a uma compreensão de gênero mais abrangente do que 

a tradicional binária e, portanto, suas investigações podem – ou devem – 

contemplar indivíduos cuja identificação sexual ou de gênero transcende 

a concepção de masculino e feminino. A comunidade de sujeitos que 

origina a contestação do gênero dual, denominada pela sigla LGBT, é o 

tema da próxima seção. 

  

                                                        
23 “The sociolinguistic behavior of women is quite different from that of men 

because they respond to the commonly held normative values in a different way.” 
24 “In general, women are more sensitive to overt social correction and use more 

prestige forms than men.” 



44 

 

2.4 COMUNIDADE E IDENTIDADE LGBT 

 

O acrônimo LGBT25, advindo das iniciais de lésbicas, gays, 

bissexuais e transgêneros26 designa um grupo social que através de sua 

sexualidade e/ou identidade de gênero opõe-se aos padrões de 

heteronormatividade historicamente estabelecidos. A despeito da 

pluralidade do grupo, basicamente duas características comuns a esses 

sujeitos os constituem enquanto comunidade: (i) a negação à 

heteronormatividade e (ii) a condição de minoria que indica a necessidade 

de unidade. 

Embora a diversidade relacionada à identidade de gênero e 

sexualidade ainda seja considerada tabu em muitas partes do mundo – 

vide os países da África e da Ásia onde a homossexualidade é considerada 

crime ao qual se aplica, inclusive, a pena capital –,  a comunidade LGBT, 

inserida no âmbito do movimento feminista e apoiada por forças 

progressistas, tem-se articulado politicamente e conseguido avanços 

como o direito à cirurgia de redesignação sexual, à legalização do 

casamento civil igualitário e à criminalização da homofobia, em boa parte 

do mundo ocidental nos últimos quinze anos. 

Essa evolução traz consigo a emergência de questões epistêmicas 

relacionadas à identidade sexual que têm problematizado a percepção 

dualizada de gênero e a maneira como a sociedade encara a sexualidade. 

Aqui, entende-se identidade sexual como um componente das múltiplas 

identidades de que podem apropriar-se os indivíduos; como definiu 

Queen (2014, p. 204), ela “é um indicador para concepções sociais, 

através do qual, indivíduos e grupos são socialmente categorizados (por 

                                                        
25 Por vezes, também chamado de LGBTT, LGBTQ, por sua sigla mais antiga, 

GLS, ou por inúmeras outras siglas. Neste trabalho, a comunidade será sempre 

referida pela forma mais corrente nos últimos tempos: LGBT. 
26 A fim de esclarecer eventuais dúvidas, trago as definições dos termos de acordo 

com o dicionário virtual Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/ [consultado em 21/04/2017]): “bissexual é aquele que mantém 

relações sexuais tanto com homens quanto com mulheres; transexual é aquele 

que se submeteu a tratamento com hormônios (estrogênio ou testosterona) e 

procedimento cirúrgico, a fim de adquirir características do sexo oposto; travesti 

é o homossexual que se veste de mulher; traveca, travecão, traveco; 

e transgênero é a pessoa cuja identidade de gênero é oposta àquela do nascimento 

e que age como se pertencesse ao sexo oposto.” A categoria transgênero abrange 

transexuais e travestis. 
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si próprios ou pelos outros), com base em sua orientação sexual, crenças 

sobre sua sexualidade e/ou em suas práticas sexuais”.27 

No mesmo sentido, Stuart Hall diz que as identidades estritamente 

definidas perdem cada vez mais espaço e as “[...] novas identidades – 

híbridas – estão tomando seu lugar” (HALL, 2005, p.69).  E não resultaria 

difícil associar a identidade híbrida a que se referiu Hall àquela 

pertencente aos membros da comunidade LGBT e, no particular, aos 

gays, sujeitos tomados como informantes nesta investigação; 

basicamente, (i) pela apropriação, por parte de muitos gays, de signos 

sociais e linguísticos reconhecidamente femininos e (ii) pela rejeição ao 

padrão dual de gênero compartilhada por parte desses indivíduos, como 

mostram alguns estudos descritos ao longo da dissertação. 

A ideia do hibridismo na identidade gay torna-se ainda mais 

fundamental para compreender o universo homoafetivo – e sua 

linguagem, intrinsecamente –  à medida que se verifica que essa 

identidade não pode nem ser equiparada à identidade masculina 

heteroafetiva e muito menos ser concebida como uma terceira identidade 

de gênero isolada. Além do óbvio, porque a diversidade intracomunitária 

acaba por tolher a concepção de uma identidade uniforme, dado que, 

assim como existem indivíduos empenhados contra a dualidade de gênero 

social, a comunidade também contempla aqueles que se veem e se 

colocam perfeitamente na condição de homem cisgênero28 e buscam, no 

exercício de sua sexualidade, romper não com os padrões de gênero, mas 

sim com o tradicional estereótipo do gay afeminado que não representa 

toda a coletividade gay. 

Como não poderia ser diferente, a autodeterminação de gênero 

repercute diretamente na linguagem dos indivíduos e, conforme 

postularam Eckert e McConnell-Ginet,  

 
em qualquer momento histórico, tanto a ordem de 

gênero quanto as convenções linguísticas 

exercitam uma profunda restrição em nossos 

pensamentos e ações, predispondo-nos a seguir 

padrões estabelecidos por gerações através do 

                                                        
27 “Social identity is a descriptor for the social framings through which 

individuals and groups are socially categorized (by themselves or others) based 

on their sexual orientation, beliefs about their sexuality, and/or their sexual 

practices”. 
28 Diz-se cisgênero da pessoa cuja identidade de gênero coincide com o sexo 

biológico atribuído. Antônimo de transgênero. 
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nosso próprio desenvolvimento29 (ECKERT; 

MCCONNELL, 2003, p.55). 

 

A partir daí, resta evidente como a autopercepção e a 

autodeterminação tanto em relação à identidade de gênero quanto no 

tocante à identidade sexual influenciam na construção identitária dos 

sujeitos e, por conseguinte, em suas ações no mundo e no uso da língua, 

particularmente. 

Tomando, portanto, a compreensão da identidade como ponto de 

partida ao estudo da linguagem dos indivíduos, bem como as demais 

considerações do aporte teórico aqui reunido, a próxima seção discorre 

sobre o gênero gramatical, objeto linguístico em análise neste estudo. 

 

2.5 O GÊNERO GRAMATICAL 

 

O gênero é uma categoria inerente aos nomes na língua portuguesa. 

Todos os substantivos possuem um gênero que pode ser masculino e/ou 

feminino, determinado morfossintática ou sintaticamente através de 

flexão ou concordância. De forma geral, a flexão de gênero gramatical se 

realiza após o radical no fim das palavras, com a vogal a representando a 

desinência do gênero feminino, enquanto a vogal o identifica o gênero 

masculino, como em menina/menino. 

No entanto, a proposição acima certamente não abarca toda a gama 

de nomes da língua, dados os inúmeros substantivos/adjetivos que nem 

são terminados em a nem em o, como é o caso de caqui, xampu, elegante 

etc. No mesmo sentido, também há termos que expressam exatamente o 

inverso à regra, como por exemplo, canção, que termina com o e é 

feminino e aroma, terminado em a, porém masculino. Assim, as 

gramáticas costumam definir, através de concordância sintática, como 

femininos os termos a que se pode antepor o artigo “a” (a casa, a fonte, a 

viagem...) e, de igual maneira, como masculinos os termos precedidos 

pelo artigo “o” (o homem, o céu, o barco…) – vide Bechara (2003, p. 

131). 

O conceito de gênero gramatical não é, entretanto, uma arena livre 

de controvérsias no campo dos estudos linguísticos. A visão 

classicamente mais difundida sobre a questão no âmbito do português 

brasileiro dá conta de que 

                                                        
29 “At any historical moment, both the gender order and linguistic conventions 

exercise a profound constraint on our thoughts and actions, predisposing us to 

follow patterns set down over generations and throughout our own development”. 
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o masculino é uma forma geral, não-marcada, e o 

feminino indica uma especialização qualquer 

(jarra é uma espécie de <jarro>, barca um tipo 

especial de <barco>, como ursa é a fêmea do 

animal chamado <urso> e menina uma mulher em 

crescimento na idade dos seres humanos 

denominados como o de <menino>. (CÂMARA, p. 

88). 

 
Segundo essa concepção, calcada em princípios morfológicos, a 

flexão de gênero seria exclusivamente feminina, representada pelo 

acréscimo do sufixo flexional -a aos radicais, enquanto o masculino, 

como forma não-marcada, seria representado pelo morfema zero30. 

Num outro sentido, Mäder (2015) justifica a existência de dois 

gêneros gramaticais no português – masculino e feminino – através do 

conceito de classes de concordância, segundo o qual “pode-se dizer que 

dois nomes pertencem à mesma classe de concordância se, dadas as 

mesmas condições, ambos selecionarem os mesmos tipos de formas de 

concordância” (CORBETT apud MÄDER, 2015, p. 39), conforme se 

pode ilustrar no quadro seguinte: 

 
Quadro I - Demonstração da concordância de gênero 

 

 
Fonte: Mäder (2015, p. 40) 

 

                                                        
30 Simbolizado por Ø, o morfema zero é uma ausência mórfica significativa. Em 

português, por exemplo, o morfema -s designa o plural dos substantivos, 

enquanto sua ausência, Ø, indica o singular: casaØ = singular; e casas = plural. 

Segundo Kehdi (1990, p. 24), “o morfema zero só pode ser postulado se três 

condições forem satisfeitas: (i) é preciso que o morfema corresponda a um espaço 

vazio; (ii) esse espaço vazio deve opor-se a um ou mais segmentos; e (iii) a noção 

expressa pelo morfema zero deve ser inerente à classe gramatical do vocábulo 

examinado.” 
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Como se pode verificar acima, a impossibilidade de concordância 

aleatória entre o gênero dos termos nos sintagmas nominais indica a 

existência de gênero masculino ou feminino nos nomes empregados que 

devem definir o gênero dos demais constituintes: “em português, os 

nomes estão divididos em duas classes e o gênero do nome determinará o 

gênero dos elementos relacionados sintaticamente a ele” (MÄDER, 2015, 

p. 41). 

Ainda segundo Mäder, 

 
a definição de classe de concordância permite 

determinar o número de classes (gêneros 

gramaticais) entre as quais estão distribuídos os 

nomes de uma determinada língua. Enquanto os 

nomes pertencem normalmente a um único gênero 

gramatical, os elementos que concordam com o 

nome podem ter mais de um gênero gramatical 

(tanto é que dizemos que os nomes pertencem a um 

gênero, e outras classes de palavras concordam em 

gênero). (MÄDER, 2015, p. 41). 

 
Diferentemente, ao falar da concordância de gênero, Mattoso 

Câmara dá valor inverso aos constituintes dos sintagmas nominais. 

Segundo ele, são os demais constituintes do sintagma que atribuem 

gênero ao substantivo: “assim, casa é feminino porque se tem de dizer 

casa larga e poeta é masculino porque a expressão correta é poeta 

maravilhoso” (CÂMARA, p. 91). 

Em que pese a discordância sobre o elemento atribuidor de gênero, 

a dissertação defendida por Guilherme Mäder e o livro Estrutura da 

Língua Portuguesa, de Mattoso Câmara, convergem no que tange ao 

gênero gramatical em pelo menos um ponto: na existência de apenas dois 

gêneros gramaticais no português e, assim, na ausência de um gênero 

neutro, pelo menos entre os substantivos31. 

Nos últimos tempos, tem sido comum a tentativa de neutralizar o 

gênero gramatical em certos contextos, especialmente em gêneros 

                                                        
31 Com efeito, Mattoso Câmara reconhece o gênero neutro como uma noção 

gramatical privativa da classe dos pronomes. “A segunda noção gramatical 

própria dos pronomes é a existência em vários deles de um gênero neutro em 

função substantiva, quando a referência é a coisas inanimadas. É o que assinala a 

série demonstrativa isto, isso, aquilo. Em outros, por outro lado, há formas 

específicas para seres humanos, como alguém, ninguém e outrem” (CÂMARA, 

1991, p. 85). 
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textuais mais informais veiculados na internet. O uso de caracteres como 

“@” e “x” têm substituído a vogal “o” em palavras como “tod@s”, 

“amigxs”, por exemplo, como meio de não se utilizar formas genéricas 

que coincidem com o gênero masculino para fazer denotar grupos cujos 

indivíduos têm diferentes identificações de gênero social, como 

tradicionalmente utilizado. 

Para os linguistas Gisela Collischonn e Luiz Carlos Schwindt, tais 

esforços não tendem a prosperar, especialmente por duas razões: (i) a 

extrema dificuldade de uma mudança de estruturas linguísticas por 

interferências externas deliberadas e (ii) a casualidade de as formas “@” 

e “x” ficarem restritas à linguagem escrita à medida que são 

impronunciáveis. Segundo eles, também é precipitado o julgamento da 

língua como um sistema sexista, porque o sexo é uma característica de 

uma porcentagem pequena dos substantivos, enquanto o gênero é inerente 

a todos eles, argumento que também é defendido por Mattoso Câmara. 
 

Uma noção importante para o entendimento 

completo da questão, e crucial para a descrição de 

qualquer sistema linguístico, é a de “marcação”. 

Num sistema de dois gêneros, como o do 

português, em geral, um dos gêneros é não 

marcado. Isto significa que é usado como forma 

coringa; por exemplo, nas locuções verbais, 

usamos a forma masculina do particípio (“ela tinha 

comprado”). O masculino é também usado como o 

termo genérico, que engloba os dois gêneros. 

“Todos” inclui homens e mulheres; “todas” só 

inclui as mulheres. Em muitas línguas, o gênero 

não marcado é o masculino, e isso não significa 

uma relação de poder do homem sobre a mulher. 

(COLLISCHONN; SCHWINDT, 2015) 

 

Por outro lado, tomando-se a língua também como um fato social 

e o conhecimento histórico de que a relação entre os gêneros masculino e 

feminino não se deu de maneira equivalente no decorrer dos séculos, faz-

se evidente a associação entre estrutura linguística e estrutura social para 

concluir que não é mera coincidência o fato de a forma não-marcada ter a 

mesma morfologia que a forma masculina na língua portuguesa e em 

geral nas línguas românicas. Por essa razão, seguimos o pensamento 

defendido por Guilherme Mäder em seu estudo sobre o gênero gramatical 

que rejeita a possibilidade de que o masculino genérico seja puramente 

uma forma não-marcada dissociada de uma ordem social sexista. 
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Em coautoria com Cristine Gorski Severo, Mäder escreveu o artigo 

Sexismo e políticas linguísticas de gênero, publicado como capítulo do 

livro Sociolinguística e Política Linguística: Olhares Contemporâneos 

(2016), em que pondera numa direção oposta a de Collischonn e Schwindt 

no tocante à dita impossibilidade de mudanças planejadas no sistema 

linguístico. É bem verdade que são raríssimos os exemplos de 

prosperidade de tais esforços no mundo, mas os autores argumentam que 

a conscientização social da necessidade de mudança na estrutura da 

língua, para torná-la mais igualitária, pode sim suscitar um fenômeno de 

variação e, posteriormente, uma mudança linguística. 

Como maior exemplo dessa possibilidade, Mäder e Severo citam a 

inclusão artificial de hen no sistema pronominal sueco. O pronome de 

terceira pessoa do singular, de gênero neutro, foi criado por linguistas 

feministas na década de 1960 para substituir o uso do masculino han 
como forma genérica. Nos últimos anos, a forma neutra hen começou a 

ser frequentemente usada em livros infantis, em setores da mídia e até em 

documentos oficiais do Estado, resultado, segundo o artigo, da crescente 

preocupação com as questões de desigualdade de gênero na sociedade 

sueca. 

Os autores lembram que a gramática de uma língua é, de fato, 

composta por subestruturas mais rígidas do que o léxico, por exemplo, 

que, por mais maleável, fica mais sujeito a interferências deliberadas. O 

exemplo do sueco e também de outras variações já em uso em certos 

contextos no PB, como a construção coordenada “senhoras e senhores”, 

que evitam o uso do masculino genérico, indicam, no entanto, a 

possibilidade de se promover mudanças projetadas no sistema linguístico, 

condicionadas a ações políticas que visem à conscientização dos falantes 

acerca da necessidade de mudança e à própria introdução das variantes 

inovadoras no sistema. 

Conclui-se e assume-se, em face do exposto, que a categoria 

gênero é inerente aos nomes no português e que pode ser determinada (i) 

morfologicamente, por flexão ou (ii) sintaticamente, por concordância; O 

gênero masculino é usado como forma genérica, mas já há uso de 

variantes inovadoras ao masculino genérico em contextos específicos no 

PB, como as construções coordenadas ou o uso da terminação -e como 

morfema de gênero gramatical neutro: “menines lindes”, por exemplo. 

No uso canônico da língua, o gênero neutro é verificado na classe 

de pronomes substantivos como ninguém e isso. Também podem ser lidos 

como neutros, alguns substantivos e adjetivos em construções 

predicativas como estou feliz ou sou estudante, em que não se verifica 

nem a flexão morfológica de gênero nem a concordância sintática que o 
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determine, ficando o receptor dependente de informações externas à 

estrutura para precisar o gênero desses constituintes que, segundo as 

teorias aqui referidas, deve ser masculino ou feminino, mas cuja 

identificação resta impraticável nesses contextos. 

 

*** 

 

Finalizamos o presente capítulo, portanto, presumindo ter 

explicitado, de maneira clara e suficiente, os princípios teóricos e 

metodológicos que regem o trabalho desta investigação, desde os 

conceitos basilares da Teoria da variação e da mudança à definição do 

objeto linguístico em análise. É extremamente relevante destacar, ainda, 

as noções trazidas em relação aos sujeitos que compõem o grupo social 

alvo da pesquisa, dado que, sem essas informações do falante, alcançáveis 

apenas no plano pragmático, não subsistiria a variável linguística em 

questão nem, tampouco, sentido para este estudo. 

No próximo capítulo, seguem-se a descrição e a discussão de 

diversas publicações encontradas em pesquisa bibliográfica relativa à 

chamada fala gay. 
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3 ESTUDOS CORRELATOS 

 

Constatada a escassez de estudos específicos sobre o fenômeno 

linguístico que é cerne desta pesquisa, i.e., a variação de gênero 

gramatical na fala de homens gays, este capítulo destina-se a reunir 

estudos relacionados à linguagem gay de modo mais abrangente. A 

apresentação desses estudos se faz nas seções a seguir, que foram 

divididas de acordo com o nível linguístico em que se inserem os 

fenômenos tratados nesses trabalhos, conforme segue: nível 

fonético/fonológico; nível morfossintático e nível lexical. 

Antes de partir para esses trabalhos, não obstante, faz-se mister 

esclarecer que a concepção de linguagem gay aqui reportada não está 

baseada nos estereótipos comumente ligados à fala de homens gays que, 

por sua vez, não raro têm relação com aspectos femininos (LEVON, 2016 

[2006]), nem tampouco temos a pretensão de conceber uma linguagem 

gay uníssona, em razão da inegável pluralidade de identidades que 

constitui a comunidade homoafetiva. 

Em vez disso, entendemos a linguagem gay como o conjunto de 

usos linguísticos dos quais se apropriam os diferentes sujeitos cuja 

identidade sexual é orientada pela homoafetividade e procuramos trazer a 

seguir algumas das características dessa linguagem, documentadas por 

acadêmicos e pesquisadores como Erez Levon (2016 [2006]); Beline 

Mendes (2012); Barbuio (2016); Silva e Palheta (2008), Gesser et al 

(2016), entre outros. Também buscamos fazer, ao longo do texto, uma 

distinção entre os termos linguagem gay e fala gay, sendo esta última a 

que representa um dos estilos componentes da primeira. 

 

3.1 NÍVEL FONÉTICO/FONOLÓGICO 

 

Uma das características distintivas mais lembradas pelos falantes 

e registradas em pesquisas acerca da fala gay é a entoação. Os informantes 

de Mendes (2012) se referiram à trajetória do pitch32 como característica 

                                                        
32 No nível perceptual, o pitch, mensurado em Hertz (Hz), equivale à altura 

dos sons, i.e., quanto mais altos, mais agudos e quanto mais baixos, mais 

graves, e se constitui como um dos principais componentes da entonação. 

“Em análise de fala, as taxas de repetição dos padrões periódicos numa forma 

de onda são denominadas frequência fundamental, entretanto, 

perceptualmente, esta impressão auditiva é chamada de pitch. O pitch 

corresponde à sensação de som grave ou agudo, e suas escalas” (BRAID apud 

BARBUIO, 2016, p. 62). 
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da fala gay: “a entonação ‘sobe e desce’ muito”, disse um deles 

(MENDES, 2012, p. 114). Através de dados coletados em 104 entrevistas 

com sujeitos de diferentes idades, orientação sexual, escolaridade e 

classes sociais, o linguista Ronald Beline Mendes procurou registrar quais 

traços linguísticos os indivíduos da cidade de São Paulo reconheciam 

como próprios da linguagem gay. Este estudo que focalizou o uso de 

diminutivos será retomado na seção seguinte que aborda fenômenos do 

nível morfossintático. 

Um trabalho anterior ao de Mendes e que lhe serviu inclusive como 

referência foi o de Gaudio (1994), realizado com falantes de língua 

inglesa nos Estados Unidos da América, cuja finalidade era verificar, 

através da percepção dos ouvintes, se a dinâmica de pitch realmente 

constituía traço distintivo da fala de homens héteros e gays, conforme 

sugeria a literatura acadêmica até então (vide LAKOFF, 1975 e 

MCCONNEL-GINET, 1983). 

Gaudio gravou dois textos de diferentes gêneros discursivos, lidos 

por oito informantes, sendo quatro deles autodeclarados gays e a outra 

metade autodeclarada heterossexual. Trechos dessas gravações foram 

selecionados e executados diante de treze estudantes de diferentes cursos 

de graduação e de ambos os sexos que participaram da pesquisa na 

condição de ouvintes voluntários para observarem e atribuírem os 

seguintes valores a cada gravação: (1) heterossexual; (2) reservado; (3) 

afeminado; (4) afetado; (5) gay; (6) masculino; (7) emotivo e (8) comum. 

Os resultados apontaram para dois fatos curiosos: (i) a confirmação 

de que os ouvintes eram capazes de identificar a orientação sexual dos 

locutores em quase 100% de ambos os textos e (ii) a constatação de que 

essa habilidade de reconhecimento não estava relacionada com a média 

de pitch, conforme previu a hipótese inicial do estudo, uma vez que, 

calculadas as médias de pitch dos dois grupos, o resultado da fala dos gays 

10% superior à média do grupo hétero não foi considerado 

suficientemente relevante pelo autor para justificar a distinção na fala de 

ambos. 

Medida também a frequência fundamental (F0)33 dos áudios de 

ambos os grupos, tampouco se verificou diferenças que justificassem o 

                                                        
33 “No nível perceptivo, esta frequência representa, para os ouvintes, o correlato 

acústico responsável pela percepção da melodia, ou seja, é percebida como a 

altura melódica da voz, ou o tom” (KENT e READ apud BARBUIO, 2016, p. 

62). Ainda segundo Barbuio (2016), enquanto a média da frequência fundamental 

(F0) de um homem varia em torno de 100 a 120 Hz, a de mulheres se apresenta 

em torno de 200 a 220 Hz. 
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reconhecimento quase unânime dos falantes gays pelos ouvintes, o que, 

segundo Barbuio (2016), vai ao encontro de outras pesquisas já efetivadas 

nesse sentido. 

 
A medição da frequência fundamental (F0) - o 

correlato acústico do pitch - é um dos parâmetros 

mais frequentemente utilizados nos estudos da 

percepção e produção da fala e suas relações com a 

orientação sexual. [...] pesquisas interessadas na 

relação da fala e da orientação sexual, ao 

analisarem a média de F0 de homens gays e 

heterossexuais, não encontraram diferenças 

significativas, se comparadas à média de homens e 

mulheres. (GAUDIO, 1994; LINVILLE, 1998; 

SMITH et al., 2003; MUNSON et al, 2006 e 

ZIMMAN, 2010). (BARBUIO, 2016, p. 50, 51). 

 

Cabe pontuar que a não confirmação da hipótese levantada por 

Gaudio (1994) a respeito das diferenças dos valores médios de pitch entre 

héteros e gays não inviabiliza em absoluto o ensejo de que essa hipótese 

venha a ser testada em estudos futuros. Sobretudo, porque não somente o 

conteúdo daquilo que se verbaliza como também a situação comunicativa 

em que se dá a verbalização exercem influência na nossa entoação. Como 

se sabe, não se lê um texto com a mesma prosódia que se conversa com 

um amigo ou se conta uma piada.34 

Por impor alto nível de concentração e monitoramento, a leitura de 

um texto resulta, indubitavelmente, num produto linguístico mais distante 

da variedade vernacular do indivíduo e mais próximo à variedade padrão 

e, por óbvio, num conjunto mais uniforme, razão pela qual um plano 

metodológico que dê conta de analisar a fala de homens gays e héteros 

em situações mais naturais de uso pode produzir, hipoteticamente, 

resultados distintos daqueles obtidos por Rudolf Gaudio. 

                                                        
34 Para corroborar tal asserção, trago o estudo de Podesva (2007) que analisou a 

variação de pitch e, através dela, a frequência do uso de falsetes na fala de um 

único homem gay estadunidense em três ambientes distintos: um churrasco com 

amigos gays; uma conversa com o pai e o trabalho. Os resultados mostraram que 

o falsete foi muito mais frequentemente empregado na situação com os amigos, 

na qual também esses falsetes eram mais longos e caracterizados por níveis de F0 

mais altos do que os raros falsetes dos demais cenários. Disso se pode abstrair 

também que uma voz mais aguda - portanto um pitch mais elevado - estaria 

relacionada a uma fala gay mais estereotipada, usualmente reservada a situações 

de menor formalidade e, sobretudo, entre interlocutores da comunidade gay. 
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No entanto, é preciso destacar que, mesmo naquelas 

circunstâncias, há indícios de distinções sensíveis de ordem prosódica na 

produção verbal de gays e héteros, dada a proporção significativa de 

reconhecimento da orientação sexual dos locutores pelos ouvintes e 

rechaçada a hipótese de que tal reconhecimento se deu devido ao tom de 

voz mais agudo ou grave, conforme revelou o próprio estudo. 

Com base na mesma metodologia proposta por Gaudio, uma 

investigação pioneira com falantes do português brasileiro (PB) foi levada 

a cabo pelo acadêmico Eduardo Barbuio (2016) e resultou na sua tese de 

doutorado pela Universidade Federal da Paraíba. Barbuio tinha como 

objetivo principal identificar características acústicas relacionadas à 

identificação da orientação sexual dos sujeitos. 

Para tanto, ele registrou em áudio a fala de catorze indivíduos do 

sexo masculino da cidade de Recife-PE, sendo 50% deles autodeclarados 

gays e os demais declaradamente heterossexuais. O procedimento de 

coleta dos dados se deu individualmente em laboratório e os informantes 

leram o mesmo trecho de texto com a orientação de fazê-lo em velocidade 

natural, como se lessem para um grupo de amigos presentes na sala. 

Esses áudios foram posteriormente executados para 75 ouvintes, 

sendo 25 deles homens héteros, 25 homens gays e 25 mulheres de 

orientação sexual desconhecida, que foram denominados “juízes leigos” 

e cuja função era determinar a orientação sexual dos locutores, através da 

percepção de sua voz, escolhendo para cada trecho apresentado uma das 

seguintes as opções: (1) heterossexual; (2) parece heterossexual; (3) não 

identificado; (4) parece gay e (5) gay. 

Na análise estatística, os valores acima formaram uma escala 

gradativa de 1 a 5, sendo 1 relativo aos falantes que soassem mais hétero 

e 5 relativo aos falantes que soassem mais gay. Os resultados revelaram 

que a média de percepção dos juízes sobre os falantes gays ficou em 3,51, 

número que sobe para 3,94 entre os juízes gays, ou seja, uma precisão 

próxima de 100%, visto que o valor (4) já era indicativo de 

homossexualidade. 

No que tange às propriedades acústicas distintivas da fala gay, o 

estudo traz resultados interessantes relativos à duração das sete vogais 

orais tônicas, à duração da fricativa /S/ em posição de coda final, às 

médias de produção dos formantes F1 e F235 e às médias de variabilidade 

de pitch. 

                                                        
35 “Formantes são as ressonâncias reforçadas (intensificadas) dentro de um tubo 

acústico. No caso dos sons de fala, esse tubo constitui-se dos tratos oral e nasal. 

Com os órgãos articuladores ativos (lábios, língua, véu do palato e laringe), 
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A média do pitch do grupo gay (139 Hz) foi 11% superior à média 

do grupo hétero (124 Hz), resultado muito próximo àquele obtido por 

Gáudio (1994), em que essa diferença ficou em 10%, o que, juntamente 

com outros estudos no mesmo sentido, sinaliza à comprovação de uma 

média de pitch levemente superior na fala de homens gays, mas que, 

geralmente, é considerada inócua para a distinção da fala desses dois 

grupos, uma vez que a diferença da média do pitch registrada na fala de 

homens e mulheres é muito mais elevada, em torno de 73%. 

Entretanto, ainda no que diz respeito aos resultados relacionados 

ao pitch, a pesquisa de Barbuio verificou um dado que ele considerou 

substancial: a média de variabilidade do valor de pitch, ou seja, a média 

do pitch mais baixo subtraída da média do pitch mais alto entre os dois 

grupos. A média de variabilidade do pitch gay (78 Hz) ficou 46% maior 

do que a média de variabilidade do pitch hétero (42 Hz), resultado que, 

de acordo com o autor, teve relevância no teste de percepção para a 

identificação dos indivíduos gays, uma vez que essa característica estava 

presente nas falas de todos os indivíduos do grupo. 

Com base também em outros autores, Barbuio chamou de 

“entonação montanha russa” essa alta variabilidade da média do pitch 
percebida na fala dos gays em seu estudo, resultado que dá suporte 

científico à hipótese levantada em Mendes (2012) a respeito dessa 

característica, através da percepção de seus informantes sobre a fala gay 

na cidade de São Paulo: “a entonação ‘sobe e desce’ muito” (MENDES, 

2012, p. 114). 
Quanto às médias de F1 e F2 (em Hz) das sete vogais orais tônicas 

analisadas – /a/, /ɛ/, /e/, /i/, /ɔ/, /o/ e /u/ –,  a tese de Barbuio concluiu que 

todas as vogais produzidas pelos gays tiveram médias superiores às 

vogais produzidas pelos héteros, a partir do que se pode constatar que no 

processo articulatório houve maior abertura do maxilar e maior 

                                                        
modificamos esses tubos, transformando-os em filtros acústicos. Dessa maneira, 

reforçamos certas freqüências em detrimento de outras, conforme a posição dos 

articuladores envolvidos na produção de sons determinados. [...] As vogais 

geralmente apresentam 4 formantes (ressonâncias) - F1, F2, F3, F4. Mas, é 

possível caracterizar todas as vogais com os dois primeiros formantes, uma vez 

que o primeiro (F1) corresponde à altura da língua e o segundo (F2), ao 

movimento horizontal da língua. Com relação à altura da língua, F1 é 

inversamente proporcional a ela, assim sendo, as vogais altas têm F1 baixo e as 

vogais baixas, F1 alto. Quanto ao eixo horizontal, as vogais mais anteriores 

apresentam F2 mais alto e as posteriores mais baixo. As médias e as centrais 

exibem valores intermediários” (UFSC, Manual de fonética acústica, Moodle, p. 

8, 9). 
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deslocamento da língua para a frente no plano horizontal por parte dos 

sujeitos gays, conforme se pode visualizar no gráfico abaixo, desenhado 

por Barbuio, a partir das médias de F1 e F2 de ambos os grupos. 

 
Gráfico II - Dispersão com médias de F1 e F2 de vogais orais tônicas dos 

grupos de gays (letras em rosa) e heterossexuais (letras em azul), realizada no 

software Praat. 

 

 
 

Fonte: Barbuio (2016, p. 103) 

 

Para Barbuio, tal distinção no ponto de articulação das vogais que 

resultou em médias mais altas dos formantes F1 e F2 contribuiu aos juízes 

que foram capazes de identificar a orientação sexual dos gays, já que o 

correlato acústico desses valores são sons mais agudos, especialmente nas 

vogais /a/, /ɛ/, /e/ e /i/, nas quais a diferença da média entre gays e héteros 

foi mais abundante. Ainda segundo o linguista, essa característica 

constitui-se em peculiaridade da comunidade dos seus informantes 

(gays). 
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Em consonância com tais resultados, em nível internacional, a 

pesquisa de Pierrehumbert et al (2004)36 também verificou disparidades 

consideráveis em relação à produção dos formantes por homens gays e 

heterossexuais, mas com valores diferentes a depender de cada vogal. 

Enquanto a vogal /a/ foi produzida pelos gays com um F2 

consideravelmente mais baixo do que o /a/ dos héteros, o F1 produzido 

pelos gays na mesma vogal foi substancialmente mais alto do que o F1 

apresentado pelo grupo hétero. Já a vogal /i/ teve um F2 mais alto e um 

F1 mais baixo produzidos pelos gays, em comparação com os resultados 

apresentados por héteros. E finalmente a vogal /æ/ dos gays teve um F2 

expressivamente mais alto e um F1 ligeiramente mais alto do que os 

mesmos formantes dos indivíduos heterossexuais. Essas diferenças foram 

consideradas estatisticamente significativas pela pesquisa, enquanto a 

produção de formantes das demais vogais analisadas – /u/ e /eI/ – não se 

diferenciou de modo expressivo entre os dois grupos. 

Com relação à produção da fricativa /s/ em coda final, Barbuio 

analisou dois pontos: (i) os valores do pico de energia no espectro e (ii) a 

duração. Os valores do pico espectral de ambos os grupos não se 

distinguiram o suficiente para terem relevância estatística, mas o segundo 

item revelou a confirmação da hipótese levantada por Barbuio de que o 

/s/ em coda final dos gays é mais duradouro do que o mesmo fonema 

produzido por falantes héteros, em média 40%, resultado que, para o 

autor, tem relevância na distinção da fala de ambos os grupos e também 

vai ao encontro de outras investigações realizadas com falantes de língua 

inglesa, nas quais essa peculiaridade também foi observada (LINVILLE, 

1998; ROGERS, JABOS e SMYTH, 2000; ZIMMAN, 2010). 

Erez Levon (2006 [2016]) propôs uma metodologia distinta 

daquela utilizada nos estudos anteriormente mencionados. Ele gravou a 

fala de um homem de 25 anos, lendo uma narrativa de 71 segundos sobre 

um tema cotidiano da cidade de Nova Iorque. Com o objetivo de verificar 

                                                        
36 Com base na mesma metodologia proposta por Gaudio (1994) e reproduzida 

por Barbuio (2016), ou seja, na coleta de dados de fala de grupos de sujeitos com 

diferentes orientações sexuais em laboratório para posterior avaliação de ouvintes 

em relação à percepção da sexualidade dos locutores, Janet Pierrehumbert et 

al  (2004) compuseram um corpus robusto a partir das falas de 103 indivíduos da 

cidade de Chicago nos EUA, sendo 26 homens héteros, 29 homens gays, 16 

mulheres héteros e 16 mulheres lésbicas e 16 mulheres bissexuais. O estudo cujo 

objetivo específico era analisar a influência da orientação sexual na produção de 

vogais concluiu que fatores biológicos influenciam indiretamente os padrões de 

fala de sujeitos LGBT por causar a adoção seletiva de certos padrões de fala 

característicos do sexo oposto. 



60 

 

a influência de duas variáveis – o intervalo de pitch e a duração de 

sibilantes – na percepção dos ouvintes acerca da sexualidade do sujeito, 

ele manipulou digitalmente os valores relacionados a essas variáveis e 

apresentou a grupos diferentes de ouvintes (121 no total) o texto com a 

gravação original e o texto manipulado. 

Levon baseou-se na literatura e em experimentos anteriores para 

determinar os valores a serem modificados de modo que as mudanças 

fossem suficientemente sensíveis, mas não prejudicassem a qualidade do 

áudio. Assim, a duração de todas as sibilantes foi reduzida em 17% e o 

intervalo de pitch e seu contorno geral foram reduzidos em 25% com 

relação ao excerto original. 

A análise concluiu que, por si só, nenhuma das variáveis contribui 

para a percepção dos ouvintes em relação à sexualidade do falante, 

contrariando os resultados de estudos anteriores. É preciso destacar, 

contudo, que, diferentemente das pesquisas já mencionadas, o estudo de 

Levon analisou a influência de cada variável isoladamente e não em meio 

a um conjunto de características que se tornam sensíveis aos ouvidos 

quando se compara a fala de um gay a de um hétero, conforme já 

evidenciado. De acordo com o próprio Levon, é possível que as variáveis 

devam ser consideradas em agrupamentos ou clusters, para que se tornem 

suscetíveis à relação com a sexualidade. 

A propósito, um dado quase unânime nas pesquisas que buscam 

encontrar relações entre aspectos fonéticos e a percepção de sexualidade 

foi confirmado pelo estudo de Levon: a precisão dos ouvintes em 

identificar a orientação sexual do falante, fato que, para o autor, continua 

enigmático. 

Em suma, os resultados aqui apresentados sobre estudos que 

relacionaram sexualidade e linguagem convergiram, de modo geral, a 

respeito da habilidade dos ouvintes em identificar a orientação sexual de 

falantes do sexo masculino, mas não se estabeleceu um consenso em 

relação a que propriedades linguísticas a distinção entre a fala de ambos 

os grupos se deve. 

O trabalho defendido por Barbuio (2016), de suma importância por 

ser o primeiro do gênero com falantes do português do Brasil, encontrou 

características que considerou relevantes para a concepção de uma fala 

gay, como uma maior duração da sibilante fricativa /s/ em posição de coda 

final, diferenças consideráveis na produção dos formantes F1 e F2 nas 

vogais e uma grande média de variabilidade do pitch em relação à fala 

dos héteros. Todos esses resultados encontram respaldo em estudos 

realizados com falantes de língua inglesa, conforme pontuado ao longo 
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desta seção, dado que pode sugerir a hipótese da existência de certos 

aspectos universais de uma linguagem gay. 

 

3.2 NÍVEL MORFOSSINTÁTICO 

 

Iniciemos esta seção com o trabalho de Gesser et al (2016), gênese 

desta pesquisa, sobre a variação de gênero gramatical na fala de 

estudantes gays da UFSC.  O objetivo do estudo era verificar se a variação 

de gênero gramatical constituía traço linguístico identitário da 

comunidade de informantes da pesquisa. 

Para aferir as hipóteses levantadas, Gesser et al compuseram dois 

instrumentos de coleta de dados que foram executados na seguinte ordem: 

(1) a entrevista sociolinguística, com o objetivo de averiguar qual gênero 

gramatical seria naturalmente usado pelos informantes e (2) o teste de 

atitude, que pretendia registrar as avaliações dos informantes acerca da 

variação de gênero gramatical, através de perguntas diretas sobre o 

fenômeno. 

Seis estudantes declaradamente gays de cursos de graduação e pós-

graduação na área de Letras do Centro de Comunicação e Expressão da 

UFSC foram os informantes voluntários da pesquisa. A coleta de dados, 

pela aplicação dos dois instrumentos, se deu em um único encontro com 

cada informante individualmente, conduzido sempre por dois dos quatro 

autores do estudo, alternadamente, e as conversas foram registradas em 

áudio. 

A análise dos dados mostrou que três (50%) dos informantes 

fizeram uso do gênero gramatical feminino durante a entrevista 

sociolinguística, em variação com o gênero masculino, produzindo 

sentenças como sou calma; tenho que ser loira, magra, fina; eu estava 

montada etc. Os demais informantes empregaram apenas o gênero 

masculino na entrevista, entretanto, no teste de atitude, todos os seis 

informantes (100%) admitiram fazer uso do gênero feminino em outras 

situações. 

Devido ao número limitado de informantes, bem como à sua 

homogeneidade social que impossibilita a validade estatística dos dados, 

esse trabalho não poderia fazer conclusões generalizadas acerca da 

comunidade gay a partir de seus resultados, porém, ele levanta hipóteses 

importantes acerca do uso dessa variável linguística para serem analisadas 

em estudos subsequentes, como o grau de formalidade da situação 

comunicativa, o grau de intimidade entre os interlocutores e da idade dos 

sujeitos, considerados fatores extralinguísticos decisivos para o uso das 
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variantes em análise e, em certa medida, para a eleição de outros usos 

linguísticos que caracterizariam uma fala gay. 

Com base nos dados coletados pela pesquisa descrita acima, 

Gesser e Santana (no prelo) analisaram o uso de ambos os gêneros 

gramaticais na fala daqueles informantes, sob a perspectiva da vertente 

norte-americana do funcionalismo linguístico, mais especificamente à luz 

da teoria de Talmy Givón37. 

Relativamente à funcionalidade de ambas as variantes em análise, 

o estudo identificou três funções desempenhadas por essas estruturas: (i) 

a função semântica representacional, compartilhada tanto pela forma 

masculina, quanto pela feminina, que diz respeito meramente à expressão 

de uma proposição como verdadeira; (ii) a função de superlativo, com 

dois níveis de intensidade (+ e ++)38 e (iii)  a função interativa, com 

subfunções de expressar ironia, brincadeira ou intimidade, sendo que as 

funções (ii) e (iii) seriam exclusivas da variante feminina. Ou seja, a 

análise verificou que há um espraiamento da forma feminina para novos 

contextos de uso, em outras palavras, para outros domínios funcionais não 

codificados de igual maneira pela forma masculina, conforme o quadro a 

seguir. 

 
  

                                                        
37 Algumas das premissas que norteiam o pensamento givoniano: (i) a linguagem 

é uma atividade sociocultural; (ii) a estrutura está a serviço da função cognitiva e 

comunicativa; (iii) a estrutura é maleável, motivada e não-arbitrária; (iv) mudança 

e variação estão sempre presentes; (v) o sentido é dependente do contexto e (vi) 

as gramáticas são emergentes (GIVÓN, 1995, p. 9). 
38 Uma vez que a análise indicou, a partir da amostra de dados, que o mero 

emprego do gênero feminino já continha — ou poderia conter —  a função 

superlativa, o uso do sufixo -íssima em predicações com nomes femininos seria 

uma superlativação reforçada. Por exemplo, estou cansada + (superlativo 

imposto pelo uso do gênero feminino); estou cansadíssima ++ (superlativo 

imposto pelo gênero feminino mais superlativo imposto pelo sufixo). 
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Quadro II - Funções e planos/domínios funcionais das predicações de homens 

gays 

 

 
 

Fonte: Gesser e Santana (no prelo) 

 

Lamentavelmente, o estudo de Santana e Gesser não se propôs a 

observar a frequência de uso de cada uma das funções relacionadas ao 

gênero gramatical feminino, dado que poderia esclarecer a compreensão 

que se tem dessa variável para esses indivíduos. Entretanto, pode-se 

sugerir a partir desses resultados que, enquanto o gênero gramatical 

masculino goza de um status de linguagem padrão para esses sujeitos, o 

uso do feminino é, geralmente, restrito a contextos de uso mais 

específicos, como também o são outros aspectos do falar gay, conforme 

indicado em estudos antecedentes, como de Podesva (2007), descrito na 

seção precedente. 

Também mencionado na seção anterior, o estudo de Mendes (2006 

[2016]), realizado com informantes de diferentes orientações sexuais da 

cidade de São Paulo, considerou uma outra característica no nível 

morfossintático como peculiar ao grupo de falantes gays: o uso de 

diminutivos. A pesquisa concluiu que há forte relação entre as categorias 

extralinguísticas de sexo/gênero e o uso de diminutivos, conforme o 

gráfico a seguir. 
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Gráfico III - Frequência de diminutivos (por mil palavras) nos subgrupos de 

sexo/gênero 

 

 
Fonte: Mendes (2012, p. 122) 

 
Além da frequência de diminutivos evidentemente superior na fala 

gay mais feminina, o gráfico acima também deixa clara a proximidade 

entre a fala de gays e mulheres héteros no que tange ao uso desse recurso 

morfológico. E, nesse sentido, não é coincidência que a linguagem gay 

também se assemelhe à feminina em relação a outros usos linguísticos, 

como, por exemplo, à escolha por elementos de prestígio na língua, 

característica da fala dos gays reiteradamente referida pelos informantes 

de Mendes: “as palavras são mais cuidadosamente pronunciadas; gays 

falam mais ‘direitinho’, cometem menos ‘erros’” (MENDES, 2012, p. 

114). 

E a razão para um uso mais frequente de variantes prestigiosas por 

parte de indivíduos gays pode ser exatamente a mesma que 

sociolinguistas da primeira onda de estudos variacionistas atribuíram à 

correção social das mulheres: a utilização da língua como um meio de 

conseguir status social: 

 
Assim, as mulheres podem estar usando meios 

linguísticos como forma de alcançar o status 

negado de outras maneiras. Uma vez que às 

mulheres tem sido negada a igualdade com os 

homens no que se refere às oportunidades de 

educação e emprego, estes não são indicadores 

confiáveis do status de uma mulher ou do status a 

que ela aspira39 (ROMAINE, 2003, p. 104). 

                                                        
39 “Thus, women may be using linguistic means as a way to achieve status denied 

to them through other outlets. Since women have long been denied equality with 



65 

 

 

Em consonância, Lakoff diz que “as mulheres têm muito em 

comum com homossexuais, hippies e acadêmicos: especificamente, todas 

estas identidades compartilham a marginalidade determinada por sua 

exclusão do poder masculino institucionalizado”40 (LAKOFF apud 

HALL, 2003, p. 362). 

Para Mendes (2012), muito do “falar corretamente” atribuído aos 

gays pelos falantes está ligado especialmente a fatos de concordância 

nominal e concordância verbal. O próprio linguista realizou outro estudo 

(no prelo) com uma amostra de 36 entrevistas sociolinguísticas sobre a 

concordância nominal e identidades de gênero no português paulistano e 

concluiu que homens heterossexuais tendem a favorecer a marca zero41 

em relação a mulheres, e homens gays afeminados tendem a desfavorecê-

la ainda mais (OUSHIRO, 2015, p. 417). 

O trabalho de Oushiro (2015), realizado com bases teórico-

metodológicas da sociolinguística variacionista, compôs uma amostra de 

dados a partir de 118 entrevistas para estudar as identidades sociais 

associadas à marca zero de concordância nominal na cidade de São Paulo. 

O estudo não analisou a sexualidade como um fator externo relevante à 

realização da concordância, mas sim as categorias de sexo/gênero e 

concluiu que há uma ampla diferença entre as tendências de homens e 

mulheres no emprego da concordância, com a CN-Ø funcionando como 

indexador de masculinidades, dado que associado a estudos que 

relacionam a fala gay a usos femininos (MENDES, 2012; HALL, 2003; 

GONÇALVES, 2000), bem como aos resultados obtidos por Mendes (no 

prelo), sugere que esta seria uma característica relevante também da 

linguagem de homens gays. 

Outro recurso morfológico que parece ter relação com o falar gay, 

sobretudo com a fala gay mais caricata, é o uso de sufixos como -

íssimo(a) como estratégia de enfatização, conforme mostraram os dados 

de Gesser et al (2016). O informante referido no estudo como Pierre 

Renoir (estudante, 19 anos) disse: “Eu sou uma pessoa que eu uso muito, 

                                                        
men as far as educational and employment opportunities are concerned, these are 

not reliable indicators of a woman's status or the status she aspires to.” 
40 “For Lakoff, women have much in common with homosexuals, hippies, and 

academics: specifically, all of these identities share a marginality determined by 

their exclusion from institutionalized male power”. 
41 A marca zero na concordância nominal (CN-Ø) se dá quando o núcleo do 

sintagma nominal não apresenta a marca /S/ de concordância de número plural 

com o seu determinante. Ex.: As casa. 
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não sei como se chama isso [superlativo, diz a entrevistadora]... eu uso 

muito o superlativo. Adoro falar o íssimo, eu tenho paixão pelo íssimo”. 

Com o objetivo de testar a hipótese supracitada, Gonçalves (2000) 

reuniu uma amostra de dados de fala semi-espontânea do Corpus 

Recontato42, constituído por doze informantes, sendo seis de cada sexo, e 

constatou que, no tocante aos usos de ênfase e/ou focalização, os homens 

optaram por estratégias sintáticas, como o emprego dos advérbios muito 

e pacas ou a escolha por prefixos superlativos como super e hiper. Já as 

mulheres, além dessas estratégias, utilizaram também estratégias de 

sufixação, com os sufixos -íssimo, -érrimo, ésimo e estratégias 

fonológicas, como o alongamento da sílaba tônica e a escansão silábica 

(ex.: ma-ra-vi-lho-sa). 

Para evidenciar que o uso dos sufixos -íssimo, -érrimo e -

ésimo  indexicaliza não só a identidade das mulheres, mas também a 

identidade gay, Gonçalves realizou um teste de avaliação/percepção com 

cinco indivíduos do sexo masculino, todos residentes na cidade do Rio de 

Janeiro, com idades entre 18 e 45 anos, mostrando-lhes a gravação de 10 

enunciados, primeiramente em uma voz feminina e em seguida numa voz 

masculina, sem traços afeminados, segundo o autor, porém, contendo 

acento de intensificação manifesto sufixalmente. Solicitados a que se 

manifestassem livremente sobre as gravações, os informantes produziram 

reações como as seguintes, com relação à fala do homem utilizando os 

sufixos: 

 
(1) Ih! Caramba! Parece coisa de boiola (risos)... 

Esse cara aí, hein? (risos) Não sei não, não sei não. 

(Rub, 33 anos, Zona Norte); 

(2) Sinceramente, eu não acho legal um homem 

falar assim não. Fica muito esquisito. Sabe de uma 

coisa: fica é ridículo mesmo. Esquisitão falar assim 

meio alongado, mole. Não pega muito bem não. 

(Nel, 45 anos, Centro); 

(3) Eu não falo assim não. É exagerado demais… 

Será que é tudo tão -érrimo (mudança na qualidade 

de voz, com alongamento excessivo da tônica) 

                                                        
42 O Corpus Recontato integra o Banco de Dados PEUL (Programa de 

Estudos sobre o Uso da Língua) da UFRJ, que reúne, desde a década de 1980, 

amostras de dados de fala e escrita para estudos de painel (com um indivíduo) 

e estudos de tendência (com a comunidade). A amostra utilizada por 

Gonçalves (2000) constituía-se de dados coletados no final da década de 

1990. 
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assim? (risos) Acho mais legal o ‘irado’. (Sil, 23 

anos, Zona Sul). (GONÇALVES, 2000, p. 55) 

 

Como ficou claro na avaliação dos informantes, o trabalho de 

Gonçalves permite concluir que os homens héteros evitam, de maneira 

consciente, o uso dos sufixos -íssimo, -érrimo e ésimo como 

intensificadores, por reconhecerem que tais formas caracterizam um 

modo de falar mais feminino, próprio de gays e mulheres e, assim, 

preferem intensificadores que o autor chamou de “menos 

comprometedores”, como a intensificação prefixal ou as estratégias 

sintáticas de intensificação. 

Em síntese, os estudos apresentados ao longo desta seção 

evidenciam que as ocorrências morfológicas e/ou sintáticas ora 

mencionadas – uma maior frequência de uso de diminutivos; as 

estratégias sufixais de intensificação/focalização; maior frequência de uso 

da variante canônica na concordância nominal e o uso do gênero 

gramatical feminino em variação com o masculino –, constituem 

características que aproximam a fala gay da fala das mulheres e a 

distanciam da fala dos homens héteros neste nível linguístico, 

diferentemente do que indicaram, em geral, os resultados de pesquisas no 

nível fonológico, apresentadas na seção antecedente. Faz-se imperativo 

ressaltar, entretanto, que, muitas vezes, os usos da fala gay associados a 

variantes consideradas femininas ficam restritos a contextos interacionais 

específicos, conforme mostraram Gesser et al (2016), Gesser e Santana 

(no prelo) e Levon (2007). 

A seguir, constam considerações acerca da linguagem gay no nível 

lexical. 

 

3.3 NÍVEL LEXICAL 

 

Muito provavelmente, são de ordem lexical as distinções mais 

sensíveis aos falantes em geral que caracterizam o falar de indivíduos 

gays, como inclusive apontaram os dados que compõem o corpus desta 

pesquisa, a serem apresentados no capítulo de análise e resultados (5). 

Gírias e expressões próprias dos sujeitos da comunidade, como poc-poc, 

desaquendar e colar velcro43 constituem um dialeto a que Lau (2017, p. 

                                                        
43 “Poc-poc: S.f. (SP) O mesmo que quaquá. Quaquá – S.f. Homossexual 

efeminado; bichinha; Desaquendar:  (do bajubá) V.t.d. e intr. 1. Deixar de lado; 

deixar em paz; 2. Esquecer; 3. Ir embora, vazar; Colar velcro:  Expr. Ato sexual 

entre lésbicas (LAU, 2017, p. 165). 
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161) se referiu como bichês. No entanto, conforme o trabalho de Lau, o 

uso desses vocábulos pode ocasionar estigmatização dentro da própria 

comunidade, uma vez que empregados em situações consideradas 

impróprias pelos LGBTs: 

 
Por se tratar de uma linguagem informal, diferente 

do “português padrão”, [..] é vista como uma 

linguagem a ser evitada e somente falada com teor 

humorístico, até mesmo com intenção de “imitar” 

de maneira “debochada” a forma de se expressar de 

gays que correspondem ao estereótipo, chamados 

de “poc-poc” ou “pão-com-ovo”, termos do 

próprio “bichês” para se referir de forma negativa 

a esses indivíduos [...]. As pessoas LGBT que 

utilizam o “bichês” em seu cotidiano, ou seja, com 

a intenção primária de transmitir mensagem sem 

teor humorístico ou com intenção de denegrir, são 

enxergados como de classe social inferior, menor 

escolaridade e até mesmo de menos 

inteligência.  (LAU, 2017, p. 173) 

 

Outros estudos denominam como bajubá44 o conjunto de 

expressões linguísticas que compõem, distinguem e caracterizam o 

chamado dialeto gay. O termo tem origem em línguas africanas, como 

também o tem grande parte dos vocábulos que o constituem, dado que, 

segundo Silva e Palheta (2008), se deve à proximidade de membros da 

comunidade LGBT com religiões de matriz africana. 

Silva e Palheta (2008) acompanharam de forma sistemática 

durante seis meses um grupo de seis amigos gays em situações informais 

de interação (bares, shoppings e na casa de um deles), na cidade de Belém 

do Pará, para verificar a relação entre usos linguísticos e identidade 

daqueles indivíduos, sob fundamentos teóricos da antropologia. O 

trabalho considerou o bajubá como fator primordial na fundamentação do 

construto identitário homoafetivo, por ser utilizado como parte do 

elemento performático gay e por incluir o falante no universo totalizante 

dos gays. 

                                                        
44 Definição do dicionário Aurélia (referido logo adiante): bajubá - baseada nas 

línguas africanas empregadas pelo candomblé, é a linguagem praticada 

inicialmente pelos travestis e posteriormente estendida a todo o universo gay 

[variante: pajubá]. 
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O quadro a seguir foi adaptado de Silva e Palheta (2008) e traz 

alguns termos e seus significados do pajubá vigente em Belém, segundo 

o estudo. 
 

Quadro III - Termos do pajubá 

 

FORMA LINGUÍSTICA SIGNIFICADO 

A tia AIDS; estar com a doença. 

Alibã Policial. 

Aqüé Dinheiro. 

Aqüendar Olhar; verificar; pegar. 

Aqüendar a léuri Fumar maconha. 

Barroca(o) Velha(o). 

Dar a elza Ato de roubar. 

Ejé Sangue. 

Equê Mentira. 

Erê Criança. 

Güanto Preservativo. 

Ilê Casa. 

Mapô Mulher. 

Mapodre Mulher (forma pejorativa). 

Ocó Homem. 

Odara Grande. 

Mati Pequeno. 

Otim Bebida alcoólica. 

Aissime [sufixo] usado para dar ênfase aos 

advérbios, em especial, de lugar. 

Elissime [sufixo] utilizado quando se quer tornar 

negativa alguma palavra. 
 

Fonte: (adaptado de) Silva e Palheta (2008) 

 

Ressalvadas as variações diatópicas, muitas dessas expressões e 

suas definições também podem ser encontradas no dicionário Aurélia, de 

autoria de Ângelo Vip e Fred Libi. Lançado em 2006 pela Editora da 

Bispa como o primeiro monolíngue do vocabulário gay do Brasil, o 
Aurélia, A Dicionária da Língua Afiada, contém 1.300 verbetes, descritos 

em ordem alfabética, como num dicionário tradicional, e incluindo 

informações como regionalismos, especialmente de usos do Rio Grande 

do Sul, Pernambuco, Ceará, São Paulo e Portugal, de onde eram 
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originários os informantes das pesquisas que resultaram na publicação, 

segundo matéria publicada à época do lançamento no jornal Folha de São 

Paulo. 

Termos como aqüé, ilê, otim e dar a elza, definidos pelo trabalho 

de Silva e Palheta em Belém, também têm definição – coincidente –  no 

dicionário Aurélia, com a informação lateral “do bajubá”.  Já outros 

termos do bajubá constam com sentido diferente ou como variante de um 

vocábulo original, como é o caso de mapô ou amapô que, segundo o 

Aurélia, são variantes de amapoa e podem designar tanto a mulher, 

quanto o órgão genital feminino. Como um exemplo de regionalismo 

mencionado na obra, a expressão amapoa de canudo é usada, no Rio de 

Janeiro, para designar “travesti não operada; que tem pênis, mas jura que 

é amapoa”. 

A definição do artigo definido a45 do Aurélia traz informações de 

extrema relevância para esta pesquisa: 

 
no mundo gay, o artigo definido feminino é, em 

muitos casos, anteposto a substantivos próprios ou 

comuns do gênero masculino, sendo que, no caso 

dos comuns, o substantivo ele próprio também 

passa, se possível, para o feminino. Ex.: A Pedro, 

A Mário; a prédia; a fota; a relógia; a dicionária. 

(VIP e LIBI, 2006) 

 

Os dados que compuseram o corpus da pesquisa de Lau (2017), 

mencionada no início desta seção, foram extraídos da fala espontânea de 

gays em um canal do YouTube dedicado a produzir conteúdo também 

ligado ao universo gay. Esses dados também revelam o uso do gênero 

gramatical feminino numa conversa entre os apresentadores (T; E e F) e 

a avaliação deles com relação a esses usos e ao bichês de modo geral: 

 
T: Engraçado, né, gente, o “a”, que é um artigo 

definido feminino, no mundo gay, fica “a Pedro, a 

Mário...” 

E: Não, rola um feminino, “A Thiaga”. 

T: Eu não falo “A fota, a relógia e a dicionária” 

                                                        
45 Embora a discussão sobre a variação de gênero gramatical já se tenha feito 

oportunamente na seção anterior, à qual o fenômeno está estruturalmente ligado, 

essa nova menção faz-se apropriada, considerando que se trata do fenômeno 

linguístico que é a essência desta investigação, bem como a sua relação com os 

trabalhos ora descritos. 
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F: A prédia, gente, como assim? Além de bichês, é 

burra. 

T: Não foi bem alfabetizada. 

F: Não, nada bem alfabetizada. 

T: Por isso que eu digo... 

F: Olha, Thiago voltando na polêmica... 

T: Calma, gente! Deixa eu falar! Eu acho que muita 

gente... Acho que essas expressões vieram dos 

homossexuais da periferia, que têm uma condição 

financeira mais baixa, que não sabe falar o 

português direito, e que surgem essas gírias. Você 

vê também muitas travestis usando essas gírias, 

esses dialetos. Então acabou isso aí. Não 

necessariamente todos os homossexuais, aliás, a 

grande maioria dos homossexuais não utiliza esse 

dialeto (LAU, 2017, p. 165). 

 

Como se verifica a partir das falas desses sujeitos, tanto o léxico 

quanto outros usos linguísticos tipicamente associados à fala gay estão 

suscetíveis à avaliação negativa por parte de indivíduos da própria 

comunidade. O estudo de Silva e Palheta (2008) também se deparou com 

essa realidade e, segundo tal estudo, um dos seis indivíduos pesquisados 

disse não utilizar o bajubá, embora reconheça grande parte do seu 

vocabulário, por considerar que sua utilização deprecia a imagem gay. 

O que se pode afirmar inequivocamente, a partir do exposto nesta 

seção, é que existem de fato expressões linguísticas que são reconhecidas 

como próprias de falantes gays e geralmente desconhecidas para usuários 

da língua que não pertençam à comunidade LGBT. A própria 

dicionarização do vocabulário gay é um indicativo dessa asserção. 

 

*** 

 

Quanto à legitimidade desses usos nos diferentes níveis 

linguísticos enquanto constituintes plenos de uma linguagem gay, os 

dados apresentados parecem claros – seja nos fatos fonológicos, 

morfossintáticos ou lexicais –, no sentido de rechaçar essa hipótese, posto 

que tais usos não são unânimes e não constituem a linguagem vernacular 

desses sujeitos, mas são reservados para interação com interlocutores da 

própria comunidade e têm funções específicas de expressar brincadeira, 

informalidade e/ou intimidade. 

O que significa dizer que, ao longo deste capítulo, indicou-se que 

os usos linguísticos comumente associados à fala gay, especialmente à 
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fala gay mais feminina, se reservam à constituição e exibição da persona 

gay dos sujeitos e, portanto, não devem, em princípio, compor a 

linguagem desses indivíduos nos demais âmbitos de sua vida pessoal, 

profissional e social, sob pena de estigmatização, inclusive, por parte de 

outros indivíduos gays. 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, são descritos os procedimentos metodológicos 

adotados para a execução da pesquisa. Tais estratégias foram 

estabelecidas com observância da teoria em que se baseia a investigação 

(capítulo 2), da pesquisa bibliográfica pertinente (capítulo 3) e do estudo 

prévio de Gesser et al (2016), para que se possa responder as questões 

levantadas, verificar a procedência das hipóteses iniciais e cumprir os 

objetivos do trabalho. O capítulo está estruturado em cinco subseções, 

que tratam desde a elaboração dos instrumentos de coleta de dados (4.1) 

à análise dos resultados (4.5), como segue. 

 

4.1 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE 

DADOS 

 

No primeiro momento, foi composta uma ficha social (apêndice 

W) na qual consta um código de identificação – nome fictício – definido 

pelo informante para referência a ele ao longo do texto. Os objetivos para 

a escolha desse nome pelo informante são (i) impossibilitar a 

identificação dos informantes por terceiros, mas possibilitar a sua 

autoidentificação na leitura do texto e, principalmente, (ii) verificar o 

gênero do nome escolhido pelos informantes e analisar se há correlação 

entre esse nome e o uso do gênero gramatical em predicação, i.e., se o 

gênero do nome escolhido condiz com o gênero gramatical utilizado em 

suas predicações. Enfatiza-se que o nome não poderá ser qualquer apelido 

pelo qual os informantes já são conhecidos em seus meios sociais, mas 

um codinome específico para este trabalho e definido no momento da 

entrevista. 

A ficha social também abarca o registro de informações pessoais 

dos falantes envolvidos, tais como o nível de escolaridade, o local de 

residência e nascimento, o status de relacionamento e a ocupação dos 

informantes, de modo a vislumbrar uma eventual relação dessas 

características com os resultados acerca da variável linguística em análise. 

Em seguida, foi elaborado o roteiro da entrevista sociolinguística 
(apêndice X), baseado no instrumento desenvolvido por Gesser et al 

(2016), que contém cinco blocos temáticos (informações pessoais, 

política e vida nacional, identidade, narrativas pessoais e bate-volta). O 

que se objetiva, a partir desse instrumento, é verificar como se dá o uso 

do gênero gramatical no contexto da entrevista, ou seja, se haverá 

emprego exclusivo do gênero masculino, do gênero feminino ou a 

variação entre ambos. O roteiro progride, ao longo da entrevista, de temas 
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mais amplos a narrativas pessoais para possibilitar um gradual 

relaxamento e certa intimidade com o entrevistador e, assim, minimizar 

os efeitos do grau de automonitoramento na fala dos informantes 

(LABOV, 2008 [1972]). 

O último instrumento de coleta é o teste de atitude (apêndice Y), 

que compreende perguntas diretas acerca da linguagem gay e do 

fenômeno de variação a que se dedica esta investigação. O teste também 

foi baseado no instrumento de Gesser et al (2016) e se inicia com questões 

mais amplas sobre a linguagem gay até chegar ao ponto específico sobre 

a variação de gênero gramatical para averiguar a percepção e a avaliação 

dos indivíduos com relação a tais usos. Considerando que, de acordo com 

nossas hipóteses, o emprego do gênero gramatical feminino não se 

observará na entrevista sociolinguística, é através do teste de atitude que 

se pretende compreender o uso do gênero gramatical na fala desses 

indivíduos. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS INFORMANTES DA PESQUISA 

 

Com vistas ao recrutamento de informantes para constituição da 

amostra de dados, a pesquisa foi divulgada sem menção direta ao objeto 

de análise, por óbvio, mas de forma genérica foi informado que se trata 

de investigação acadêmica acerca da relação entre identidade, linguagem 

e sexualidade. A ideia foi compor uma amostra a partir de 12 indivíduos, 

o dobro do número de informantes ouvidos por Gesser et al (2016). 

Dado que esta investigação versa sobre a variável gênero 

gramatical em predicação na fala de indivíduos gays e, especialmente, a 

relação entre uso do gênero gramatical feminino e a identificação com o 

gênero social masculino, os critérios para recrutamento dos informantes 

foram, primordialmente, a condição biológica do sexo masculino, a 

orientação homoafetiva e a identificação com o gênero social masculino. 

Devido à natureza bastante especial e, para muitos, tabu desses critérios, 

o convite à pesquisa se fez basicamente entre os meios sociais deste 

pesquisador e não divulgado de maneira ampla. Em outras palavras, foi 

preciso se certificar de que os indivíduos cumpriam esses requisitos 

mínimos sem causar qualquer tipo de constrangimento. 

Os 12 sujeitos da pesquisa foram selecionados considerando-se os 

seguintes critérios: grau de proximidade com o entrevistador (seis amigos 

próximos e seis desconhecidos do entrevistador) e idade (seis entre 18 e 

30 anos, e seis acima de 35 anos). 

Os sujeitos mais próximos ao entrevistado foram convidados a 

participar da pesquisa diretamente por mim. Já aqueles indivíduos que 
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deveriam ser desconhecidos foram convidados por terceiros. Quanto aos 

limites de idade, foram estabelecidos tendo em vista a dificuldade de se 

encontrar informantes mais velhos, embora consideremos que seria ideal 

uma diferença além de cinco anos entre as duas faixas etárias. Entretanto, 

como o controle da variável independente proximidade entre os 

interlocutores (cf. subseção seguinte) exige que parte dos entrevistados 

seja próxima ao entrevistador, era preciso considerar a idade dos 

potenciais informantes nos grupos sociais deste entrevistador ao se 

estabelecer esses limites. Além disso, consideramos também que não 

seria fácil recrutar informantes mais velhos desconhecidos, haja vista a 

nossa História recente que infligiu a muitas gerações de gays 

imediatamente anteriores à nossa uma vida sexual clandestina. 

Essa estratificação dos sujeitos conforme o seu grau de 

proximidade com o entrevistador e conforme a sua idade constitui quatro 

células sociais, com três indivíduos cada, da seguinte maneira: 

 
(1) [I- P+]46: informantes mais jovens e amigos do entrevistador; 

(2) [I- P-]: informantes mais jovens e desconhecidos do entrevistador; 

(3) [I+ P+]: informantes mais velhos e amigos do entrevistador; e 

(4) [I+ P-]: informantes mais velhos e desconhecidos do entrevistador. 

 

Com base em tais critérios, estes foram os indivíduos recrutados 

para a condição de informantes na pesquisa (observando-se o seu nome 

fictício): 

 
  

                                                        
46 Legenda: I- (menor idade); I+ (maior idade); P- (menor proximidade com o 

entrevistador); P+ (maior proximidade com o entrevistador). 
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Quadro IV - Informantes recrutados 

 

 
 

Diferentemente de muitas pesquisas sociolinguísticas, não houve 

restrição quanto à naturalidade dos informantes, além de que estes fossem 

brasileiros e falantes nativos do PB, porque esta não foi considerada uma 

variável independente associada ao fenômeno, no trabalho de Gesser et 
al, bem como confirmado pela pesquisa bibliográfica (capítulo 3) em 

relação a outras características da fala gay que se verifica em falantes de 

diferentes regiões do país. 

Quanto ao local de residência, os informantes deveriam ser todos 

residentes nos estados federados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

onde se deu a coleta de dados. Esses dois estados foram escolhidos pela 

localização do Centro de pesquisa a que esta está vinculada (CCE-UFSC 

em Florianópolis) e por serem locais de residência deste autor, onde ele 

mantém vínculos de amizade com potenciais informantes. Não serão 

divulgadas neste trabalho as cidades de residência, nem a ocupação dos 

informantes, dada a proximidade com o pesquisador de parte deles e a sua 

fácil identificação a partir dessas informações. 

 

4.3 COLETA DOS DADOS 

 

Toda a coleta se deu em um único evento de cada informante 

individualmente comigo, entrevistador, que registrei em áudio o inteiro 

teor da conversa. Nesse único encontro, os informantes receberam e 
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assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice Z), 

em que também consta o convite formal para participação na pesquisa, e, 

sem seguida, a coleta se deu na seguinte ordem: (i) realização da 

entrevista sociolinguística; (ii) aplicação do teste de atitude; e (iii) 

preenchimento da ficha social. 

O local e a data das entrevistas foram determinados conforme a 

disponibilidade de cada informante. Após a efetivação da coleta, os dados 

dos arquivos de áudio foram transcritos, para posterior tratamento e 

análise, em um formulário do software Microsoft Word como o seguinte: 

 
Quadro V - Modelo de formulário para transcrição 

 

 

(INFORMANTE) 

 

 

(IDADE) 

 

(CÉLULA) 

 

 

(PERGUNTA) 

 

 

(RESPOSTA) 

 

(PERGUNTA) 

 

 

(RESPOSTA) 

 

4.4 VARIÁVEIS OBSERVADAS 

 

Nesta pesquisa, foram consideradas três variáveis independentes 

externas e uma variável independente interna, em conformidade com as 

hipóteses formuladas (cf. 1.2.4). 

De acordo com a hipótese inicial (ii), o grau de proximidade com 
o interlocutor constitui-se como fator externo condicionador às variantes 

e, portanto, uma variável extralinguística de essencial relevância ao nosso 

objeto de estudo. Segundo essa hipótese, fundamentada nos resultados de 

Gesser et al (2016),  a variante feminina restringe-se a uso entre 

interlocutores com elevado grau de proximidade (P+). 

Uma outra variável externa que segundo os dados Gesser et al 

(2016) pode ser fator condicionador ao uso da forma gramatical feminina 

é a idade dos sujeitos. A partir desse fato, também relacionado à nossa 
hipótese (ii), consideramos que apenas sujeitos mais jovens (I-) utilizam-

se de ambos os gêneros gramaticais em suas estruturas predicativas, 

enquanto os mais velhos (I+) fazem uso exclusivamente do gênero 

masculino. 
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Ainda em concordância com a hipótese inicial, ii, um terceiro fator 

extralinguístico atuaria sobre a variável dependente desta análise, qual 

seja, o grau de formalidade da situação comunicativa. Segundo a hipótese 

formulada a partir dessa premissa, a variação de gênero em predicação 

apenas se dá em ambientes informais de interação. 

Diferente das outras duas variáveis externas anteriores, no entanto, 

esta não será controlada no recrutamento dos indivíduos, mas, devido a 

inoperalização do controle simultâneo dessas três variáveis, sua 

depreensão se fará através de perguntas próprias (5 e 9) do teste de atitude 

para se verificar a relevância desse possível fator motivador à variável 

dependente. 

A única variável independente linguística observada, por sua vez, 

é a introdução, por parte dos informantes, dos sintagmas nominais a 

pessoa/uma pessoa na estrutura predicativa. Segundo a hipótese iii, 

também proveniente dos resultados de Gesser et al, os indivíduos 

estariam se utilizando do sintagma na predicação como tentativa de 

“neutralizar” a escolha pessoal pelo gênero masculino ou feminino. Será 

analisada a frequência desse uso na entrevista sociolinguística juntamente 

com as demais estruturas predicativas produzidas pelos informantes. 

 

4.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente, foram analisados os dados relativos à entrevista 

sociolinguística. A partir destes, foram quantificadas as estruturas 

predicativas produzidas por cada informante na entrevista, bem como o 

gênero gramatical que foi empregado em cada uma delas, por exemplo, 

sou professor (termo predicador no gênero masculino); eu tava exausta 

(termo predicador no gênero feminino); e me sinto feliz (termo predicador 

com gênero neutro, neste caso, adjetivo masculino e feminino), conforme 

a tabela a seguir: 
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Quadro VI - Modelo de tabela para análise 

 

 
 

O esperado é que não se verifique uso da forma feminina durante 

a entrevista, em consonância com a hipótese inicial (ii) deste estudo, por 

se tratar de um evento que implica alto grau de formalidade. No entanto, 

caso haja a ocorrência de ambas as formas, serão analisados e descritos 

os contextos internos e externos em que se deu o uso de cada variante. 

Quanto à análise do teste de atitude, as respostas de cada 

informante em cada uma das dez questões foram tabeladas, também com 

a ferramenta do Microsoft Word. Em seguida, foram feitas estatísticas, no 

mesmo programa, concernentes aos pontos relevantes do teste, isto é, 

sobre as questões que foram reiteradamente apontadas pelos informantes 

em relação à variável linguística em análise, como os fatores 

condicionadores ao uso de cada variante, por exemplo, e a eventual 

relação desses dados com a estratificação dos indivíduos. 

Ao final, rastreamos, examinamos e descrevemos eventuais 

correlações entre os resultados relacionados à variável linguística em 

análise e as características pessoais de cada informante, constantes na 

ficha social, como o seu nível de escolaridade e a naturalidade ou local de 
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residência, sem mencionar, conforme estipulado anteriormente, esses 

locais exatamente. Esta correlação pode ser feita, por exemplo, com 

menção aos dois estados da federação onde há informantes da pesquisa, 

ou a eventuais diferenças entre cidades do interior ou região 

metropolitana, ou cidades grandes e cidades pequenas, já que há 

informantes naturais ou residentes em regiões com estas características 

antagônicas. 

Ressalte-se que a análise mesclou tratamento quantitativo e 

qualitativo, com ênfase neste último, por mais compatível com a natureza 

dos dados analisados e em consonância com os estudos de terceira onda. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Este capítulo trata de apresentar e discutir os resultados dos dados 

coletados, bem como a sua relação com as nossas hipóteses prévias e com 

o objetivo do estudo. O capítulo divide-se em 3 seções, de acordo com os 

dados de cada instrumento de coleta: a entrevista sociolinguística; o teste 

de atitude; e a ficha social, conforme segue. 

 

5.1 DA ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA 

 

A entrevista semiestruturada (apêndice X) buscou verificar, 

primordialmente, qual o gênero gramatical empregado pelos informantes 

em suas respostas, especialmente, nas estruturas predicativas, como sou 

brasileiro (uso do gênero gramatical masculino) em oposição a sou 
brasileira (uso do gênero gramatical feminino). 

A hipótese inicial era de que não seriam coletados dados do gênero 

feminino através deste instrumento, visto que este uso seria restrito, a 

situações informais de interação, em que não se inclui, por óbvio, uma 

entrevista para pesquisa acadêmica com gravação da conversa em áudio, 

mesmo que o entrevistador fosse próximo aos entrevistados, como é o 

caso em 50% das entrevistas. 

Algumas perguntas da entrevista pretendiam especificamente uma 

resposta predicativa, como é o caso da questão 4.4, sobre como os 

informantes se sentem em relação às habituais notícias de violência 

homofóbica no país e no mundo.  Eis algumas respostas: 

 
(1) É, com isso eu fico bem chateado. E até… triste, né… [Eduardo, 41 anos, 

I+ P-]. 

 

(2) Eu acho que às vezes eu prefiro ficar até um pouco alienado, sabe, em 

relação a isso. Prefiro não ter tanto acesso a tais notícias, porque realmente 

me deixam triste. Aí eu prefiro meio que, sei lá, viver em um mundo à 

parte, sabe, pra não me deixar atingir. Porque, eu não sei, de repente, é 

capaz de eu desenvolver o medo a partir dessas notícias e, sabe, ficar 

assustado com tudo isso e ficar com medo que isso aconteça comigo. 

[Baby Spice, 22 anos, I- P+]. 

 

(3) Eu não vou dizer que eu me sinto seguro, mas não vou dizer que eu me 

sinto todo o tempo ameaçado. [Lindomar, 19 anos, I- P+] 

(4)  

Eu fico dividido porque eu acho interessante sair as notícias, mas ao 

mesmo tempo eu fico receoso, assim (...). [Thiago, 18, I- P+] 
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Certamente, nem todos os informantes deram respostas 

predicativas quando esperado, mas se utilizaram de estratégias sintáticas 

para responderem à(s) perguntas(s), prescindindo da predicação, como o 

fez o informante Avatar ao responder à pergunta 4.4, mencionada acima: 

 
(5) Eu tenho medo. Tanto é que o meu comportamento assim não é só por 

escolha minha. Tem algumas coisas do meu comportamento que eu não 

faço realmente por medo. Por ver essas coisas, assim, essas situações que 

acontecem aí fora. [Avatar, 24 anos, I- P+] 

 

Entretanto, todos os informantes fizeram uso do recurso 

predicativo durante a entrevista, totalizando a soma de 197 estruturas 

predicativas, das quais 80% (158) se realizaram com uso do gênero 

gramatical masculino – ex.: (1) eu fico bem chateado – outros 20% (39) 

foram realizadas com o que chamamos de gênero neutro, isto é, quando o 

termo predicador pode ser tanto masculino, quanto feminino – ex.: (2) 

[tais notícias] me deixam triste – , e nenhuma predicação (0%) foi 

realizada com o gênero mais marcado morfologicamente, leia-se, o 

feminino, conforme a tabela a seguir. 
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Tabela I - Número de estruturas predicativas na entrevista semiestruturada 

 

 
 

Como se pode constatar na tabela I, o uso do gênero gramatical 

feminino em predicação foi completamente rejeitado pelos informantes 

durante a entrevista sociolinguística. Este resultado vai ao encontro de 

nossas hipóteses iniciais, no sentido de confirmar o caráter extremamente 

pragmático desta variável linguística, o que não significa dizer, em 

absoluto, que este uso não faz parte da identidade linguística desses 

indivíduos, mas sim, que ele é sensível a fatores pragmáticos sem os quais 

a variante em questão não se revela. 

Nomeadamente, destacamos, em nossas hipóteses, três fatores 

extralinguísticos como condicionadores para a ocorrência de cada 

variante: (a) o grau de intimidade entre os interlocutores; (b) a idade dos 

interlocutores e (c) o grau de formalidade da situação comunicativa. 

Nosso arranjo metodológico permitiu, a partir dessa premissa, controlar 
as variáveis (a) e (b), constituindo células sociolinguísticas com grupos 

de indivíduos de maior e menor idade e com grupos de indivíduos 

próximos e desconhecidos do entrevistador. No entanto, não foi possível 

controlar a variável (c), uma vez que os dados de todos os informantes 

foram coletados através de uma entrevista, portanto, numa situação que 
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exige certa formalidade e, consequentemente, a escolha pela variante tida 

como padrão.  

À falta de controle da variável (c) que resultou na coleta de dados 

em apenas um estilo47 – relativamente formal – de uso da língua 

atribuímos a ausência do gênero feminino em tais dados, malgrado a 

nossa convicção de que esse uso também compõe, em alguma medida, a 

linguagem desses indivíduos, conforme demonstraram Gesser et al 

(2016) e Lau (2017). 

Consideramos, então, a partir desse resultado, que as três variáveis 

independentes extralinguísticas são imprescindíveis à expressão da 

variável linguística objeto desta análise (a variável dependente), sendo o 

gênero gramatical feminino utilizado apenas (a) quando os interlocutores 

são próximos/amigos; (b) quando os interlocutores são jovens: abaixo de 

40 anos, em geral; e (c) quando o contexto interacional é de 

informalidade. A procedência desta assertiva, levantada aqui como 

hipótese, poderá ser verificada na seção seguinte, em que se analisa o teste 

de atitude dos informantes em relação a esta variável. 

Diferentemente dos dados aqui apresentados, o trabalho de Gesser 

et al (2016), que utilizou basicamente a mesma metodologia desta 

pesquisa, reportou resultados significativamente distintos em relação ao 

uso do gênero gramatical feminino durante a entrevista. Dentre os seis 

informantes ouvidos naquele trabalho, três predicaram com o gênero 

feminino em variação com o masculino, enquanto a outra metade dos 

sujeitos preferiu usar apenas a forma masculina. 

Tal resultado colocaria em xeque a nossa hipótese sobre a variável 

(c), visto que todos os dados foram coletados através de uma entrevista 

gravada, portanto, numa situação de maior formalidade. No entanto, há 

uma nuance extremamente relevante a ser destacada naquele trabalho: a 

identificação com o gênero social dos indivíduos. 

Com efeito, precisamente os três indivíduos que utilizaram o 

gênero gramatical feminino durante aquela entrevista (cf. GESSER et al, 

2016), não se enquadravam perfeitamente no padrão estético-social para 

o gênero masculino. Em outras palavras, usavam trajes reconhecidamente 

femininos: vestiam saias, tinham unhas longas e coloridas, usavam 

                                                        
47 Ressalve-se que estamos considerando a entrevista como um todo e não 

eventuais contextos estilísticos no interior da entrevista como faz Labov (2008 

[1972]). Nesse sentido, o gênero entrevista sociolinguística está sendo 

considerado como relativamente formal, dadas suas características. 
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maquiagem, brincos femininos, salto alto e um deles disse que costumava 

montar-se de drag queen.48 

Conforme discutem Gesser et al (2016), a relação entre o uso do 

gênero gramatical feminino e uso de signos sociais feminino aponta para 

o fato de que a identidade de gênero influencia não somente em nossa 

expressão estética, mas também – e especialmente quando se fala em 

variação de gênero gramatical! –  na nossa linguagem. Afinal, um homem 

de saias e maquiagem carregada ao dizer me sinto cansada em uma 

apresentação pública causaria muito menos estranheza do que um homem 

com trajes “de homem” proferindo as mesmas palavras no mesmo 

contexto, assim como de igual maneira uma mulher trans causa 

estranheza ao predicar com o gênero gramatical masculino, porque há 

uma correlação natural entre o modo como nos apresentamos socialmente 

e o que se espera de nossa produção verbal a partir dessa imagem. 

Por essa razão, a integral identificação com o gênero social 

masculino e, por consequência, a expressão aparente dessa identidade 

foram condições imprescindíveis à seleção dos informantes nesta 

pesquisa, dado que a questão motivadora do estudo versa sobre a relação 

entre identificação com gênero social masculino e uso do gênero 

gramatical feminino e, portanto, não faria sentido entrevistar indivíduos 

cuja identidade não se enquadrasse nesse padrão, ou estivesse num 

continuum (como parece ser o caso dos três informantes de Gesser et al) 

a que muitos trabalhos se referem como gênero fluido.49 

O estudo de Gesser et al também levantou uma hipótese (a 3ª do 

nosso estudo) acerca do uso do sintagma nominal uma/a pessoa na 

predicação; segundo essa hipótese, os indivíduos estariam acrescentando 

o sintagma na estrutura predicativa como forma de neutralizar o uso do 

gênero gramatical, trocando sentenças como “sou carinhoso/carinhosa” 

por “sou uma pessoa carinhosa”,  já que, assim, o termo predicador faz 

                                                        
48 “Homem que se veste de mulher, usando roupas exóticas e maquilagem 

carregada, como diversão ou a trabalho, geralmente em bares e casas de 

espetáculo, mas também em eventos de rua.” Definição do dicionário virtual 

Michaelis, disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/drag%20queen/>, acesso em 22/02/2018. 
49 Segundo matéria de Cristiano Rosa publicada no Jornal Zero Hora, gênero 

fluido é uma identidade de gênero não-binária que se configura pela identificação 

com os gêneros de maneira inconstante, uma vez que a pessoa flutua entre o ser/se 

fazer homem ou mulher. Disponível em: 

<http://jornalnh.com.br/_conteudo/2017/05/blogs/cotidiano/questao_de_genero/

2116936-a-identidade-real-do-genero-fluido.html>, acesso em 22/02/2018. 
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concordância necessária de gênero gramatical feminino com o nome 

pessoa, sem “comprometer” o sujeito. 

Embora o sintagma tenha ocorrido em nossa amostra, sua 

frequência de uso faz rechaçar a hipótese supracitada. De fato, somente 

quatro dos doze indivíduos entrevistados fizeram uso desse recurso e em 

apenas uma oportunidade cada durante toda a entrevista, totalizando 

quatro ocorrências dentre todas as 201 (197 + estas 4) estruturas 

predicativas realizadas pelos informantes, conforme segue: 

 
(6) Não sou uma pessoa muito otimista. [Almodóvar, 42 anos, I+ P-]. 

 

(7) Eu sou uma pessoa muito bondosa, muito legal. E eu acho que eu sou 

bem intuitivo. [Lion, 26 anos, I- P+]. 

 

(8) Nossa, eu sou a pessoa mais desconectada do mundo! [Araucária, 35 

anos, I+ P-]. 

 

(9) Bem, eu sou uma pessoa, vamos dizer, muito preocupada com o 

ambiente. [Lindomar, 19 anos, I- P-].  

 

Como se vê nos dados acima, a introdução do nome “pessoa” à 

estrutura predicativa também ocorreu, como no estudo de Gesser et al, 

forçando o termo predicador a marcar o gênero gramatical, através da 

concordância necessária com o novo referencial (pessoa), mas em 

proporção insignificante com relação ao total de predicações utilizadas, 

impondo-nos à conclusão de que, a partir da amostra analisada, esta não 

é uma variável relevante. 

Em que pese a ausência do gênero gramatical feminino nas 

predicações do corpus desta pesquisa, a amostra de entrevistas contempla 

outros usos do feminino que revelam a proximidade dos informantes com 

tal variante e reforçam as nossas avaliações até então apresentadas acerca 

do fenômeno variável em análise. Eis alguns desses usos: 

 
(10) O Félix daquela novela que teve que era a viada vingativa. [Thiago, 18 

anos, I- P-]. 

 

(11) A bichinha pão-com-ovo é aquela coisa simplinha, sabe. Ela até quer ser 

uma poc-poc, mas ela não consegue. Ela é uma pão-com-ovo. Tem os 

ursos que é aquele homão, assim, que é homão, mas que gosta de homem 

também, né, que é peludo e gordinho. Que mais? Tem as barbies, tem as 

suzies. As barbies são os halterofilistas, os que vão em academia são 

musculoso e tal. E a Suzy é aquela que não chegou a ser barbie ainda, 
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ela tá no segundo ou terceiro mês de academia, tá evoluindo, né. [Buffy, 

37 anos, I+ P+]. 

 

(12) Isso pode ser até targeting de mercado, né, tu imaginar que as afeminadas 

vão consumir determinado tipo de maquiagem e de roupa pra noite; 

imaginar que as ursas aí tão com determinado tipo de foco e pá, então, eu 

não sei. [Almodóvar, 42 anos, I+ P-]. 

 

Os dados acima indicam claramente o uso do feminino para fazer 

referência a homens gays, isto é, indivíduos declaradamente gays, usando 

o gênero gramatical feminino para se referirem a outros indivíduos 

também gays, o que não deixa de ser um fato importante para demonstrar 

que esse uso é, de uma forma ou de outra, reconhecido por esses 

indivíduos como característico da comunidade. 

Precisamente, a maneira como os informantes percebem e avaliam 

esses usos será abordada na seção seguinte. 

 

5.2 DO TESTE DE ATITUDE 

 

O teste de atitude (apêndice Y), realizado após a entrevista 

sociolinguística, continha 10 perguntas diretas sobre a linguagem gay e 

sobre o nosso fenômeno e tinha como objetivo registrar a percepção e a 

avaliação dos informantes em relação à possível variação de gênero 

gramatical em sua fala, especialmente no que tange ao uso da variante 

feminina. 

A questão 1 perguntava se existem aspectos distintivos da 

linguagem gay e se os informantes poderiam citar algumas dessas 

características. A resposta foi unânime no sentido de reconhecer que a 

fala gay tem características próprias; os 12 informantes disseram que sim, 

mas três deles (Almodóvar, 42 anos; Araucária, 35 anos; e Douglas, 43 

anos), todos do grupo de maior idade (I+), não souberam exemplificar os 

aspectos distintivos. 

A maior parte dos informantes (8) citou características de ordem 

lexical, mencionando gírias popularizadas pela internet como mona, 
babado e bee e também termos oriundos do pajubá como acué, edi, neca, 

picumã e desaquendar. Dois dos informantes citaram o próprio pajubá 

como característica da fala gay e lembraram que o dialeto surgiu como 
uma linguagem dos travestis, mas que já está popularizado entre os 

falantes gays: 
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(13) Então, tem o pajubá, mas ele não é do gay, né, ele é dos travesti. O 

movimento travesti, movimento de rua também que usa o pajubá que pode 

ser... eu acredito que ser usado por vários nichos diferentes e muitos gays 

se apropriam. [Thiago, 18 anos, I- P-]. 

 

Theo, 49, citou uma maior tendência ao uso de adjetivos, 

especialmente com os sufixos intensificadores -ésimo e -érrimo, mas 

frisou que ele geralmente não faz uso de tais recursos. Lindomar, 19, [I- 

P-] além do pajubá, mencionou aspectos fonéticos: 

 
(14) Tanto a questão da fonética, da entoação, que muitas vezes é um pouco 

característica assim que tem às vezes uns mais agudos, às vezes tem um 

sobe e desce assim que não é algo retilíneo, é algo mais [gesticulando para 

demonstrar a variação da média de pitch]. 

 

Essas respostas deixam clara a visão desses indivíduos em relação 

à fala gay como uma linguagem distinta, cujas características 

mencionadas pelos informantes coincidem com àquelas apontadas por 

estudos antecedentes como o de Silva e Palheta (2008) sobre o uso do 

pajubá; Gonçalves (2000) sobre o uso de -ésimo e -érrimo; e Barbuio 

(2016) em relação à média de variabilidade de pitch. 

Outro dado interessante, a partir dessa questão, é a verificação de 

que os sujeitos de menor idade (grupo I-) têm mais proximidade com a 

fala gay, visto que os três indivíduos que não souberam elencar marcas 

dessa linguagem pertencem ao grupo de sujeitos mais velhos (I+), e os 

outros três do mesmo grupo, que chegaram a mencionar características da 

fala gay, deixaram claro que não fazem uso dessas formas: 

 
(15) Olha… eu fui descobrir essa que chamam de linguagem gay há... sei lá, 

há alguns anos, assim…vendo alguns amigos que falam porque a televisão 

mostrou, a internet mostra, então, essa linguagem que as travestis usam e 

que cada vez mais pessoas [gays] usam hoje, eu fui conhecendo pela 

televisão, assim...Ou algum amigo vê um vídeo interessante, manda pela 

internet e tal, mas não costumo usar. Não cresci ouvindo e sendo exposto 

a ela, então é quase uma língua estrangeira pra mim. [Theo, 49 anos, I+ 

P+]. 

 

A questão 2, que perguntava se os informantes eram capazes de 

identificar um gay pela fala, vem corroborar com os resultados obtidos 

pela questão 1, no sentido de distinguir a  fala gay, pois a totalidade dos 

informantes confirmou que eles se julgam capazes de saber a sexualidade 

de um sujeito devido às distinções que mencionaram nessa fala, resultado 



89 

 

que encontra respaldo em vasta literatura (GAUDIO, 1994; 

PIERREHUMBERT et al, 2004; LEVON, 2016[2006]; BARBUIO, 

2016) na qual também se verificou a habilidade dos indivíduos  – 

especialmente os gays – em identificar a orientação sexual de outros, com 

base apenas na fala. 

Entretanto, Theo, 49, ressaltou que acredita que essa habilidade de 

identificação se deve mais a aspectos extralinguísticos como a expressão 

facial, tom de voz, gestos e postura corporal do que à linguagem em si. 

Os estudos já mencionados, no entanto, rechaçam essa possibilidade, 

dado que a percepção sobre a sexualidade dos indivíduos se fazia com 

base exclusivamente em vozes gravadas e a diferença entre tons de voz 

mais aguda ou mais grave de sujeitos héteros e gays não foi considerada 

relevante, em nenhum desses estudos, o suficiente para mudar a 

percepção da sexualidade pelos ouvintes. 

Lady Gaga, 27, também fez ressalvas a essa habilidade, já que, 

segundo ele, nem todos os gays fazem uso das formas linguísticas 

características da fala gay, o que nos leva a mais um resultado unânime: 

todos os 12 informantes concordam que existem sim gays que não são 

identificados ao falar (questão 3), apesar de, em geral, ser possível a 

identificação. 

A variação de gênero gramatical surge na questão 5, à qual os 

informantes deveriam responder que forma preferem usar para se 

expressar, numa conversa informal com um amigo gay, estou cansado ou 

estou cansada. Somente Lady Gaga, 27, e Baby Spice, 22, responderam 

que preferem usar o gênero feminino. Outros três informantes (Thiago, 

18, Lindomar, 19,  e Avatar, 24), também do grupo de menor idade, 

disseram que usam os dois gêneros nessa situação. 

Enquanto Lion, 26, foi o único do grupo I- a responder que prefere 

usar apenas o masculino nesse contexto, Eduardo, 41, foi o único 

informante do grupo I+ a admitir o uso do feminino nessa situação, mas 

ressalvando que só o faz em caso de brincadeira: 

 
(16) Sempre falo no masculino. A não ser que a gente esteja brincando e tal, 

às vezes sai alguma coisa assim, mas como eu falei, “ai, amiga, tô 

cansada”, mas tipo brincando. Não que eu gostaria [de ser mulher] 

entendeu, eu gosto sempre de me atribuir o gênero masculino e gosto, 

enfim, do gênero masculino. [Eduardo, 41 anos, I+ P-] 

 

Esses números já expõem uma clara distinção entre os dois grupos 

etários de informantes com relação ao uso da forma feminina, atestando 

a nossa hipótese de que a idade dos sujeitos é uma variável externa 
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relevante ao objeto em análise. Enquanto cinco dos seis indivíduos do 

grupo I+ (entre 35 e 49 anos) disseram que preferem usar apenas o 

masculino numa conversa informal com um amigo gay, somente um dos 

seis indivíduos do outro grupo etário (entre 18 e 27 anos) respondeu de 

igual modo, ao passo que os demais membros do grupo ou elegeram 

apenas o feminino ou ambos os gêneros nessa situação, como mostram os 

gráficos a seguir. 

 
Gráfico IV - Preferência a cada gênero gramatical em conversas informais com 

interlocutores gays por grupo etário. 

 

 
 

No decorrer do teste, entretanto, os informantes Buffy, 37, e 

Araucária, 35, que haviam respondido que preferem o masculino numa 

conversa informal com amigos gays, admitiram usar o feminino em 

determinadas circunstâncias. Já no grupo de menor idade, Lion, 26, 

também reconheceu o uso do gênero gramatical feminino em predicação 

em situações específicas, fazendo dessa resposta uma unanimidade no seu 

grupo etário, como mostra o gráfico a seguir: 
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Gráfico V - Número de informantes que reconheceram usar o gênero feminino 

(em determinadas circunstâncias) por grupo etário. 

 

 
 

Conforme o gráfico V, mais uma vez, fica evidente a diferença 

entre os grupos etários quando questionados sobre o uso do gênero 

feminino. Outro dado importante é que, dentre os informantes do grupo 

I+, os três que afirmaram jamais predicar com o gênero feminino são 

justamente os mais velhos do grupo: Almodóvar, 42, Douglas, 43, e Theo, 

49. Isto é, se fizermos um cálculo com o total de informantes divididos 

entre menores e maiores de 42 anos, o resultado seria: 100% dos mais 

jovens (9 indivíduos) reconhecem usar o gênero feminino em predicação, 

enquanto 100% dos mais velhos (3 indivíduos) dizem jamais utilizar o 

feminino. 

Esses resultados mais uma vez ratificam a hipótese prévia sobre a 

variável independente externa idade em relação ao nosso objeto de 

estudo. Ou seja, a realização da variável dependente desta análise, leia-

se, a variação de gênero gramatical na fala de homens gays, ocorre na fala 

indivíduos mais jovens, que constroem estruturas predicativas em ambos 

os gêneros gramaticais, sendo cada gênero condicionado por outros 

fatores extralinguísticos, ao passo que sujeitos mais velhos – a partir de 

42 anos de idade, conforme a nossa amostra – não fazem uso dessa 

variação, predicando apenas com o gênero gramatical masculino, como 

mostra o excerto 16: 
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(17) Você não acha que de repente seja a relação de idade, de criação? Porque, 

por exemplo, tem amigos meus que jamais usaram [o feminino] comigo, 

mas amigos mais velhos... e não usam também, por exemplo “ah, tô 

cansada”, nunca vão usar… Mas eu percebo que uma geração mais atual, 

talvez seja assim oh também uma forma de se impor, de se assumir, usam 

isso, né, quer dizer, oh eu não tô nem aí, eu tô usando mesmo, né… 

[Douglas, 43, +I +P]. 

 

Douglas, 43, ratifica, mais uma vez, a validação da nossa hipótese 

sobre a variável idade. Nada obstante, mesmo àqueles sujeitos de menor 

idade que apresentam a variação de gênero gramatical em predicação na 

sua linguagem, o uso da forma feminina está condicionado a fatores 

extralinguísticos e, portanto, essa variante só concorre com a sua 

equivalente masculina quando aqueles requisitos são satisfeitos. Um 

desses fatores, de acordo com as nossas hipóteses, é o grau de formalidade 

do contexto interacional, sendo a forma feminina concorrente com a 

masculina apenas em situações informais de interação. 

São dois os fatos resultantes desta análise que sustentam a hipótese 

supracitada: (i) a completa ausência de ocorrências de predicação 

feminina durante a entrevista sociolinguística (uma situação de evidente 

formalidade), mesmo na fala dos sujeitos que reconheceram este uso 

posteriormente no teste de atitude e (ii) a resposta unânime de todos os 12 

informantes à pergunta (9) do teste, sobre qual gênero preferem usar em 

situações de maior formalidade: o masculino, conforme segue: 

 
(18) Eu acho que nesse caso eu usaria o masculino. “Tô cansado”, por 

exemplo, pra dar justamente esse distanciamento. Porque se eu falar pra 

você “tô cansada, tô louca”, sabe, começar a usar o feminino, eu acho que 

indica uma liberdade muito grande... Isso oportuniza, assim, uma 

intimidade. E eu acho que nesse caso mais formal é bom manter um 

distanciamento, até pela situação comunicacional, né. [Baby Spice, 22, I- 

P+] 

 

(19) Eu acho que eu começaria usando o masculino, mas a partir do momento 

que eu tenho uma intimidade com a pessoa, eu começo a desconstruir o 

gênero da minha linguagem. Acho que é uma coisa natural, acontece com 

várias pessoas que eu interajo, sabe, que eu dialogo, com vários amigos 

que eu fiz o caminho. [Lady Gaga, 27, I- P+] 

 

Baby Spice e Lady Gaga, ambos do grupo mais jovem, foram os 

únicos informantes do total de 12 a relatarem que preferem o gênero 

feminino ao masculino em situações informais com amigos gays (questão 
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5), portanto, são os mais adeptos à variante feminina do conjunto de 

informantes. No entanto, mesmo eles elegeram a forma masculina para 

situações formais, como mostram os fragmentos de suas falas transcritos 

acima, atestando a hipótese (ii)b deste estudo. 

Pertencente ao outro extremo do conjunto de informantes, ou seja, 

no grupo dos três mais velhos que não reconheceram o uso da forma 

linguística feminina sob qualquer hipótese, Almodóvar, 42, fez a mesma 

avaliação sobre a variável formalidade, narrando sobre como percebe uso 

dessa variante na fala de seus amigos gays: 

 
(20) Eu acho que isso depende muito da situação. Por exemplo, se eles [os 

amigos gays que usam o feminino] estivessem contigo agora [no 

momento da entrevista] que você é um desconhecido, falariam no 

masculino. Mas se a gente tivesse às três da manhã numa boate, 

provavelmente, falariam no feminino, então, acho que isso também varia 

um pouco do contexto, assim. [Almodóvar, 42, I+ P-] 

 

Além de não deixarem dúvida sobre a validade da nossa hipótese 

acerca da variável formalidade, os excertos acima também apontam para 

outra variável independente externa: o interlocutor. Os três relatos 

indicam que a forma feminina sinaliza que há uma relação de intimidade 

entre falante e ouvinte. De fato, o termo intimidade foi o mais 

mencionado, quando os informantes responderam sobre as diferenças de 

se usar o gênero masculino ou o gênero feminino (questão 8): 

 
(21) Com você e com uma prima, não é com todos, não vou generalizar, mas 

às vezes eu falo, sabe, “a mana” ou sabe assim me refiro como mulher, 

mas é pra brincar...É com quem mais eu tenho bastante intimidade, agora 

com outras pessoas, não. Vai da intimidade, assim, se a gente tá naquele 

assunto de brincadeira, com certeza vai sair um cansada, entende, agora 

se o assunto é sério, com certeza a gente vai falar cansado. É muito de 

momento mesmo. [Avatar, 24, I- P+] 

 

A explicação de Avatar é uma boa síntese do uso dessa variável 

linguística por reforçar as nossas hipóteses sobre a influência da variável 

formalidade – se o assunto é sério, com certeza, a gente vai falar cansado 

– e da variável intimidade – [o feminino] é com quem mais eu tenho 

bastante intimidade. Mas além de ratificar o papel dessas variáveis 

externas, Avatar também estabelece uma importante interdependência 

entre elas para que possam condicionar o uso da forma feminina. Em 

outras palavras, não basta que a situação seja informal para que se use o 

feminino, é preciso também que haja intimidade entre os interlocutores, 
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assim como tampouco o feminino vai ser usado se os sujeitos da interação 

forem amigos íntimos, mas o requisito da informalidade não for 

cumprido. 

De acordo com nossa interpretação, é exatamente devido à relação 

de interdependência dessas variáveis para condicionarem o uso do 

feminino que não houve ocorrência espontânea de predicação com gênero 

mais marcado morfologicamente durante a entrevista sociolinguística. 

Controlamos isoladamente a variável intimidade entre os interlocutores, 

através da divisão dos informantes em dois grupos, sendo um deles de 

indivíduos desconhecidos do entrevistador e o segundo grupo de 

indivíduos que são amigos próximos ao entrevistador. No entanto, não 

houve controle sobre a variável formalidade, já que toda a coleta se deu 

numa situação relativamente formal de comunicação. A conclusão de 

Araucária, 35, também acompanha esse entendimento: 

 
(22) É uma hipótese que eu tô pensando, mas, por exemplo, tem uma situação 

de super relaxamento, de super brincadeira com os amigos bem mais 

próximos que eu posso falar, “ai tô cansada, amiga” [com o tom de voz 

mais agudo]. Não sei, pode ser que saia, mas não é o natural. Mas eu acho 

que depende de como as pessoas se sentem naquele momento. Talvez tem 

as pessoas que vão usar só um e só outro. Mas eu acho que a grande 

maioria do público gay, pelo menos os que eu conheço, eles vão variar; 

vai depender do momento, da situação, de com quem eles tão falando, o 

grau de intimidade, todo esse contexto tem uma influência gigantesca. 

[Araucária, 35 anos, I+ P-]. 

 

Conforme expõe Araucária e como também é a conclusão desta 

análise a esse respeito a partir dos dados ora apresentados, o gênero 

gramatical masculino é o gênero padrão da linguagem predicativa dos 

homens gays cisgêneros. Mas o gênero feminino concorre com o 

masculino nas estruturas predicativas desses indivíduos quando uma série 

de fatores extralinguísticos emerge simultaneamente e motiva o uso da 

forma feminina, a saber: (i) quando o contexto interacional é de 

informalidade; (ii) quando os agentes da interação têm uma relação de 

muita proximidade; e (iii) quando os falantes são mais jovens: abaixo de 

42 anos de idade, segundo a nossa amostra. 

Mas além do grau de proximidade entre os interlocutores ser 
necessariamente elevado para que ocorra a forma feminina, os dados 

mostram que quanto mais este interlocutor compartilha do interesse 

sexual do falante, mais provável é o uso da variante feminina. Ou seja, 

não basta que o receptor seja próximo ao emissor, ele deve ser, 

preferencialmente, outro homem gay. 
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(23) O feminino se usa quando você tem intimidade. Ou não precisa nem ter 

intimidade, quando tá um monte de “viado”, pode usar o feminino que 

elas vão entender. Eles, né. Vão entender, tá tudo de boa, tudo beleza. 

[Buffy, 37, I+ P+] 

 

De fato, 4 (67%) dos 6 informantes que incluíram o feminino na 

sua resposta à questão 5, sobre que gênero preferem usar numa conversa 

informal com amigos gays, mudaram a sua resposta na questão 6, sobre 

que gênero preferem usar quando o interlocutor não é gay; e apenas 2 

deles (33%) mantiveram a mesma resposta, mostrando que, para eles, a 

sexualidade do interlocutor não importa, mas sim o seu grau de 

proximidade com ele e o grau de formalidade da situação, conforme o 

quadro seguinte: 
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Quadro VII - Contraste de preferência por gênero gramatical de acordo com a 

sexualidade do interlocutor. 

 

 
 

♂ = Masculino   ♀ = Feminino   ♂♀ = Masculino e Feminino 

 

Como se vê no quadro VII, os únicos dois informantes que haviam 

elegido apenas o gênero feminino para produzir estruturas predicativas 

com um amigo gay, Baby Spice, 22, e Lady Gaga, 27, mudaram sua 

resposta para masculino e feminino quando o interlocutor não é gay, no 

mesmo sentido de Avatar, 24, e Lindomar, 19, que haviam respondido 

masculino e feminino à questão 5 e mudaram para apenas masculino na 

questão 6. Apenas Eduaro, 41, e Thiago, 18, mantiveram a mesma 

resposta, sendo que Eduardo lembrou que só usa o feminino como 
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brincadeira, seja qual for o interlocutor e Thiago, 18, não considerou a 

sexualidade do interlocutor um fator relevante. 

Embora não haja unanimidade nas respostas a esse respeito, o 

percentual de respostas alteradas pelos informantes entre as questões 5 e 

6 faz concluir que a identificação com a orientação sexual do falante é 

uma importante característica do ouvinte para que haja uso do gênero 

feminino, não tanto quanto o grau de proximidade entre eles, mas exerce 

influência para boa parte dos indivíduos. Isto é, de acordo com esses 

dados, para que um falante gay produza estruturas predicativas no gênero 

gramatical feminino, é fundamental que haja um alto grau de proximidade 

com o interlocutor e é preferível que este também seja gay. 

Conforme ficou evidente ao longo desta análise, a predicação com 

o gênero gramatical masculino constitui a linguagem vernacular dos 

indivíduos que compõem o corpus desta pesquisa, enquanto a variante 

feminina representa um uso extraordinário que está submetido à 

eventualidade de condições pragmáticas específicas, como, por exemplo, 

alto grau de intimidade entre os interlocutores e alto grau de relaxamento 

no ato de fala. Consonante com tal assertiva, Lindomar [19, I- P-], quando 

perguntado se predicaria com o gênero feminino numa situação de 

formalidade (questão 9), respondeu: 

 
(24) LINDOMAR — Nunca falaria no feminino. No trabalho, ou falando com 

algum professor, sempre falaria normal. 

 

(25) ENTREVISTADOR – Normal é o masculino? 

 

(26) LINDOMAR – Sim, é o que seria normal para alguém com a minha 

identidade de gênero. 

 

Questionados sobre as diferenças de se falar uma forma e outra 

(questão 8), os informantes, em geral, concordaram que a forma 

masculina é o seu uso mais natural, enquanto a forma feminina, para eles, 

indica a presença de fatores condicionadores específicos. Nesta questão e 

também em outros momentos da execução do teste, os informantes 

relataram o que significa para cada um deles o uso da variante feminina. 

A partir dessas respostas e da noção do caráter indicial dos 

elementos linguísticos (MENDES, 2011), foi composto o quadro XIII, 
com os significados externos que a forma feminina pode indexicalizar de 

acordo com cada informante. 
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Quadro VIII - Noções indexicalizadas pela forma feminina segundo cada 

informante 

 

 
 

Entre outros, o quadro XIII deixa evidente a relação entre uso da 

variante feminina e a ideia de brincadeira, através do grande número de 

menções espontâneas a este termo. Segundo esses dados, além do 

momento interativo ser de alto relaxamento, a predicação com o gênero 

feminino indica que o falante muito provavelmente não estará tratando de 

um assunto sério, como também já mostraram os excertos (15), (20) e 

(21), segundo os quais, o caráter jocoso da conversa é condição sine qua 

non ao emprego da forma feminina. 

Embora em menor número, outro dado relevante é a menção à 

função superlativa da variante feminina. Os trabalhos de Gesser et al 
(2016) e Gesser e Santana (no prelo) também se referiram à 

superlativação como um dos significados atrelados à predicação feminina 

na fala gay, o que mostra que essa é uma indexicalização provável para 

muitos indivíduos, como o é para Baby Spice [22 anos, I- P+]: 

 
(27) Acho que indica até o teu estado, sabe, tô louco, tô loucaaaa [com mais 

expressividade]. Não sei, eu acho que usar o feminino por exemplo no “tô 

louca”, quando você é um cara, indica que você tá mais louco ainda do 

que se tu usar, sabe, o louco, do “tô louco”. Se você fala “tô louca”, eu 

acho que o teu estado [de loucura], assim, é mais, é maior. 

 
Contudo, os significados mais mencionados pelos informantes em 

relação ao uso do gênero feminino, juntamente com brincadeira, foram a 

intimidade/proximidade e o relaxamento/descontração/informalidade, 

relacionados à hipótese ii deste estudo, conforme mostra o gráfico a 
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seguir, constituído a partir do número de menções a cada termo pelo 

conjunto de informantes. 

 
Gráfico VI - Noções mais indexicalizadas pela forma feminina, segundo os 

informantes 

 

 
 

Nos termos de Eckert (2008), estes conceitos associados às 

variantes de uma variável linguística constituem campos indexicais, isto 

é, os conjuntos de significados relacionados à variável dependente. A 

partir dos resultados apresentados, temos o campo indexical da variável 

gênero gramatical nas predicações de indivíduos gays cisgêneros: 
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De acordo com a figura II, os termos em vermelho são os 

significados associados à variante feminina, enquanto os azuis, as noções 

relacionadas ao gênero gramatical masculino. Cabe destacar, ainda, que 

cada conceito associado a cada variante existe apenas em oposição à 

forma concorrente na variável gênero gramatical em predicação, o que 

significa dizer que a forma masculina pode sim indexicalizar, por 

exemplo, a ideia de brincadeira, mas não em oposição à forma feminina, 

isto é, não nesta variável linguística. 

Os dados analisados também apontam à compreensão de duas 

classes de significados dessas variantes: os significados necessários e os 

significados acessórios. Os necessários são aqueles que necessária e 

simultaneamente são indexicalizados pelas variantes, porque estão 

relacionados aos fatores externos condicionadores à variável linguística e 

são aqueles localizados à base da estrela na figura X: o interlocutor 

próximo/íntimo e o momento de relaxamento/descontração. Em outras 

palavras, quando a forma feminina é utilizada, ela indica, 

necessariamente, a compreensão, por parte dos falantes, da noção de 

informalidade daquele contexto e da noção de intimidade com o seu 

interlocutor. 

Já os significados acessórios, localizados nas três pontas superiores 

da estrela (figura X), podem ser concomitante e individualmente 

indexicalizados pelas variantes. Ou seja, não necessariamente o indivíduo 

tem em mente a ideia de superlativação, por exemplo, quando usa a forma 

feminina, mas essa é uma indexicalização possível nesta variável. 

Quanto à idade do falante, que também é um fator condicionador 

ao uso feminino, segundo os dados, ela não se constitui como um 

significado necessário porque nem todos os falantes demonstraram 

consciência acerca dessa variável independente. Embora os dados tenham 

mostrado claramente que o gênero gramatical feminino é usado somente 

pelos sujeitos mais jovens, apenas dois informantes mencionaram o fator 

idade durante o teste. Ou seja, a idade do falante é um fator externo 

condicionador, mas não um significado necessariamente associado às 

variantes. 

A consciência, por parte dos falantes, dos significados 

necessariamente associados a uma variável linguística é o que faz com 

estes decidam por uma variante ou outra, i.e., por um estilo linguístico ou 

outro. De acordo com Mendes (2011), a eleição de um estilo linguístico, 

em detrimento de outro, representa a projeção de uma persona distinta 

daquela caracterizada pelo estilo concorrente. 

Segundo os resultados até aqui apresentados, cada variante da 

variável gênero em predicação dos sujeitos gays representa um estilo 
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distinto, sendo a variante masculina a representação do vernáculo do 

indivíduo, ou seja, de seu estilo mais neutro/padrão, enquanto a variante 

feminina é um uso extraordinário que reflete a projeção da persona gay 

do indivíduo, conforme previa a hipótese (iv) desta investigação. 

Esta persona gay, que profere sentenças como me sinto péssima, 

compõe a identidade do indivíduo como um todo, mas se distingue de sua 

personalidade profissional, acadêmica ou enquanto ente familiar, por 

exemplo. Tal persona é a mesma que utiliza termos do pajubá, que faz 

intensificação sufixal de estado com -íssima, -érrima e -ésima e que 

apresenta características entoacionais muito peculiares, em consonância 

com estudos antecedentes já referidos (capítulo 3). Ela é acionada 

exclusivamente em momentos de elevado relaxamento com amigos muito 

próximos – especial, mas não exclusivamente – com amigos que também 

compartilham de sua orientação sexual, identidade de gênero e sexo 

biológico. 

Esta seção encerra-se, em face do exposto, com evidências 

suficientemente favoráveis à confirmação das hipóteses (i), (ii), (iv) e (v), 

previamente estabelecidas, e com a conclusão de que a variável 

dependente desta análise, qual seja, a variação entre os gêneros 

gramaticais masculino e feminino nas estruturas predicativas de 

indivíduos gays, constitui-se, de modo geral, como uma marca identitária 

da coletividade gay masculina e cisgênero, conforme os dados 

apresentados e com o que também concordaram os sujeitos tomados como 

informantes desta investigação ao serem questionados nesse sentido.50 

Na seção seguinte, serão apresentadas considerações acerca de 

informações sociais dos indivíduos e suas possíveis correlações com os 

resultados do teste de atitude. 

  

                                                        
50 Com efeito, apenas o informante Almodóvar [42, I+ P-] — pertencente ao 

grupo dos três informantes mais velhos que disseram jamais utilizar o gênero 

feminino — respondeu que não considera a variável gênero em predicação uma 

característica identitária da comunidade gay (questão 10). No entanto, 

Almodóvar reconheceu, ao longo do teste, que tem vários amigos gays que fazem 

uso dessa variação. 
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5.3 DA FICHA SOCIAL 

 

A ficha social (apêndice W) foi um instrumento de coleta de dados 

adicional e consistia numa folha em que os informantes respondiam, de 

próprio punho, após a realização da entrevista e do teste de atitude, 

algumas informações pessoais como nível de escolaridade, local de 

residência e nascimento, status de relacionamento e em que também 

escolhiam o nome fictício através do qual seriam referidos nesta pesquisa. 

O objetivo da ficha era buscar correlações entre essas características e os 

resultados dos dados relacionados à variável linguística em análise. 

Em relação à escolaridade, todos os informantes do grupo I+ 

tinham ao menos o ensino superior concluído, enquanto no grupo I-, havia 

informantes de nível médio e superior. O primeiro fato relevante é a 

coincidência entre o nível de formação dos informantes e seu uso do 

gênero gramatical. Todos os três informantes que afirmaram jamais usar 

o gênero feminino, que também eram os três mais velhos, têm algum grau 

de pós-graduação conferido, enquanto os dois informantes que disseram 

preferir o gênero feminino em conversas informais com amigo gay têm o 

ensino superior completo, de acordo com o que se verifica no quadro a 

seguir. 

 
Quadro IX - Nível de instrução dos informantes 
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O trabalho de Gesser et al (2016) também se referiu à escolaridade 

como uma possível variável independente externa condicionadora do uso 

da variável gênero gramatical em predicação, visto que, assim como nos 

resultados deste, os informantes com maior nível de instrução daquele 

estudo foram os mais conservadores em relação ao uso do gênero 

gramatical. No entanto, a coincidência entre nível de instrução e idade dos 

indivíduos nesta pesquisa impossibilita a conclusão de que este fator seja 

relevante, pois, para atestá-lo, seria necessário compor grupos de 

informantes com diferentes idades e níveis de escolaridade. 

Ademais, os resultados também mostram que não há uma relação 

direta entre menor nível de instrução e uso da forma feminina, dado que 

os informantes mais inovadores no uso do gênero, isto é, aqueles mais 

adeptos à forma feminina – Lady Gaga, 27, e Baby Spice, 22 – têm nível 

de ensino mais elevado do que os informantes Lindomar, 19, e Tiago, 18, 

por exemplo, que responderam preferir os dois gêneros na questão 

5.  Lady Gaga e Baby Spice também têm o mesmo nível de instrução de 

Buffy, 37, e Araucária, 35, que responderam preferir apenas o masculino 

na questão 5. Portanto, seria necessário um estudo cuja metodologia se 

propusesse a controlar especialmente a escolaridade dos sujeitos para 

verificar se de fato se trata de um condicionador do fenômeno linguístico 

investigado. 

Em relação ao codinome para referência nesta dissertação, pode-

se constatar a escolha de apenas três nomes femininos: Lady Gaga, nome 

de uma cantora pop dos EUA; Baby Spice, apelido da também cantora 

estadunidense Emma Bunton do grupo musical Spice Girls; e Buffy, a 

protagonista da série de TV Buffy the vampire slayer. De fato, todos esses 

três informantes reconheceram, no teste de atitude,  o uso do gênero 

gramatical feminino e dois deles (Lady Gaga e Baby Spice) foram 

considerados os mais inovadores no uso do gênero, por responderem que 

preferem apenas o gênero feminino em conversas informais com 

interlocutores gays e não a variação de ambos os gêneros, como a maior 

parte dos informantes. Todos os demais escolheram nomes masculinos51. 

Essa escolha por um nome feminino também é considerada aqui 

como uma característica extralinguística importante à constituição da 

persona gay. Cabe enfatizar que dois dos três informantes que escolheram 

                                                        
51 Embora Araucária seja considerado substantivo feminino, por se tratar do 

nome de uma planta —  portanto, um ser desprovido de gênero social — foi 

desconsiderado no grupo dos que escolheram nomes femininos já que, como não 

se trata de ente personificado,  não há identificação aparente com o gênero do 

nome. 
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nomes femininos compunham células P+ e, portanto, eram próximos ao 

entrevistador. Talvez, esse tenha sido um fator decisivo para a escolha do 

nome que também é, de certa forma, uma exposição de sua persona gay 

e, dessarte, deve ser resguardada, conforme já mostraram os dados, a 

momentos descontraídos com interlocutores próximos. Destaque-se ainda 

que a ficha social foi preenchida após a realização da entrevista e do teste 

de atitude, momento, então, em que já havia relativa descontração entre 

entrevistador e entrevistado, mesmo entre os desconhecidos. 

Quanto ao lugar onde têm vinculação os informantes, a amostra 

continha indivíduos nascidos nos estados federados de São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas todos eram residentes nos dois 

últimos estados. Não foi encontrada nenhuma correlação entre os 

resultados acerca da variável linguística em questão e o lugar de 

nascimento ou residência dos informantes, em consonância com os 

estudos de Gesser et al (2016) e outros que trataram de linguagem gay em 

diferentes lugares do Brasil e cujos resultados apontam para o mesmo 

sentido52. 

No que tange ao status de relacionamento, os informantes se 

dividiram entre os que se disseram casados, solteiros ou namorando, mas 

tampouco houve qualquer relação entre esta categoria extralinguística e o 

uso de ambos os gêneros gramaticais tratado no teste de atitude. 

 

*** 

 

Em síntese, os dados apresentados e discutidos ao longo deste 

capítulo atestam a existência da variável linguística investigada nesta 

dissertação e nos levam às seguintes considerações relativamente ao 

fenômeno: (i) a variação de gênero gramatical em predicação é traço 

característico da linguagem de indivíduos gays jovens, abaixo de 42 anos 

de idade, e cisgêneros; (ii) a forma variante masculina constitui a 

linguagem vernacular dos indivíduos; e (iii) a forma variante feminina é 

restrita a situações interativas de alto relaxamento com interlocutores 

muito próximos, especialmente, outros indivíduos gays, e pode também 

ser usada para expressar brincadeira ou uma qualidade em grau 

superlativo. 

                                                        
52 A título de exemplificação, foram encontrados resultados muito similares em 

relação ao uso de diferentes recursos linguísticos associados à fala gay nos 

trabalhos de Barbuio (2016), realizado em Recife-PE e Mendes (2011), com 

informantes de São Paulo, conforme já foi demonstrado no capítulo de Estudos 

Correlatos. 
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O uso da predicação com o gênero gramatical feminino, ademais, 

constitui-se em uma linguagem que comumente é referida como fala gay, 

caracterizada também por outros usos linguísticos, tais como a entoação 

montanha-russa, a nível fonológico, a intensificação sufixal e uma grande 

frequência no uso de diminutivos, a nível morfossintático, e o uso de 

termos do pajubá, a nível lexical. Todos esses usos não representam 

necessariamente o vernáculo de indivíduos gays, mas sim aquela que 

chamamos de persona gay desses sujeitos, i.e., um estilo linguístico  – 

que em geral é escolhido em momentos de alta descontração com os 

amigos – dentre todos os demais que compõem a sua linguagem e a sua 

identidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve como leitmotiv a realização variável do 

gênero gramatical em predicação na fala de homens gays cisgêneros. A 

nossa hipótese inicial previa, e a análise da amostra de dados assim 

atestou, que homens gays utilizam-se tanto do gênero gramatical 

masculino quanto do feminino para construir estruturas predicativas. 

Como é pacífico, o uso do gênero gramatical em predicação 

denota, ordinariamente, a identidade de gênero dos sujeitos no mundo. 

Isto é, aqueles se identificam com o gênero masculino na sociedade 

predicam com o gênero gramatical masculino, enquanto as pessoas que 

se identificam com o gênero social feminino escolhem o gênero 

gramatical também feminino para suas predicações. A nossa indagação 

maior, portanto, foi entender por que e em que contextos um homem 

cisgênero poderia fazer predicação com o gênero gramatical feminino. 

A nossa amostra de dados revelou que, assim como outros usos em 

diferentes níveis linguísticos, a predicação feminina é adotada por 

homens gays com um significado estilístico específico: projetar aquela 

que chamamos de sua persona gay. Essa persona constitui-se como um 

dos elementos que compõem a identidade gay e é projetada, 

preferencialmente, na companhia de outros indivíduos declaradamente 

gays e, exclusivamente, quando esses interlocutores mantêm entre si uma 

relação de muita proximidade e se encontram num ambiente descontraído 

em situação de alto relaxamento. 

De acordo com os dados, os usos linguísticos femininos associados 

à persona/fala gay dos sujeitos que compõem esse grupo social são, quase 

sempre, adotados como um gracejo entre eles, inclusive, para ironizar os 

gays que correspondem ao estereótipo de afeminado. Porque, como se 

evidenciou na amostra analisada e em diferentes estudos correlatos 

trazidos no capítulo 3, o uso de formas linguísticas reconhecidamente 

femininas em contextos considerados inapropriados ocasiona, não raro, 

estigmatização dentro da própria comunidade. Ademais, o dialeto gay 

(pajubá) reserva termos pejorativos como poc-poc ou quaquá para, entre 

outras coisas, (des)qualificar os transgressores de tais convenções 

sociolinguísticas. 

Além da situação interativa e do grau de proximidade entre os 

interlocutores, as nossas hipóteses previam, e os dados também 

confirmaram, a existência de outra variável independente extralinguística 

relacionada ao uso do gênero gramatical em predicação: a idade dos 

sujeitos. Apenas os indivíduos mais jovens demonstraram, no teste de 

atitude, reconhecer a variável linguística em questão. Em outras palavras, 
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gays mais velhos – acima de 42 anos, segundo nossa amostra – não fazem 

uso variado de gênero gramatical em predicação e apenas empregam 

aquela que foi considerada na análise a variante vernacular do grupo: a 

forma masculina. De igual modo, esses sujeitos de mais idade tampouco 

manifestaram identificação com os demais usos linguísticos que 

constituem e distinguem a linguagem da persona gay dos indivíduos. 

Essa nítida distinção entre usos linguísticos de gays mais jovens e 

mais velhos se deve, certamente, à recente evolução sociocultural que tem 

modificado o comportamento das sociedades em relação à diversidade 

sexual. Embora a intolerância ainda seja a regra, a juventude gay da 

atualidade goza, em relação à sua identidade, de uma liberdade de 

expressão infinitamente superior àquela experimentada pela comunidade 

gay há três, duas ou mesmo uma década atrás. Os indivíduos de maior 

idade trazem, dessarte, em sua memória a ideia, que há poucos anos era 

hegemônica, de que a homossexualidade é qualquer coisa a se guardar 

“no armário” e, portanto, os signos sociais e linguísticos que a denunciam 

precisam ser evitados. 

Isso posto, concluímos, no tocante ao objeto de análise, que o 

gênero gramatical em predicação é uma variável linguística própria e 

componente identitária da linguagem gay. Incute-se no sistema 

linguístico somente quando os agentes da interação (i) são jovens, (ii) 

encontram-se em situação de alta descontração e (iii) desejam expressar 

seu alto grau de proximidade. Quanto às variantes, constatou-se que a 

forma masculina constitui o vernáculo do grupo, enquanto a feminina 

representa um estilo cuja expressão é condicionada por uma conjuntura 

pragmática muito particular – da qual as características foram 

mencionadas acima em (i), (ii), e (iii) – e, dessa forma, reflete a projeção 

daquela que denominamos persona gay desses sujeitos, uma das 

personalidades que compõem a sua identidade. 

Com relação à metodologia proposta, avaliamos, basicamente, que 

se mostrou suficiente para cumprir com os objetivos do trabalho, dado 

que nos permitiu responder a todas as questões iniciais sobre o problema, 

malgrado a ausência da variante feminina na entrevista sociolinguística. 

Essa ausência, todavia, já era prevista em razão do grau de formalidade 

que necessariamente implica uma entrevista para pesquisa acadêmica 

gravada. 

Entretanto, a composição de células sociais com indivíduos de 

maior e menor proximidade com o entrevistador mostrou-se inócua, visto 

que, provavelmente devido à elevada sensibilidade do fenômeno ao grau 

de formalidade da interação, não foi possível verificar a ocorrência de 
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variação na entrevista, sendo os resultados nesse sentido compostos 

apenas a partir do teste de atitude. 

Optamos por tais estratégias, no entanto, isto é, pelo controle de 

determinadas variáveis em detrimento de outra, ao nos deparamos com a 

imensa dificuldade de se controlar as três variáveis extralinguísticas 

consideradas. Para exemplificar, poderíamos coletar dados de fala 

espontânea, como as conversas registradas em aplicativos do tipo 

WhatsApp e comparar o uso de estruturas predicativas nessas conversas 

com sua realização numa entrevista gravada, entre os mesmos 

interlocutores. Assim, seria possível controlar a variável situação 

comunicativa. No entanto, seria impossível coletar dados de conversas 

espontâneas entre interlocutores desconhecidos, o que impossibilitaria o 

controle da variável proximidade, com essa mesma metodologia. 

Resta, então, para estudos futuros a sugestão de se constituir um 

aparato metodológico que permita, de fato, registrar o uso da variável 

linguística gênero em predicação na linguagem gay (em testagem de 

efetiva produção linguística). Fica também sugerida a investigação do 

grau de escolaridade dos sujeitos como mais uma variável independente 

externa do fenômeno, já que há indícios, tanto nos resultados deste, 

quanto no trabalho de Gesser et al (2016) nesse sentido, embora nossas 

amostras não tenham tido dados suficientes para atestá-lo. 

Faz-se oportuno destacar, ainda, a coincidência dos resultados 

obtidos nesta investigação com aqueles já alcançados por Gesser et al em 

2016, a partir de uma amostra bastante diferente, mas com relação ao 

mesmo objeto de análise. Juntas, as duas amostras contemplaram 18 

informantes de diferentes idades (entre 18 e 49 anos),  de diferentes 

profissões e formações acadêmicas, e naturais de diferentes partes do país 

(a saber, dos estados de RS, SC, PR, SP, ES e CE). 

Tais resultados também encontram respaldo nos trabalhos de Erez 

Levon (2016 [2006]), Silva e Palheta (2008) e Lau (2017), todos com 

metodologias e objetivos distintos, mas convergentes no sentido de que 

os usos linguísticos característicos da chamada fala gay, em geral, 

associados com a feminilidade, não constituem a variedade vernacular do 

grupo, mas compõem e caracterizam um estilo próprio e condicionado 

por uma série de fatores basicamente de ordem pragmática. 

Todos esses fatos permitem inferir que os resultados aqui 

alcançados têm relevância e provável correspondência para os grupos 

gays pertencentes a diferentes comunidades de fala do português 

brasileiro e, portanto, novos estudos sob a mesma perspectiva com 

diferentes amostras seriam significativos para ampliar a compreensão a 
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que ora chegamos acerca do fenômeno, da linguagem e da identidade 

gays. 
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APÊNDICE W – Ficha social 

 

Informante:  

Sexo:  

Gênero:  

Orientação sexual:  

Idade  

 

Escolaridade:  

Local de residência:  

Local de nascimento:  

Status de 

relacionamento: 

 

Nome fictício:  

 

Assinatura: 

 

______________________________________________________ 
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APÊNDICE X – Entrevista sociolinguística 

 

(1) INFORMAÇÕES PESSOAIS 
1.1. Qual a sua região/cidade de origem?  

1.1.a. (caso seja natural de outro lugar) Desde quando mora na cidade e 

qual foi a razão da mudança? 

1.1.b. (caso seja natural da cidade) Já morou em outros lugares? 

1.2. Como é morar na cidade? Há diferença entre a cidade e outros lugares 

onde já morou/visitou? 

1.3. Qual a sua profissão? 

1.4. Como se sente nesse trabalho? 

1.5. Por que escolheu essa profissão? / Por que escolheu esse curso? / Por 

que não fez faculdade? (a depender do indivíduo) 

  

(2) POLÍTICA E VIDA NACIONAL 
2.1. Na sua opinião, quais os maiores problemas do Brasil? 

2.1.2 perguntar sobre as possíveis causas e soluções para esses 

problemas, caso não seja mencionado anteriormente. 

2.2. Como você avalia a atual situação política do Brasil? 

2.2.2 perguntar sobre as causas e possíveis soluções para a crise política, 

caso não seja mencionado anteriormente. 

2.3. Quais as impressões sobre o futuro do país? 

2.4. Como você percebe a situação da população LGBT no Brasil? Essa 

situação tende a melhorar ou a piorar? 

2.4.2. Perguntar sobre os principais problemas e a perspectiva para o 

futuro; e sobre a situação no contexto local (de residência), caso não seja 

mencionado anteriormente. 
2.5. Como você se sente quanto à representação LGBT na política, na 

mídia e nos diversos espaços sociais? 

 

(3) BLOCO DE IDENTIDADE 
3.1. Você acha que existe uma identidade gay? Como a descreveria? / 

Quais as características dessa identidade? 

3.1.2. Perguntar se ele se identifica com essa identidade, caso não 
responda anteriormente. 

3.2. Quais os estereótipos geralmente atribuídos a gays que você acha que 

não condizem com a realidade? E quais condizem? 

3.3. Se você tivesse que descrever diferentes “tipos” de gays, quais seriam 

e quais seriam suas características? 
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(4) NARRATIVAS PESSOAIS 
4.1. Quando/como foi a descoberta da sua sexualidade? 

4.1.1. Você sentiu dificuldade em se assumir ou em se assumir para os 
outros? Por quê? (caso não responda anteriormente) 

4.2. Como a sua orientação sexual influencia nos seus relacionamentos 

com a família, amigos, trabalho? 

4.3. Você já sofreu algum tipo de rejeição ou agressão por conta da sua 

sexualidade? 

4.4. Como se sente em relação às notícias habituais de espancamentos, 

campos de concentração, e até execução de gays? 

4.5. O que você gosta de fazer no tempo livre? 

  

(5) BATE-E-VOLTA 
5.1. Duas qualidades; 

5.2. Dois defeitos; 

5.3. Signo; 

5.4. Família; 

5.5. Amor; 

5.6. Uma palavra que te define. 
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APÊNDICE Y – Teste de atitude 

 

1) Você acha que existem termos, expressões ou características 

específicas da linguagem gay? Poderia citar alguns exemplos? 

  

2) Você se julga capaz de identificar uma pessoa gay pela fala? Quais são 

as características dessa fala? 

  

3) Existem gays que conseguem não ser identificados ao falar? Como? 

  

4) Existem formas de falar, expressões ou usos linguísticos que só são 

empregados com outros gays? Quais? 

  

5) Que forma você prefere usar para se dirigir a um amigo gay com quem 

tem intimidade, numa conversa informal: “estou cansado” ou “estou 

cansada”? 

  

6) E quando você conversa com pessoas que não são gays? 

  

7) O que você esperaria ouvir de um amigo gay com que você tem 

proximidade: cansado ou cansada? 

  

8) Você acha que tem alguma diferença entre falar uma forma ou outra? 

Qual? 

  

9) Caso você se encontrasse em contexto de maior formalidade ou fosse 

falar com um desconhecido (de qualquer gênero), preferiria usar cansado 

ou cansada? 

  

10) Você julga essa variação entre o uso de adjetivos flexionados no 

feminino (cansada) e no masculino (cansado) como uma marca da 

linguagem gay? 
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APÊNDICE Z – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado senhor, 

 

Eu, Wenderson Phelipe da Silva Santana, CPF n° 

______________________, pesquisador do Programa de Pós-graduação 

em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina, venho, através 

deste, convidá-lo a participar da pesquisa que resultará na minha 

dissertação de mestrado, na condição de informante voluntário. Declaro 

que esta pesquisa cumpre a resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

A pesquisa, que tem como objetivo analisar a relação entre 

identidade e linguagem gays, justifica-se pela escassez de estudos 

correlatos no Brasil e pela relevância que o avanço desses estudos 

representa para as áreas do conhecimento a ela relacionadas, notadamente 

a área da Sociolinguística, bem como ao grupo social que é alvo do 

estudo. Os dados coletados em sua entrevista serão analisados juntamente 

com os dos demais informantes a serem entrevistados e comporão o 

corpus a ser analisado nesta investigação. Os resultados da pesquisa 

estarão disponíveis no formato de dissertação de mestrado acadêmico, 

podendo ser acessados no site da Biblioteca Universitária (BU) da UFSC. 

Os riscos de sua participação são relativamente baixos, mas 

inerentes a qualquer pesquisa com seres humanos e incluem eventual 

nervosismo, constrangimento e cansaço durante a entrevista. 

Asseguramos, entretanto, que todas as providências foram tomadas para 

minimizar tais riscos. A entrevista deve durar entre 30 e 45 minutos, 

tempo em que você deverá responder a questões sobre diferentes temas 

relacionados ao estudo. Qualquer pergunta que gere desconforto e/ou 

constrangimento não precisará ser respondida e você pode retirar, a 

qualquer tempo, o consentimento para uso dos dados por você fornecidos, 

através dos contatos descritos abaixo. 

Declaro ainda que os seus dados pessoais, bem como as 

informações que possam identificá-lo durante a entrevista serão omitidos 

na redação da dissertação e a sua identidade mantida em absoluto sigilo. 

Qualquer violação aos termos deste documento lhe permite solicitar 

ressarcimento pecuniário (indenização) por eventuais danos. Não há 

previsão de despesas pessoais ou compensações financeiras pela 

participação neste estudo. 
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Você poderá contatar a mim, para acompanhamento, assistência 

e/ou informações pertinentes à pesquisa, através dos endereços abaixo: 

 
Wenderson: Telefone: _________________________. E-mail: 

wendersonphelipe@ymail.com. 

 

Este termo foi elaborado em duas vias idênticas que vão assinadas 

por mim, pesquisador, e por você, informante. Ao assiná-lo, você declara 

que leu o conteúdo deste, que está de acordo com o seu inteiro teor e que 

aceita o convite para participar do estudo de forma livre e voluntária. 

  

Nome completo do informante: ________________________________ 

CPF do informante: _________________________________________ 

  

E por estarmos de acordo, firmamos o presente termo. 

  

O pesquisador: _____________________________________________ 

O informante: ______________________________________________ 

                                                          

  

________________________, ________ de _______________ de 201_. 
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