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RESUMO 

 

A presente dissertação contribui para o conhecimento do plurilinguismo existente no 

Brasil. Este trabalho objetiva descrever os aspectos sonoros da língua polonesa falada 

no município de Cruz Machado, PR. Há mais de um século, a tradição da língua trazida 

pelos nossos antepassados, cujo sistema se modificou na longíqua pátria, ainda se 

mantém fortemente nas comunidades de descendentes poloneses no interior do Paraná. 

No entanto, não há estudos descritivos acerca desta língua de imigração nesta 

localidade. O nosso estudo é descritivo e baseia-se na Teoria Acústica de Produção de 

Fala (KENT e READ, 1992). Investigamos os dados de fala de oito informantes, 

registrados por meio de um gravador digital e microfone unidirecional acoplado, sendo 

quatro homens e quatro mulheres, divididos em duas faixas etárias: de 25 até 40 anos e 

mais de 60 anos, anos, por meio do protocolo de leitura de frase-veículo (45 vocábulos 

inseridos na frase-veículo POWIEDZ ______ PRȨDKO -  em português Fale ____ 

rápido) e por meio do estímulo visual (26 imagens apresentadas em slides). A descrição 

da fala é por meio da análise de oitiva e da análise acústica, com o software Praat 

(BOERSMA e WEENINK, 2016). Os resultados apontam que os falantes mantêm um 

sistema do polonês estável, aquele trazido pelos seus antepassados. Nos encontros de 

sons consonantais tautossilábicos detecta-se a introdução da epêntese vocálica em 

alguns dados, somente nos encontros consonantais compostos pelas nasais e laterais 

como na palavra mleko [ˈmlɛkɔ] (leite) e nos encontros consonantais entre a fricativa e 

som lateral chleb [ˈxlep]. Além da inserção do elemento vocálico, constatamos a 

ocorrência do fênomeno da lenição nos encontros de sons consonantais tautossilábicos, 

gerando a simplificação dos encontros consonantais. Nas descrições da lateral no 

polonês, cuja configuração é como alveolar, não houve variação, os informantes 

realizaram como alveolar em todas as posições silábicas, conforme é produtivo na 

língua polonesa. Nos sons fricativos, analisados por meio da pista acústica de valor de 

frequência do início do ruído, verificamos uma variabilidade na realização pelos 

falantes e presença de articulação retroflexa. 

Investigamos também os possíveis empréstimos lexicais, verificamos novamente 

variações já existentes na língua polonesa, como na palavra dançar, e neologismos 

baseados na estrutura das palavras portuguesas como o dado milija.   

 

Palavras-chave: Descrição Linguística; Análise Acústica; Polonês; Língua de 

Imigração; Línguas Brasileiras. 



 

 

ABSTRACT 

This dissertation contributes to the existing knowledge of the plurilingualism in Brazil. 

This paper aims to describe the sound aspects of the Polish language spoken in the town 

of Cruz Machado, in Paraná state. For over a century, the tradition of the language 

brought by its ancestors, whose system has changed in the distant homeland, remains 

strongly in communities of Polish descendants in the interior of Paraná. However, there 

are no descriptive studies about this immigration language in this locality, so our study 

is descriptive and is based on the acoustic theory of speech production (KENT and 

READ, 1992). We investigated the speech data of eight informants, registered by the 

means of a digital recorder and an unidirectional coupled microphone, with four men 

and four women, divided into two age groups: from 25 to 40 years and above 60 years,  

through the protocol of vehicle phrase reading (45 words inserted in the phrase-vehicle 

Powiedz _____ PRȨDKO - in English speak _____ fast) and over visual stimulus (26 

images presented on slides). Speech description is done by analysis of the hearing and 

acoustic analysis, using the Praat software (BOERSMA and WEENINK, 2016). The 

result shows that the speakers maintain a system of stable polish, brought by their 

ancestors. In the encounters of tautossyllabic consonantal sounds, the introduction of 

vocalic epenthesis is detected in some data, only in the consonantal encounters 

composed by the nasal and lateral as in the word mleko [ˈmlɛkɔ] (milk) and the 

consonantal encounters between the fricative and lateral sound chleb [ˈxlep]. Besides 

the insertion of the vowel element, we observed the occurrence of the lenition 

phenomena in the encounters of tautossyllabic consonantal sounds, generating the 

simplification of the consonantal encounters. In the descriptions of the lateral in the 

Polish, whose configuration is as alveolar there was no variation, the informants 

produced as alveolar in all syllabic positions, as it is productive in the Polish language. 

In fricative sounds, analyzed by acoustic track of frequency value of the onset of noise, 

we verified a variability in the production by the speakers. We also investigated the 

possible loanwords, we again verified variations already existing in Polish language, as 

in the word dance, and neologisms based on the structure of the Portuguese words as the 

given Milija.   

 

 Keywords: Linguistic description; Polish; Immigration language; Brazilian languages. 
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INTRODUÇÃO 

Toda língua em uso por uma comunidade de falantes pode sofrer variações e 

transformações, pois não pode ser considerada como um elemento neutro ou 

cristalizado, longe das interferências de outras línguas. O contato linguístico entre dois 

sistemas pode os influenciar mutuamente. Assim, não estamos só nos referindo ao 

contato entre as línguas, mas de culturas que passam a coexistir. 

Ao longo da história do Brasil, que foi povoado por diversos grupos étnicos, 

encontramos diversas situações de contato linguístico. Na colonização do Brasil, os 

portugueses entraram em contato com os falantes de línguas indígenas (autóctones). Na 

época da escravidão, o português com as línguas africanas, cujos sistemas linguísticos 

eram impedidos de serem falados. No momento do povoamento das terras vastas do 

Brasil com as migrações europeias e asiáticas, essas línguas entram em contato com o 

português (ALTENHOFEN, 2013). Os referidos momentos históricos do Brasil 

promoveram o contato de diferentes culturas e sistemas linguísticos e consequentemente 

a coexistência de várias línguas em nosso país, isto significa que se olharmos para a 

história do país e para o atual contexto, onde sobreviveram línguas indígenas, línguas 

africanas, línguas de imigração e línguas de fronteira, o Brasil é um território 

plurilíngue.   

O Brasil é um país com grande diversidade linguística, em cujo território são 

faladas em torno de 200 línguas, segundo dados levantados pelo Censo IBGE1 de 2010. 

De acordo com Altenhofen (2004) calcula-se a existência de aproximadamente 170 

línguas ainda faladas pelos indígenas e 30 alóctones (línguas de imigrantes). 

Esse cenário compõe o rico mosaico linguístico brasileiro, país onde, além do 

português e, bem recentemente, a língua brasileira de sinais - LIBRAS que são oficiais,2 

há outras inúmeras línguas coexistindo em nosso território, como o guarani, o talian, o 

pomerano, o ucraniano, o polonês e entre outras. 

 O Paraná é um estado pluriétnico, pois recebeu muitos imigrantes dentre eles, 

os alemães, os italianos, os poloneses, os ucranianos, os holandeses, os russos, os 

japoneses etc. A região sudeste do Paraná é caracterizada pela imigração eslava, 

                                                 

1 Informações disponíveis no endereço eletrônico www.ibge.gov.br - Acesso em 20 de janeiro de 

2017. 
2 A Libras é reconhecida somente legalmente por meio da Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002 e 

regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005.  
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polonesa e ucraniana, nessas comunidades a cultura eslava continua viva e os 

descendentes preservam as tradições de seus antepassados, seja na culinária, nos ritos 

religiosos, no artesanato típico, nas crenças e, principalmente, nos sistemas linguísticos 

trazidos pelos seus ancestrais. A maioria desses descendentes são bilíngues e/ou 

trilíngues, (polonês/português, ucraniano/português e polonês/ucraniano/português), e, 

até os dias de hoje, a língua materna de alguns destes falantes não é o português e sim 

uma das línguas eslavas (COSTA E LOREGIAN-PENKAL, 2015). As práticas 

linguísticas bilíngues são mais frequentes nas cidades mais interioranas como Cruz 

Machado, Mallet, Prudentópolis entre outras, distantes da capital Curitiba. A língua 

eslava predomina no uso diário, na igreja, no trabalho do campo e na família.  

Diante desse mosaico cultural e realidade linguística, o presente trabalho, 

descreve o polonês falado em Cruz Machado, mais especificamente na comunidade do 

Rio do Banho, contribuindo para o conhecimento do plurilinguismo existente no Brasil. 

Mesmo com o passar do tempo, a tradição da língua trazida pelos seus 

antepassados, cujos sistemas se modificaram no país de origem, se mantém fortemente 

nas comunidades de descendentes eslavos no interior do Paraná, passada de geração em 

geração. Entretanto, não há estudos descritivos acerca do polonês nesta localidade. 

Desta forma, a nossa pesquisa pretende contribuir para preencher essa lacuna, ampliar e 

ajudar no conhecimento da realidade linguística existente no território brasileiro. Assim 

como o polonês falado nas comunidades étnicas, objeto deste estudo, há diversas outras 

línguas faladas no país, e que necessitam o reconhecimento e ações em prol de sua 

manutenção cultural e linguística. 

Este trabalho é organizado em quatro capítulos, o primeiro traz um panorama da 

história da imigração polonesa no Brasil e apresenta detalhes dessa imigração, no 

município de Cruz Machado. O Capítulo 2 aborda a situação linguística no território 

brasileiro, dando um enfoque na língua polonesa e discutindo os estudos realizados 

sobre essa língua no contexto brasileiro. Apresentamos dados da importância da 

imprensa editada e das escolas polonesas durante a primeira metade do século XX para 

a vitalidade e manutenção da língua pelos descendentes. O Capitulo 3 apresenta os 

procedimentos metodológicos que norteiam esse trabalho, caracterizando o corpus 

utilizado na pesquisa, bem como o perfil dos informantes e procedimentos da coleta de 

dados. Por se tratar de um estudo descritivo, o Capitulo 4 analisa os dados de fala, 

apresentando um panorama dos detalhes fonéticos do polonês, descrevendo por meio da 
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fonética acústica os encontros de sons consonantais tautossilábicos na língua polonesa 

falada em Cruz Machado, as variações vocálicas encontradas nos dados, as laterais e as 

fricativas. Além disso, o capítulo também apresenta a ocorrência de empréstimos 

lexicais entre o polonês e o português. As considerações finais retomam os resultados 

obtidos nas análises acústica e estatística, levantando possíveis questões a serem 

investigadas em trabalhos futuros. 
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 CAPÍTULO 1 - BREVE HISTÓRICO DA IMIGRAÇÃO POLONESA 

 

„Brazylia jest moją matką a Polska jest moją babcią.”3 

 

 

1.1  Consequências da emigração do povo polonês 

A Polônia, desde o século XVIII, enfrentava problemas de cunho político, 

econômico e social que resultaram na imigração de seu povo. A abdicação do rei 

Stanisław August Poniatowski, bem como o processo conhecido como “Partilhas da 

Polônia” (1772, 1793 e 1795) e os sucessivos levantes levam à intensificação da 

imigração e o Estado polonês é dividido entre três grandes potências: o Reino da 

Prússia, o Império da Áustria e o Império Russo. O país deixa de existir no mapa como 

um Estado soberano e independente, “o território polonês tornou-se parte de três países 

diferentes, nos quais vigoravam diferentes leis, normas de vida social e política, e 

diversas restrições à liberdade” (MAZUREK, 2016, p. 34). A assim chamada Primeira 

República da Polônia, desaparece do mapa político da Europa e reaparece em 1918, 

com o fim da Primeira Guerra Mundial, “quando o colapso das potências imperiais 

resultou no aparecimento dum grupo de nações-estados independentes da Áustria e da 

Alemanha no Oeste e da Rússia no Leste” (DVORAK, 2016, p. 83). 

De acordo com Mazurek (2016), inicialmente a divisão da Polônia se deu 

conforme a tabela abaixo:  

 
Quadro 1: Divisão inicial da Polônia 

Potências Território População 

Rússia 62% 45% 

Prússia 20% 23% 

Áustria 18% 32% 

Adaptado conforme as informações de Mazurek (2016). 

 

A Rússia, a Prússia e a Áustria promoviam uma intensa política de russificação e 

de germanização (desnacionalização), incluindo a proibição do uso da língua polonesa 

em locais públicos, como em igrejas, escolas, universidades, etc. No entanto, os 

poloneses se opuseram e mantiveram vivo o anseio por um estado soberano: 

 

                                                 
3  Citação de um dos informantes entrevistados: “O Brasil é a minha mãe, a Polônia é a minha 

avó”, dezembro, 2017. 
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Apesar do terror e da discriminação, apesar da intensa germanização 

e russificação, os ocupantes não foram capazes de aniquilar a nação polonesa. 

Durante o tempo todo do domínio estrangeiro, que durou 123 anos, em cada 

geração e em cada zona de ocupação, dentro e fora da Polônia, os poloneses 

não aceitaram o domínio estrangeiro em seu território e lutavam pela 

liberdade (MAZUREK, 2016, p. 36). 

 

As Partilhas da Polônia estimularam a diáspora em busca de condições melhores 

em outros países. A decisão de sair da Polônia em busca de trabalho e melhores 

condições de vida não foi tão simples. Os poloneses vivenciavam situações difíceis, 

com a falta de emprego, de terras, com a ausência de legislação agrária, de condições 

dignas para viver e um elevado crescimento demográfico: 

 

Cumpre esclarecer que a Polônia, após o terceiro desmembramento 

do seu território entre a Rússia, a Prússia e a Áustria, ocorrido em 1795, fora 

riscada do mapa das nações independentes. Essas três potências puseram em 

ação um lento e progressivo processo de despolonização dos seus súditos. 

Enquanto a Prússia e a Áustria, na ânsia de germanizar a população polonesa, 

começaram proibindo o uso da língua polonesa nas escolas, igrejas e 

repartições públicas, a Rússia tomava medidas mais drásticas, fechando as 

escolas primárias e vedando aos estudantes poloneses o acesso às escolas de 

ensino secundário e superior. Criou-se, então, para os poloneses um clima de 

opressão e de Ostracismo (STAWINSKI, 1999, p. 13). 

 

Acerca da situação da Polônia, Mazurek (2009) relata que os poloneses 

emigraram em massa principalmente para a Europa Ocidental (em especial França, 

Bélgica e Alemanha) e para os países do continente americano (Estados Unidos, 

Canadá, Brasil e Argentina). A emigração do povo polonês foi tão intensa que nos 

Estados Unidos, por exemplo, nas vésperas da I Guerra Mundial residiam 

aproximadamente três milhões de poloneses: “Os países de imigração não apenas 

abriram as suas fronteiras, mas apoiaram a imigração, assegurando aos imigrantes a 

viagem gratuita, o fornecimento de terra, o crédito barato e muitas outras vantagens 

(MAZUREK, 2016, p. 7). 

Para ilustrar esse fato, Mazurek (2016) traz uma tabela acerca da situação da 

emigração polonesa para outros países. A população do interior das aldeias da Polônia 

em massa emigra para todos os cantos do mundo, incluindo aos países da América 

Latina. 
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Figura 1: As perdas causadas pela emigração nas terras polonesas nos anos 1871-1913 (em 

milhares de pessoas e porcentagem) 

Fonte: Mazurek 2016, p. 27. 

 

Os poloneses se espalharam ao redor do mundo, conforme ilustra a figura 1. 

Estimava-se, em 1914, ainda sob ocupação das três potências, um total de 30.310 

milhões de habitantes. Visualizamos também o percentual de emigração para vários 

países, incluindo o continente europeu e emigração para outros países como, por 

exemplo, Austrália e o Brasil (emigração ultramarina). 

Para Mazurek, a partir das últimas décadas do século XIX, a imigração se 

intensificou para a Argentina e para o Brasil, movimento que teve continuidade após a I 

Guerra Mundial. Desta forma, estima-se que aproximadamente 110 mil poloneses se 

dirigiram ao Brasil, ocupando sobretudo as colônias rurais nos estados do sul do país, e 

à Argentina, provenientes principalmente da zona de ocupação austríaca. A maioria dos 

que emigraram aos países da América Latina eram “colonos camponeses” (2016, p. 41). 

Sem dúvida, o fator econômico foi a principal razão propulsora da emigração em 

massa dos camponeses poloneses. É preciso destacar que durante esse mesmo período o 

Brasil recebia outros grupos de imigrantes da Europa. Todavia,  conforme contextualiza 

Mazurek (2016), esses imigrantes europeus ocupavam na sociedade brasileira uma 

posição social mais significativa, pois, como já citado, os poloneses vinham de terras 

economicamente atrasadas, por conta da passagem de sistemas semifeudais para o 

capitalismo, do superpovoamento das terras e da minifundização agrária, o que 

ocasionava disputas por terras na Polônia, cujos emigrantes originavam-se da camada 

mais pobre e menos instruída da população. 
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Como vimos, a necessidade econômica e a instabilidade social levou o povo 

polonês a emigrar em massa e um dos destinos foi o Brasil. A próxima seção irá abordar 

especificamente a imigração polonesa ao Brasil.   

 

1.2 Migração polonesa ao Brasil 

Na esperança de encontrarem melhores condições de vida e sobrevivência, como 

também de conseguir um pedaço de terra do qual tirariam o sustento para a família, os 

poloneses foram atraídos pelas promessas de um país onde “corria leite e o mel” 

(WACHOWICZ, 1970, p. 31). Em sua maioria, conforme já mencionado, eram 

agricultores pobres e sem instrução. 

Segundo Wachowicz (1999), a abolição da escravatura, em 1888, e a 

Proclamação da República, em 1889, intensificaram a emigração europeia para o Brasil. 

A promoção da imigração europeia em massa foi estimulada, sobretudo para substituir o 

trabalho dos africanos e para “branquear” a população brasileira. No território polonês, 

por exemplo, houve uma intensa propaganda imigratória pelos agentes: 

 

pagos pelo governo brasileiro ou pelas companhias de navegação, passaram a 

fazer forte propaganda entre os camponeses. A estrutura caótica, as fortes 

pressões para desnacionalizar as populações polonesas e as altas taxas de 

crescimento demográfico, facilitaram essa propaganda (WACHOWICZ, 

1999, p. 13). 

 

Portanto, o processo migratório mais intenso de trabalhadores da Europa para o 

Brasil se deu a partir da metade final do século XIX, incentivados por benefícios 

fornecidos pelo governo brasileiro. A imigração polonesa para o Brasil ocorreu em 

vários períodos, mas se intensificou no período que se inicia por volta de 1890 e se 

encerra em 1914, período este conhecido como “gorączka brazylijska” (febre 

brasileira):  

 

O maior afluxo de imigrantes poloneses ocorre no período compreendido 

entre 1890 até a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, o surgimento de 

escriturários de recrutamento de imigrantes e a propaganda dos chamados 

‘agentes’ de colonização, que prometia passagem gratuita e terra no Brasil, 

país que era descrito com cores exageradas como um fantástico paraíso, 

agitou as aldeias polonesas e levou tanta gente a emigrar ao Brasil que esse 

período chegou a ser chamado de “febre brasileira” (KAWKA, 1982, p. 13). 
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Para emigrar da Polônia, os poloneses precisaram enfrentar alguns obstáculos, 

vivendo sob o domínio dos três grandes impérios, os emigrantes precisavam se adaptar 

às políticas e leis migratórias destas potências. Cada império conduzia a sua própria 

política. Muitos poloneses, ao chegarem ao Brasil, portavam documentos como 

passaportes e certidões, expedidos pela Rússia, Prússia ou Áustria (MAZUREK, 2009).  

 Por conta disto, não há uma estimativa exata de quantos imigrantes poloneses 

chegaram ao Brasil, posto que eles emigraram do território polonês ocupado e por 

estarem nominados sob essas nacionalidades. No entanto, Mazurek calcula que: 

 

durante a primeira “febre brasileira” (1890-1892), viajaram para o além-mar 

– ao que parece – 60 mil camponeses minifundiários e sem terra do Reino. 

Um pouco mais tarde, a partir do outono de 1894, a “febre” se espalhou pela 

Galícia, atingindo cerca de 25 mil pessoas, entre as quais uma boa parte de 

ucranianos. A terceira onda emigratória, contando cerca de 10 mil pessoas, 

fluiu nos anos 1911-1912, principalmente da região de Podlasie e de Lublin 

(MAZUREK, 2016, p. 66). 

 

Além disso, os sobrenomes poloneses tiveram sua grafia fortemente alterada por 

escrivães e autoridades responsáveis por seu registro, por desconhecerem a língua 

polonesa e os imigrantes serem, em sua maioria, analfabetos e não conseguirem corrigir 

a forma registrada, ocorrendo o chamado aportuguesamento dos nomes e sobrenomes 

(DWORECKI, 1980).  

Conforme observa Paradowska (1992), as alterações ou distorções dos 

sobrenomes poloneses eram muito frequentes, porque era difícil para as pessoas que não 

conheciam a língua polonesa, não apenas pronunciar, mas também escrever 

corretamente os sobrenomes.  Muitas vezes, ocorria de os imigrantes nem possuírem 

quaisquer documentos em que constasse a grafia correta de seu sobrenome.  

A maior onda migratória dirigiu-se para o sul do Brasil, principalmente para as 

áreas rurais dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, plagas cobertas 

por densa mata e de difícil acesso. O Paraná foi o estado que mais recebeu imigrantes 

poloneses: 

 
No século XX é para o Paraná que se dirige o fluxo migratório vindo da 

Europa, (...) engrossado por inúmeras famílias egressas de outras colônias 

mais antigas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, (...) na medida em 

que diminui a entrada de novos imigrantes no Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, o Paraná se transforma no principal promotor da colonização com 

europeus no Sul do Brasil. É para este Estado que se dirigem imigrantes do 

Leste europeu, poloneses e italianos (SEYFERTH, 1990, p. 31). 
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Desde o século XIX, conforme documentos oficiais brasileiros, existia a política 

estatal de criação de núcleos de povoamento no Brasil, a qual foi se modificando com o 

tempo. Havia a Lei de Terras, de 1850, que previa, já, o uso de terras para a colonização 

do Paraná e São Paulo.  Em 1907, criou-se o Serviço de Povoamento do Solo Nacional, 

por meio do decreto nº 6.455, de 19 de abril de 1907, aprovando bases regulamentares. 

Isto deveu-se ao fato de que alguns estados da federação não conseguiam arcar com os 

custos para a criação de núcleos coloniais. Já no Art. 1, explicita que o Serviço de 

Povoamento do Solo Nacional “será promovido pela União, mediante acordo com os 

Governos Estaduais, companhias de viação férrea ou fluvial, companhias ou 

associações outras, e particulares, observadas as garantias necessárias à sua 

regularidade” (BRASIL, 1907). 

Em 1910, foi fundado, no Paraná, o Núcleo Federal de Cruz Machado contando 

com 71.342 hectares, 556 lotes urbanos e 2.117 lotes rurais, sendo a maior fundação 

colonial realizada pelo governo federal (RIESEMBERG, 1973). 

Na próxima seção, apresentamos especificamente a história da colonização 

polonesa no município de Cruz Machado, no Paraná. 

 

1.2.1 Núcleo colonial “Cruz Machado” 

Antes de falarmos sobre a história da colonização polonesa em Cruz Machado, é 

importante apresentar o município, levando em consideração dados, aspectos 

econômicos e localização, etc.  

Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)4 o município de Cruz Machado, situado no sudeste do 

Paraná, possui uma população de aproximadamente 18.040 habitantes. Ainda com base 

nestes dados, podemos identificar uma forte predominância populacional na zona rural, 

cerca de 11.983 habitantes, enquanto a zona urbana conta com 6.057 habitantes, o que 

representa 66% e 34% para as zonas rural e urbana, respectivamente. As principais 

atividades econômicas exercidas no município são a agricultura, pecuária, produção de 

leite, extrativismo de erva-mate, produção florestal, fumo e carvão vegetal. Em Cruz 

Machado, predomina a agricultura familiar com policultura anual, assim como no início 

de sua colonização. Acerca disto, relata Rockembach (1996): 

                                                 
4
  Informações disponíveis no endereço eletrônico www.ibge.gov.br. Acesso em: 13 de maio de 

2017. 
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Os colonos poloneses transformaram as terras outrora incultas dos dois 

planaltos paranaenses, em celeiros do Paraná. Introduziram novas técnicas 

agrícolas, novos instrumentos de trabalho, novos produtos e uma mentalidade 

agrícola, nova na época. Introduziram o arado, a grade, a gadanha, o picador 

de palha, a mó manual e a alfange. Em Cruz Machado muitas técnicas 

agrícolas não puderam ser utilizadas, pelo aspecto físico das terras que se 

apresentam muito montanhosas e pedregosas (ROCKEMBACH, 1996, p. 

122). 

 

1.2.2 Imigração polonesa em Cruz Machado 

De acordo com Orzeł-Dereń (2014), em 19 de dezembro de 1910, por ordem do 

governo federal, o Serviço de Povoamento do Solo fundou o núcleo colonial “Cruz 

Machado”. Em julho de 1911, estabeleceram-se naquela localidade (hoje conhecida 

como Pátio Velho) os primeiros colonizadores poloneses, provenientes sobretudo da 

região de Lubelszczyzna (região sudeste da Polônia, ocupada pela Rússia), das cidades 

de Siedlce, Lublin, Chełm e Białystok. As áreas escolhidas para a colonização 

localizam-se nas proximidades da linha ferroviária de Mallet, aproximadamente 50 km. 

Após desembarcarem na linha ferroviária, os imigrantes poloneses seguiram o caminho 

até o destino a pé ou em carroças, pois as estradas eram estreitas e inadequadas para 

outro tipo de transporte.  Ainda segundo Orzeł-Dereń (2013), o governo brasileiro havia 

prometido 25 hectares de terra para cada família, no entanto essa promessa não foi 

cumprida. 

Em toda a literatura consultada, cita-se que apenas no ano de 1911 o núcleo 

colonial “Cruz Machado” recebeu imigrantes, ou seja, atesta-se que não houve outras 

levas de imigrantes. No entanto, em pesquisas feitas em campo, constatamos por meio 

de relatos orais que no ano de 1929, o núcleo colonial “Cruz Machado” também recebeu 

imigrantes. Infelizmente, os descendentes dos imigrantes poloneses não preservaram 

nenhum tipo de documentos de seus antepassados. Como a maior parte dos imigrantes 

eram analfabetos, não se conservaram cartas, lembranças ou diários, pois não havia 

muitas pessoas que soubessem escrever. Diante disso, é muito difícil encontrar estas 

informações. Oficialmente, data-se 1911, mas provavelmente imigrações menores 

ocorreram em outras datas. Na figura 2, visualizamos um passaporte encontrado em 

uma das saídas a campo, que pode fundamentar a hipótese de que, em 1929, haja 

migrado um grupo de poloneses para Cruz Machado. 
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Figura 2: Passaporte com identificação do imigrante (assinatura), registro e data de desembarque 

(12/12/1929) 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

Conforme Dvorak (2013), estima-se que se estabeleceram no núcleo colonial 

Cruz Machado, em 1911, cerca de 861 famílias, aproximadamente 5.500 pessoas. A 

colônia recebeu este nome como homenagem do governo paranaense a Antônio 

Cândido da Cruz Machado, senador que teve influência decisiva na criação da província 

do Paraná, apresentando inúmeros projetos, dentre eles, uma nova divisão 

administrativa do território brasileiro e a emancipação da 5ª Comarca da Província de 

São Paulo, que passaria a constituir a Província do Paraná. Segundo Rockenbach 

(1996), o município de Cruz Machado foi criado por meio da Lei Estadual n° 790, de 14 

de novembro de 1951, desmembrando-se de União da Vitória (hoje município vizinho 

de Cruz Machado) e a efetivação do município deu-se no dia 14 de dezembro de 1952. 

No entanto, Gazeta Polska w Brazylii (o Jornal Polonês no Brasil) afirma que 

em 1911, estabeleceram-se em Cruz Machado, 44745 imigrantes poloneses. Conforme o 

trecho retirado do jornal6: 

 

 

                                                 
5A edição sobre a imigração polonesa em Cruz Machado encontra-se neste link: 

http://www.pbc.uw.edu.pl/831/1/Gazeta_Polska_Brazylia_1913_05.pdf. Acesso em: 20 de maio de 2017. 
6 Do Paraná. De acordo com a estatística do governo de 1913 (somente agora o governo forneceu 

estas informações!) chegaram ao Brasil o seguinte número de imigrantes: para Ivai 4840 pessoas, Cruz 

Machado 4.474, Vera Guarani 4.208, Itapará 1.496, Irati 1.379, Senador Corea 1.285, Nova Galícia 

1.895. Para Anitopolis, em Santa Catarina, 1.307. Para o Rio Grande do Sul, Guarani .9464, Erechim 

5.010, Ijuí 2.899. (Tradução nossa) 

http://www.pbc.uw.edu.pl/831/1/Gazeta_Polska_Brazylia_1913_05.pdf
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Figura 3: Trecho retirado do jornal Gazeta Polska w Brazylii 

Fonte: Gazeta Polska w Brazylii, Nr. 5 de 31 de janeiro de 1913. 

 

Há controvérsia também acerca da nomeação desta colônia. Kaczorowska 

(2000) menciona que muitos acreditam que essa colônia leva o nome de Cruz Machado, 

por conta da situação vivida pelos primeiros imigrantes poloneses. Os colonizadores 

poloneses desbravaram com o machado a terra vermelha e o terreno acidentado de 

difícil cultivo, deixando assim marcas de cruz. Sendo assim, esta cidade levaria este 

nome em homenagem aos colonizadores poloneses que deixaram cruzes ao desbravar as 

primeiras estradas, capelas, igrejas e principalmente no cemitério do Rio do Banho 

(antes sede do núcleo colonial “Cruz Machado”). Com grandes dificuldades, 

desbravaram a mata virgem, construíram estradas, pontes, igrejas, capelas e escolas. 

Muitos queriam retornar à sua pátria diante de tantas dificuldades, porém as condições 

não permitiram (KACZOROWSKA, 2000).   

Os imigrantes poloneses foram submetidos a condições precárias, instalados em 

pequenas casas, chamadas de budka, onde passaram meses em péssimas condições 

sanitárias, esperançosos de que logo conseguiriam seus lotes de terra. Dworecki (1980) 

ao descrever a imigração polonesa no Brasil, chama a atenção, que o Serviço de 

Povoamento do Solo Nacional não planejou bem a recepção dos colonos, esperava-se 

receber em torno de 2.000 pessoas, porém não havia condição de receber nem a metade 

deste número, visto que houvera sido preparado um número muito pequeno de budka, 

em cada uma delas instalou-se duas ou mais famílias e, naquela época, as famílias eram 

muito numerosas, com números que chegavam a dez ou vinte pessoas por família. 
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Nestas budka não havia cozinha, toda a preparação da alimentação era do lado externo 

das budka, em fogueiras ou em fogões primitivos.  

Segundo o jornal Kurjer, o núcleo colonial “Cruz Machado” foi uma das 

maiores colônias fundadas no Paraná: 

 

Największa z założonych w tym roku, kolonja Cruz Machado zajmuje 

powierzchnię 750 kilometrów kwadratowych i będzie zawierała 3 tysiące 

osad, rozdanych. Cruz Machado jest położona o 40 kilometrów od stacji 

kolejowej Marechal - Mallet i ciągnie się aż do Iguassu, największej rzeki w 

Paranie, Linja kolejowa do granicy paragwajskiej przejdzie w bliskiej 

odległości od kolonji. Cruz-Machado jest pierwszą kolonją nad dolnym 

Iguassu i otwiera niejako wstęp do najżyźniejszej, najbogatszej i mało 

jeszcze znanej części Parany. Klimat zdrowy, na początku kolonji chłodny 

(wysokość 1100 metrów ponad poziom morza), przy rzece Iguassu ciepły 

(wysokość 700 metrów). Nad rzeką koloniści zmuszeni będą zająć się 

uprawą roślin więcej odpowiadających ciepłemu klimatowi niż nasze zboża, 

np. trzciny cukrowej. Przejście do innego typu gospodarki zostanie ułatwione 

dzięki polu doświadczalnemu (właściwie będą dwa pola: jedno na początku 

kolonji, drugie przy rzece), którego kierownkiem został mianowany p. Juljan 

Bagniewski, jednostka dzielna i sympatyczna z wyższym wykształceniem 

agronomicznym. Gleba, według opinji p. Bagniewskiego, jest naogół dobra i 

im dalej tym lepsza. Zaraz na początku kolonji spotykają sie pinjory (rodzaj 

naszej sosny) 6-ciu metrów obwodu. W Paranie grubość drzew świadczy do 

pewnego stopnia o urodzajności gleby. Przeważna część emigracji wiosennej 

poszła na Cruz-Machado, gdzie już od dłuższego czasu odmierzaniem ziemi 

zajmuje się trzy partje mierników. (Kurjer, 1911, 6, nr 269 – Lublin) 7 

 

Orzeł-Dereń (2013) menciona que em algumas casas moravam mais de vinte 

pessoas, já em budka um pouco maiores, até 120 pessoas. Wieloch (1939) relata que 

estas casas se aglomeravam umas próximas às outras, com várias famílias habitando-as 

durante os meses de espera por seus lotes de terras prometidos. A vida nestas condições 

era propícia ao aparecimento e à proliferação de doenças, eclodindo assim uma 

epidemia de tifo na colônia. Em pouco tempo, famílias inteiras eram dizimadas pela 

                                                 
7 Uma das maiores colônias fundadas neste ano, o núcleo colonial Cruz Machado, ocupa uma 

área de 750 quilômetros quadrados e conterá 3 mil assentamentos. Cruz Machado está localizada a 40 

quilômetros da estação ferroviária de Marechal Mallet e se estende até Rio Iguaçu, o maior rio do Paraná. 

 Cruz Machado é a primeira colônia no baixo Iguaçu mais rica e pouco conhecida do Paraná. Um clima 

bom, no início da colônia, ameno (altitude de 1100 metros acima do nível do mar), perto do Rio Iguaçu 

um clima mais quente (altura de 700 metros). Nas proximidades do rio, os colonos serão forçados a 

cultivar plantas mais adequadas a um clima quente, não podendo ser nossos cereais, por exemplo, a cana-

de-açúcar. A transição para outro tipo de economia será facilitada graça aos “campos testados” (na 

verdade, haverá dois campos: um no início da colônia e o outro nas proximidades do rio), cujo o 

responsável nomeado foi o senhor Juljan Bagniewski, uma pessoa corajosa, simpática e com formação 

superior em agronomia. Em geral o solo, de acordo com Bagniewski, é bom, e quanto mais longe melhor. 

Logo no início da colônia, encontramos as araucárias (uma espécie como a nossa “sosna”) com 6 metros 

de circunferência. No Paraná, a espessura das árvores comprova, em certa medida, a fertilidade do solo. A 

maior parte da migração durante a primavera foi para Cruz Machado, onde por um longo tempo, a divisão 

das terras é de responsabilidade de três agrimensores. A edição do jornal pode ser acessada no seguinte 

link: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=5102.   - Kurjer, 1911, R. 6, nr 269. (Tradução nossa) 

Acesso em: 25 de maio de 2017.   

http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=5102
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febre tifoide que assolou o Núcleo Colonial Cruz Machado. Logo após a chegada dos 

primeiros colonizadores poloneses, estima-se que aproximadamente 10 imigrantes 

diariamente eram vítimas fatais dessa terrível doença, a maior tragédia registrada na 

imigração polonesa no Brasil.  

Nas proximidades do assentamento, foi construído um cemitério, o núcleo 

colonial não atendia à demanda de sepultar os que faleciam, então enterravam os mortos 

em valas comuns, com números variando entre 10 e até 14 corpos por vala. As 

lembranças deste acontecimento trágico são ainda extremamente fortes entre os 

descendentes dos imigrantes poloneses. 

A histórica epidemia de tifo matou entre 800 e 1000 imigrantes. Não há como 

reconhecer os túmulos, restam apenas pedaços de cruzes, muitas não são nem 

identificadas.  Na Figura 4, visualizamos os resquícios dos túmulos dos imigrantes. 

 
Figura 4: Cemitério do Rio do Banho 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

No distrito de Santana, a comunidade polonesa, juntamente com o padre Daniel 

Niemiec, referência importante para a comunidade do qual falaremos posteriormente, 

reconstruiu as casas dos primeiros imigrantes poloneses; quando se visita essas budka, 

cujo piso era de terra batida, encontra-se lá apenas um lugar provisório para dormir, 

fogões primitivos e panelas penduradas sob o fogão. “A fé dos imigrantes era tão forte e 

no início não havia uma igreja. Assim, o padre Paweł Tomala celebrava as missas nas 

budka dos colonizadores, mas infelizmente a febre tifoide o vitimou”. 

(KACZOROWSKA, 2000, p. 65). 

 Segundo Orzeł-Dereń (2013), em 1912, chega ao núcleo colonial o padre 

Teodor Drapiewski e permanece até 1920. Em dezembro daquele mesmo ano, ele 
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construiu a primeira igreja juntamente com os imigrantes, próxima à antiga sede do 

núcleo colonial Cruz Machado (atualmente Rio do Banho). O local, nos domingos e 

feriados, servia como igreja e, durante a semana, como escola para atender os 

imigrantes. A fé e a devoção deram estímulo aos imigrantes para que recomeçassem a 

vida após tantas dificuldades. Conforme Dworecki (1980), o padre Drapiewski, para 

ajudar na educação dos colonos, em 1913, mediou a vinda das irmãs da Sagrada Família 

de Maria, as quais abriram escolas de língua polonesa. O padre Drapiewski era muito 

prestativo com os colonos, pois além de exercer o ministério sacerdotal também 

cooperava com o jornal Gazeta Polska w Brazylii (Jornal Polonês no Brasil), o que 

talvez tenha permitido que muitas informações fossem editadas sobre a vida dos 

imigrantes poloneses em Cruz Machado. A igreja acima citada conservou-se até os dias 

de hoje, pode ser visualizada na Figura 5, e aproximadamente até o ano de 2008 eram 

celebradas missas em seu interior. No entanto, em 2009, foi construída outra igreja ao 

lado e aquela foi desativada, mas preservada pelos descendentes. 

 

Figura 5: Primeira igreja construída pelos imigrantes poloneses em 1912, na antiga sede Cruz 

Machado, (atualmente Rio do Banho) 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

De acordo com Dvorak (2013), em 1912, o núcleo colonial “Cruz Machado” foi 

dividido em duas colônias: Pátio Velho e Santana. “Em Pátio Velho havia uma 

farmácia, um pronto atendimento operado por um farmacêutico de União da Vitória 

(por conta da epidemia tifo) e uma mercearia. Já em Santana funcionava uma mercearia 
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e construíram um moinho de água” (p. 114). Nos dias de hoje, muitos poloneses, ao 

visitar Cruz Machado, se impressionam com a preservação da cultura polonesa - 

tradições, crenças e a língua. Ao longo de todos esses anos, esta cultura está viva nesta 

comunidade. Sem dúvidas os agentes culturais têm grande influência na preservação e 

construção desta “pequena Polônia”, situada em Cruz Machado, no Paraná. Para 

Malczewski (2010), o Padre Daniel Niemiec, que iniciou como pároco em 1974 em 

Santana, distrito de Cruz Machado, difundiu a cultura e a língua polonesa nesse distrito. 

O referido padre, juntamente com os descendentes e os imigrantes, construiu várias 

capelas, igrejas e um museu etnográfico da cultura polonesa. Durante a sua atuação, 

Niemiec celebrava missas em língua polonesa, catequizava as crianças em língua 

polonesa e mantinha as tradições polonesas. 

De acordo com relatos dos descendentes de poloneses nas pesquisas feitas em 

campo, em 1986, por iniciativa do padre Daniel Niemiec foi levantado, em Pátio Velho, 

um monumento (cruz) e uma placa em homenagem aos imigrantes poloneses. 

Infelizmente, como mostra a figura 6 e 7, em Pátio Velho, o único vestígio que 

encontramos sobre a colonização polonesa e/ou preservação da cultura é esse 

monumento em homenagem aos 75 anos da imigração polonesa. 

 

Figura 6: Monumento da imigração polonesa na Localidade de Pátio Velho (antigo núcleo 

colonial Cruz Machado) 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 



32 

 

Figura 7: Placa em monumento da imigração polonesa na Localidade de Pátio Velho (antigo 

núcleo colonial Cruz Machado)8 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

No mesmo ano, o padre Daniel Niemiec organizou uma celebração com o 

quadro de Nossa Senhora de Częstochowa trazido pelos imigrantes da Polônia, na qual 

houve a encenação da vinda dos primeiros imigrantes e da tragédia da febre tifoide. 

Houve homenagem aos imigrantes ainda vivos que foram coroados com uma faixa com 

as cores da bandeira da Polônia (branca e o vermelha), trazida pelo padre Niemiec da 

Polônia. Na figura 8, visualizamos uma foto desta celebração com a participação dos 

imigrantes vivos na época. 

 

Figura 8: Imigrantes poloneses coroados com uma faixa branco-vermelha, em 1986 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

                                                 
8 75 anos da imigração polonesa (1911-1986). + A morte foi absorvida na vitória. Morte onde 

está tua vitória? (I Cor. 15, 55). Em memória do martírio dos poloneses primeiro colonos desta terra. A 

gratidão dos descendentes. 
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Outra iniciativa importante do padre Niemiec foi a construção do Museu 

Etnográfico da Imigração Polonesa em Santana, cuja inauguração se deu em 1995 

(Orzeł-Dereń, 2013). Neste museu, podemos encontrar diversas reconstruções, como as 

primeiras casas dos imigrantes, alguns utensílios utilizados por eles, uma capela e a 

reconstrução do cemitério com cruzes de madeira. Infelizmente, em 2006, o padre 

Niemiec veio a falecer, após 30 anos de dedicação à comunidade polonesa de Santana. 

O Museu, conforme visualizamos na figura 9, contém fragmentos históricos que 

retratam a história dos imigrantes poloneses neste município. 

 
Figura 9: Museu Etnográfico da Imigração Polonesa em Santana 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

A cultura polonesa continua viva em Cruz Machado e os descendentes de 

poloneses preservam as tradições de seus antepassados, seja na culinária, nos ritos 

religiosos, nas canções, nas festas, nas crenças e, principalmente, na língua falada pelos 

cruzmachadenses. Muitos desses descendentes são bilíngues (português/polonês), e até 

os dias de hoje, a língua materna de alguns destes falantes não é o português, mas sim o 

polonês. 

Diante desse quadro de presença forte da cultura e língua eslava, agentes 

públicos desenvolvem ações em prol dessa cultura e língua. Na Universidade Estadual 

do Centro-Oeste - UNICENTRO, para registrar a diversidade cultural e linguística 

constitui-se o Núcleo de Estudos Eslavos/NEES que desenvolve ações de extensão com 

o objetivo de promover a visibilidade da cultura polonesa e ucraniana, mapeando os 

aspectos culturais e linguísticos do sudeste do Paraná. Vinculado ao NEES, o grupo de 

pesquisa Variação Linguística de Fala Eslava - VARLINFE constituiu um banco de 

dados com amostras de fala de sete munícipios da região, Cruz Machado, Irati, Ivaí, 

Mallet, Rebouças, Rio Azul e Prudentópolis; com o intuito de registrar a “fala dos 
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brasileiros dessa região, documentando os traços linguísticos eslavos que caracterizam o 

português falado na região e que contribuem para a constituição do português 

brasileiro” (COSTA E LOREGIAN-PENKAL, 2015, p. 101). Nos últimos anos, o 

NEES tem atuado também no ensino de polonês e ucraniano em parceria com o Centro 

de Línguas da Unicentro, campus de Irati e convênio com universidades europeias. 

No interior de Cruz Machado, bem como em outras comunidades do interior do 

sudeste paranaense, a língua polonesa predomina no uso diário (trabalho na agricultura), 

reuniões familiares, entre os amigos e na igreja. Até meados de 2015, funcionava em 

Santana o curso de língua polonesa pelo Celem (Centro de Línguas Estrangeiras 

Modernas) oferecido gratuitamente para os estabelecimentos de ensino da rede pública 

do Paraná. Porém, por questões de saúde, a professora precisou se afastar e até o 

momento não pode retornar a lecionar as aulas de língua polonesa.  

Em suma, os descendentes de poloneses, com fé e devoção mantiveram a 

religiosidade, costumes e a língua de sua pátria passando a seus filhos e netos. Essa 

peculiaridade é vista na quarta ou até quinta geração cujos descendentes preservam a 

língua e identidade. Devido ao isolamento desta colônia e a atuação de agentes culturais 

essa riqueza não foi esquecida ou apagada por seus descendentes - um pedaço da 

Polônia antiga (mais de cem anos passaram), que às margens Rio Vístula já não é mais 

lembrada. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! 

Nie damy pogrześć mowy.”9  

 

2.1 Situação linguística no Brasil 

O Brasil é um país com grande diversidade linguística, em cujo território são 

faladas cerca de 200 línguas, segundo dados levantados pelo Censo IBGE10 de 2010. 

Segundo Oliveira (2009), calcula-se a existência de aproximadamente 170 línguas ainda 

faladas pelos indígenas e 30 alóctones (línguas de imigrantes). Esse patrimônio cultural 

é desconhecido ou até mesmo ignorado pela grande maioria da população brasileira, 

perpetuando-se a mistificação de que o Brasil é um país monolíngue. Persiste o 

desconhecimento de que descendentes de poloneses, ucranianos, italianos e/ou alemães, 

podem não ter o português como língua materna. Para Altenhofen essa visão de: 

 

um Brasil com uma única língua parece tão forte, que mesmo o falante 

bilíngue, membro de uma comunidade bilíngue, onde convivem lado a lado 

com o português uma ou mais línguas de adstrato, é capaz de rotular nosso 

país de ‘monolíngue’, não enxergando diante do seu nariz a prova cabal de 

seu equívoco (ALTENHOFEN, 2004, p. 87). 

 

Ainda que a língua portuguesa seja oficial e dominante, é necessário lembrar que 

há os grupos minoritários, cujas línguas ainda são faladas, como o pomerano, no interior 

do Espírito Santo, e o talian, no Rio Grande do Sul. Também na região Sudeste do 

Paraná, para a maioria dos descendentes de eslavos (poloneses e ucranianos), a língua 

materna é a língua dos seus antepassados, ou seja, a língua materna de uma expressiva 

maioria de cruzmachadenses é o polonês. A língua de imigração predomina no uso 

diário (trabalho na agricultura), reuniões familiares, nas conversas entre os amigos e na 

igreja.   

                                                 
9 Trecho da canção  “Rota” de  Maria Konopnicka, escrita em 1908, pode ser acessada no 

seguinte link:  https://www.koncertniepodleglosci.pl/repertuar/rota-1908/. Acesso em: 29 de março de 

2018. 

 “Não partiremos da terra de nosso povo / não enterrarão nossa língua. (Tradução nossa) 
10 Informações disponíveis no endereço eletrônico www.ibge.gov.br – Acesso em: 20 de junho de 

2017. 

https://www.koncertniepodleglosci.pl/repertuar/rota-1908/
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Ferraz (2007) traz uma revisão do panorama linguístico no Brasil, numa 

abordagem que discute a situação das línguas minoritárias no contexto brasileiro. A 

formação da sociedade brasileira é marcada por um mosaico cultural e pela coexistência 

de várias línguas, além do português e da Libras como línguas oficiais. No entanto, essa 

realidade plurilíngue é desconhecida e/ou ignorada. O autor destaca que por línguas 

minoritárias: 

 

designamos aquelas faladas por grupos de pessoas num país que tem por 

oficial uma língua diferente, isto é, são línguas naturais, não criadas 

artificialmente, tradicionalmente usadas por parcelas da população de um 

país, e que não se confundem com dialetos da língua oficial. A grande 

maioria das línguas existentes no mundo encontra-se nessa situação 

(FERRAZ, 2007, p. 45). 

 

Esse cenário pluricultural, pluriétnico e plurilíngue brasileiro conta um número 

considerável de línguas faladas em comunidades diferenciadas em todo o território 

nacional. Isto é, muitos brasileiros têm por língua materna uma língua indígena 

(autóctone) ou uma língua de imigração (alóctone). O autor destaca a importância de 

estudos acerca das realidades linguísticas existentes no Brasil, pois corremos riscos de 

desaparecimento de falares dos grupos minoritários, o que acarretaria prejuízo científico 

e cultural. Sendo assim, há uma certa urgência em estudos e investigações de línguas de 

minorias europeias e asiáticas, bem como de línguas indígenas em contato com o 

português. O autor chama a atenção que essas línguas minoritárias são línguas 

brasileiras, pois são faladas por pessoas nascidas no Brasil.  

Apesar de existir um número significativo de falantes de língua polonesa no 

Brasil, infelizmente existem poucos estudos sobre o polonês no falado no nosso país. 

Há um número considerável de pesquisas voltadas para a imigração polonesa, mas estes 

não abordam a situação e descrição da língua polonesa, diferentemente de outras línguas 

de imigração, como pomerano ou talian. No caso do pomerano, Schaeffer e Meireles 

(2014) descrevem o sistema sonoro da língua de imigração, ainda muito falada em 

alguns municípios do estado do Espírito Santo, em Rondônia e no sul do Brasil. Para 

descrever a língua pomerana, os autores adotaram o modelo fonêmico de Pike (1947), 

de cunho estruturalista norte-americano. O corpus desta pesquisa foi constituído por 

uma lista de palavras isoladas e por pequenas frases com 600 itens, baseada nas listas de 

palavras para descrição de línguas indígenas. Ainda Schaeffer (2012), em sua 
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dissertação de mestrado, faz uma descrição fonética e fonológica do pomerano falado 

no Espírito Santo. 

Acerca do italiano, Vieira (2010) aborda em sua dissertação de mestrado as 

influências da língua italiana no português falado em São Paulo, adotando uma 

metodologia varicionista quantitativa. O corpus de sua pesquisa é composto por dados 

de fala de 15 informantes, cuja gravação ocorreu por meio de entrevistas (fala casual, 

estilo de leitura e listas de palavras), estratificados em gênero, faixa etária e 

escolaridade. 

Percebe-se, assim, a escassez de pesquisas acadêmicas naquilo que tange à 

questão de descrição das línguas de imigração, o que leva à perpetuação do mito de que 

o Brasil é um país monolíngue. A população, de uma maneira geral, desconhece que, 

ainda hoje, descendentes de poloneses, ucranianos, italianos, alemães etc. podem não ter 

o português como língua materna, e este desconhecimento se reflete nos meios 

acadêmicos, contribuindo para a não legitimação social das línguas faladas no Brasil. 

 

2.2 Estudos acerca da língua polonesa no Brasil 

 Dentre as poucas pesquisas realizadas acerca do polonês falado no Brasil, 

apontamos a seguir alguns estudos. Kawka (1982) aborda, em sua dissertação de 

mestrado, algumas transformações pelas quais a língua polonesa falada pelos 

descendentes passou como consequência do contato com o português. O autor 

examinou em textos escritos a língua polonesa e observou diretamente com falantes do 

polonês, ou seja, sua metodologia refere-se à seleção auditiva (observando o que as 

pessoas falam entre elas ou para o pesquisador) de forma assistemática, anotando 

elementos que fazem parte do dialeto polono-brasileiro. O pesquisador caracterizou a 

língua como oral e, entre as alterações ocorridas, observou neologismos e empréstimos 

do português e de outras línguas de contato. Sendo assim, a influência do português e de 

outras línguas no polonês falado no Brasil resultou na criação de palavras híbridas. Este 

fenômeno, chamado por ele de “apolonização”, caracteriza-se pela substituição de 

fonemas do português por outros, comuns ao sistema fonético da língua polonesa, 

acrescentando ou eliminando novas formas, mais adequadas à língua polonesa e 

seguindo seu padrão de tonicidade. 

No caso do polonês, originaram-se palavras híbridas pela adição de sufixos da 

língua polonesa às palavras portuguesas. O pesquisador aponta que na língua polonesa 
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falada no Brasil, também se introduziram numerosas palavras provenientes da língua 

alemã, trazidas já da Europa, dos territórios ocupados pela Prússia, ou adquiridos pela 

convivência, no Brasil, com colonos de origem alemã. Os imigrantes poloneses 

provenientes da ocupação prussiana não apenas não abandonaram estes germanismos, 

mas também adquiriram outros, sob a influência da imigração alemã. Esse fato é mais 

notado nas colônias situadas em meio ou nas proximidades de colônias alemãs. Kawka 

(1982) elenca duas categorias de palavras emprestadas do alemão: as trazidas da Europa 

e as adquiridas no Brasil.  No quadro 2, visualizamos exemplos de empréstimos para 

ambas as categorias de acordo com Kawka (1982). 

 

Quadro 2: Empréstimos lexicais do alemão para o polonês falado no Brasil 

Palavra em Alemão Polonês falado no Brasil Português 

SCHIFF SZYF NAVIO 

PLANZUNG FLANCUNEK PLANTAÇÃO 

Fonte: Kawka, 1982, p. 40. 

 

O pesquisador destaca que o contato da língua polonesa com o português acabou 

influenciando os falantes “na mistura dos dois idiomas” (interferências entre os sistemas 

das duas línguas), conforme as circunstâncias em que esses falantes se encontravam, 

criando palavras híbridas, juntando-se à raiz da palavra portuguesa, um sufixo ou 

desinência polonesa. Um processo descrito por Kawka (1982) e muito produtivo nas 

comunidades polonesas é a criação de verbos inexistentes no polonês, ou desconhecidos 

pelos falantes da variedade falada no Brasil, com o acréscimo do sufixo -ować, 

característico da morfologia verbal polonesa. No quadro 3, apresentamos exemplos de 

empréstimos do português para o polonês, conforme Kawka (1982) aborda em seu 

dicionário polono-brasileiro. 

 

Quadro 3: Empréstimos lexicais do português para o polonês falado no Brasil 

Polonês falado no Brasil Polonês falado na Polônia Português 

ROSOWAĆ WYCINAĆ ROÇAR 

MILYJA KUKURYDZA MILHO 

BOBRA DYNIA ABÓBORA 

ALUGOWAĆ WYNAJĄĆ ALUGAR 

Fonte: Kawka, 1982, p. 43, 44 e 53. 
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 No final de sua pesquisa, Kawka (1982) elaborou um dicionário do dialeto 

polono-brasileiro. É importante destacar que o autor descreve os empréstimos lexicais 

para o dialeto polono-brasileiro independentemente das regiões onde é falado, seja no 

Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Todavia, precisamos reforçar que o Brasil 

recebeu imigrantes poloneses de várias regiões da Polônia, como ele mesmo menciona, 

como também os estados brasileiros foram povoados por diferentes etnias e 

consequentemente há variedades do português e polonês falado no Brasil. 

 Druszcz (1983) aborda o bilinguismo em Araucária/PR, com o objetivo de 

registrar a interferência da língua polonesa na produção linguística em português, 

especificamente na fonologia. Araucária está localizada na região metropolitana de 

Curitiba, a aproximadamente 23 km da capital.  Em 1876, instalaram-se em Araucária 

imigrantes provenientes da Galícia e da Silésia. Os poloneses vinham das regiões 

dominadas pelas três potências, e por conta disso seus passaportes constavam como 

russos, prussianos e austríacos, conforme já tivemos oportunidade de mencionar na 

seção 1.1.  

O corpus de sua pesquisa é composto por 46 informantes, divididos em dois 

grupos: jovens e adultos, residentes na sede do município e nas colônias: São Miguel, 

Tomás Coelho, Rio Verde, Costeira, Estação e Colônia Cristina. Os dados de fala de 

descendentes de poloneses foram gravados assistematicamente, deixando que o 

informante falasse à vontade, mas também o pesquisador estimulou a entrevista, 

direcionando-a com “fale sobre...”, “diga o que o senhor/senhora acha...”. Após as 

gravações, o autor transcreveu apenas os fatos linguísticos que se destacaram 

fonologicamente como realmente estranhos ao português por conta da influência da 

língua polonesa. De acordo com Druszcz (1983), a maior parte dos entrevistados fala 

apenas polonês em casa. No que se refere ao uso da língua, o pesquisador conclui, que 

embora o polonês ainda esteja preservado, a tendência é de substituição total do polonês 

pelo português. Nesta pesquisa, o autor aponta uma série de características fonéticas, 

mais especificamente dezenove casos de interferência do polonês, sendo dez no 

vocalismo e nove no consonantismo, que entende como sendo dificuldades enfrentadas 

pelos descendentes na realização de determinados segmentos do português por 

influência do polonês, como por exemplo o fonema /r/.  Na língua polonesa existe 

somente a vibrante simples, sendo produtiva em qualquer posição. Para o pesquisador, o 

fonema /r/ é uma das dificuldades de distinção mais notadas na “pronúncia” do 
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português pelos descendentes, mesmo que o falante saiba dessa existência entre o 

português e o polonês “fará confusão e inversão entre os sons das vibrantes no 

português (DRUSZCZ, 1983, p. 126).  

  Ferraz (1992) faz uma análise fonética e fonológica da língua polonesa falada 

na região de Cracóvia, em contraste com o polonês falado na colônia Murici, em São 

José dos Pinhais/PR, na região metropolitana de Curitiba, com o intuito de verificar as 

possíveis alterações fonológicas no polonês falado na colônia, apontando a influência 

do português sobre a fonologia do polonês desta localidade. Em 1878, foi criada a 

Colônia Murici e nesse mesmo ano ela recebeu os primeiros imigrantes poloneses 

provenientes das regiões dominadas pela Prússia e pela Áustria. Para proceder ao estudo 

comparativo, o pesquisador coletou dados de fala de duas informantes da região de 

Cracóvia e de dois informantes (um homem e uma mulher) da colônia Murici, São José 

do Pinhais/PR ambos filhos de descendentes de poloneses e que tinham o polonês como 

língua materna.  

O corpus da pesquisa consistia na aplicação de um questionário elicitando itens 

lexicais e sentenças isoladas. O material foi registrado com um gravador e 

paralelamente fazia-se a transcrição fonética. Trata-se de pesquisa de oitiva, contando 

com a percepção do pesquisador. Ferraz (1992) seguiu os trabalhos de Abercrombie 

(1966), Catford (1977) e Ladefoged (1971 e 1975) para descrever e classificar os 

segmentos fonéticos. Para tanto, apresentou a descrição e classificação dos segmentos 

vocálicos e consonantais pertinentes no polonês falado pelos informantes da região de 

Cracóvia e na colônia Murici, posteriormente mostrando a realização dos fonemas, 

contrastando-as e dando ênfase nas semelhanças com aspectos fonológicos do 

português. Transcrevemos nos quadros 4 e 5 uma sistematização das principais 

caraterísticas contrastivas dos sons consonantais e vocálicos, respectivamente, no estudo 

de Ferraz (1992). O autor não usa os símbolos do IPA, por isso em alguns sons 

transcrevemos a descrição feita pelo autor de oitiva.  

 

Quadro 4: Sistematização de resultados em relação aos sons consonantais, conforme Ferraz, 

1992 

Variedade da Polônia Variedade do Brasil 

Verifica-se o desvozeamento dos segmentos 

[b, d, g, v, z, ʒ], quando estes ocorrem diante 

ou após a consoante desvozeada ou diante de 

uma pausa; 

O processo fonológico de desvozeamento 

acontece com segmentos [z] e [ʒ] quando 

ocorrem diante de pausa ou quando o 

segundo ocorre após uma oclusiva surda; 
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O segmento [tʃ] é vozeado quando ocorre 

diante de consoante vozeada; 

Em nenhum contexto ocorre vozeamento de 

segmento consonantal desvozeado; 

Verifica-se o processo fonológico de 

palatalização e velarização do segmento 

nasal [n], quando este ocorre diante de vogal 

[i] e de oclusiva velar, respectivamente. 

Não apresenta variação de ponto de 

articulação para o fonema /n/, produzido 

sempre como [n]. 

Fonte: Ferraz, 1992, p. 93-97 

 
Quadro 5: Sistematização de resultados em relação aos sons vocálicos, conforme Ferraz, 1992 

 

Variedade da Polônia Variedade do Brasil 

Há ocorrência sistemática da vogal média 

posterior arredondada, quando em sílaba 

átona, em final de palavra, sempre em 

posição semi-aberta - [ɔ]; 

Não ocorre o segmento [ɔ] em sílaba átona, 

em final de palavras, no entanto, há 

ocorrência sistematicamente [o] em 

alternância com uma vogal posterior média 

semifechada arredondada.   

As realizações dos fonemas /a, i, u/ como 

vogais nasalizadas ocorrem apenas em 

palavras emprestadas, as quais já 

apresentavam tais vogais nasalizadas; 

Os fonemas vocálicos orais ocorrem como 

vogais nasalizadas sempre que aparecem 

diante de consoante nasal, o que não é 

comum na variedade da Polônia; 

Os fonemas vocálicos nasalizados /Ĕ, õ/ 

(descritos, respectivamente, como vogal 

anterior média semi-aberta não arredondada 

e vogal posterior média semifechada 

arredondada abaixada) são produzidos como 

[Ĕ, õ]; 

 Os fonemas /Ĕ, õ/ não se realizam como 

segmentos vocálicos abertos; 

Os fonemas vocálicos nasalizados /Ĕ, õ/   

desnasalizam-se diante de consoantes 

oclusivas ou africadas dando espaço a um 

consoante nasal do mesmo ponto de 

articulação da consoante seguinte; 

Não ocorre desnasalização dos fonemas 

vocálicos nasalizados em nenhum contexto; 

Os fonemas nasalizados /Ĕ, õ/ realizam-se 

como vogais nasalizadas apenas quando 

ocorrem diante de consoante fricativa; 

Os fonemas nasalizados, realizam-se como 

vogais nasalizadas, diante de consoante 

oclusiva, africada ou fricativa;  

O fonema /a/ realiza-se como uma vogal 

centralizada diante de consoante nasal em 

sílaba tônica. 

O fonema /a/, quando no mesmo contexto 

(da variedade do polonês), sofre o processo 

de assimilação, realizando-se como vogal 

nasalizada.  

Fonte: Ferraz, 1992, p. 94-97. 
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Assim o autor constatou que alguns traços fonológicos tendem a aproximar o 

polonês falado na colônia Murici com o português. O que justifica esse fato é o contato 

muito próximo e intenso entre estas duas línguas, ou seja, o bilinguismo presente nessa 

localidade.  Os traços que aproximam a fonologia do polonês falado na colônia Murici 

ao português são os seguintes:  

● a não ocorrência de vozeamento de segmento consonantal desvozeado em nenhum 

contexto; 

● a não realização do fonema /n/ como [ɲ], diante da vogal [i]; 

● a realização do fonema /t/ sempre como [t]; 

● a não ocorrência do segmento vocálico semiaberto [ɔ] em sílaba átona e em final de 

palavra; 

● a realização de fonemas vocálicos orais, quando diante de consoantes nasais, como 

vogais nasalizadas; 

● a não realização dos fonemas vocálicos nasalizados /Ĕ, õ/ como vogais nasalizados 

semiabertas [Ĕ, õ]; 

● a não ocorrência de desnasalização dos segmentos vocálicos nasalizados; 

● a realização dos fonemas vocálicos nasalizados como vogais nasalizadas também diante 

de consoante oclusiva, africada ou fricativa. 

 No âmbito internacional, podemos citar um linguista polonês que investigou a 

situação da língua polonesa no Brasil. Władysław Miodunka (2003) descreve o 

bilinguismo polonês/português no Brasil em pesquisa conduzida nos anos de 1995 e 

1996 com alunos da Pós-Graduação lato sensu em Língua e Cultura Polonesa na 

Universidade Federal do Paraná/UFPR, sendo os informantes, em sua maioria, dos 

estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,  de áreas urbanas e rurais, 

como, por exemplo, Cruz Machado/PR (município que é objeto de nosso estudo), 

totalizando 226 participantes destes estados e dez informantes de outros estados, como 

São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Além dos questionários aplicados, o pesquisador 

entrevistou 76 participantes, cujas informações foram registradas por meio de um 

gravador. Desta forma, com base no questionário aplicado e entrevistas com os 

participantes, o autor teria respostas acerca da situação do bilinguismo 

polonês/português no Brasil. Com relação à faixa etária os informantes foram divididos 

em cinco faixas: 1) até 19 anos, 2) de 20 a 39 anos, 3)  de 40 a 59 anos, 4) de 60 a 79 

anos, 5) de 90 a 100 anos. 
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Entre os participantes, 106 são homens e 120 mulheres. É interessante destacar 

que a maior parte dos informantes aprendeu o polonês em casa. No entanto, alguns 

informantes afirmaram ter aprendido o polonês na escola (étnica), este grupo é 

composto pelas pessoas mais velhas, as quais frequentaram uma escola polonesa até 

1938, ano em que foi assinado o Decreto-Lei n° 40611 proibindo o ensino em idioma 

estrangeiro no país. De acordo com Miodunka (2003), alguns dos entrevistados 

aprenderam o idioma após 1988 em cursos de línguas, “quando então, no Brasil 

começou-se a ensinar línguas de imigração como parte de suas políticas multiculturais” 

(p .137). 

 O pesquisador baseou-se em questionários, aplicados em polonês, para levantar 

dados para sua pesquisa, no entanto, no final do seu livro estes não foram 

disponibilizados para consulta. Segundo o autor, os questionários continham quatro 

grupos de perguntas formuladas em polonês: o primeiro grupo de 10 perguntas referia-

se a dados do participante (idade, sexo, local de nascimento, ano da vinda dos 

antepassados, cidade, grau de instrução, profissão, etc). O segundo grupo de perguntas 

correspondia ao conhecimento da língua polonesa (aprendizado da língua, contexto de 

aprendizado e em que situações utilizava e/ou usa a língua, e nível de conhecimento da 

língua – em quais habilidades). O terceiro grupo abarcava as mesmas perguntas, porém 

referentes a língua portuguesa. O quarto grupo de perguntas relacionava-se à identidade 

nacional do informante. 

O autor ressalta que após tantos anos de imigração polonesa no Brasil, ainda 

existe, apesar de que em pequena escala, a presença da língua polonesa no Paraná, Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. O autor chama a atenção que isso se deve ao fato 

histórico ocorrido na Era Vargas.  O presidente Getúlio Vargas, em virtude da ameaça 

que representa ao Governo no contexto vigente, proibiu o uso de todas as línguas 

étnicas em contextos oficiais e instituiu o decreto n° 406 de 04 de maio de 1938, 

conhecido como “Lei da Nacionalização”. O Decreto-Lei normatizava as práticas 

culturais, educacionais e linguísticas dos imigrantes no Brasil, forçando-os a se 

introduzirem na cultura do povo brasileiro. Assim sendo:  

 

Art. 85. Em todas as escolas rurais do país, o ensino de qualquer matéria será 

ministrado em português, sem prejuízo do eventual emprego do método 

direto no ensino das línguas vivas. 

                                                 
11 O Decreto 406, de 4 de maio de 1938, de Getúlio Vargas, conhecido como “Lei da 

Nacionalização”, decretou o fechamento das escolas étnicas no Brasil entre outras medidas. 
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      § 1º As escolas a que se refere este artigo serão sempre regidas por 

brasileiros natos.  

      § 2º Nelas não se ensinará idioma estrangeiro a menores de quatorze (14) 

anos.  

      § 3º Os livros destinados ao ensino primário serão exclusivamente 

escritos em língua portuguesa.  

      § 4º Nos programas do curso primário e secundário é obrigatório o ensino 

da história e da geografia do Brasil.  

      § 5º Nas escolas para estrangeiros adultos serão ensinadas noções sobre 

as instituições políticas do país.  

     Art. 86. Nas zonas rurais do país não será permitida a publicação de 

livros, revistas ou jornais em línguas estrangeira, sem permissão do Conselho 

de Imigração e Colonização.  

     Art. 87. A publicação de quaisquer livros, folhetos, revistas, jornais e 

boletins em língua estrangeira fica sujeita à autorização e registro prévio no 

Ministério da Justiça (BRASIL, decreto n° 406 de 04 de maio de 1938). 

 

Para Miodunka (2003), essa implantação significou o ensino somente do 

português nas quatro habilidades e a extinção das escolas étnicas, cujo ensino era em 

outros idiomas, como o polonês, alemão, ucraniano entre outros. Para o pesquisador 

polonês, tal fato resultou no esquecimento e desaparecimento gradual da língua 

polonesa segundo sua pesquisa. No entanto, essas línguas eram usadas em contextos 

não oficiais, como em casa, nas colônias e municípios do interior, mas somente como 

línguas faladas. Desde então, as instituições de ensino passaram a não ensinar em outros 

idiomas a não ser o português, e como mostra a referida pesquisa, o conhecimento da 

língua escrita e falada passou a ser bem menor. Resquícios dessa política nacionalista 

exercem grande influência, até hoje, sobre as línguas faladas no Brasil.  

Miodunka (2003) conclui que há presença do bilinguismo polonês/português em 

duas categorias: mais visível em colônias de descendentes de poloneses, no sul do 

Brasil e o bilinguismo oculto em cidades grandes. Quase não se usa a língua polonesa 

nas cidades, contrariamente ao que ocorre no interior, onde os descendentes falam a 

língua de seus antepassados no dia a dia em casa, no trabalho rural, nas igrejas e 

conversas informais com os amigos, inclusive gerações mais jovens fazem o uso do 

polonês, ou seja, a língua nas colônias polonesas é mais preservada. Assim, o autor 

destaca que as crianças das comunidades polonesas do interior têm um conhecimento 

muito bom da língua polonesa, denominado por ele de bilinguismo estável. 

O autor chama a atenção para as pesquisas acerca do bilinguismo baseadas em 

questionários, polemizando sua própria metodologia. Para ele, os resultados são 

unilaterais e muito limitados, pois apresentam o ponto de vista subjetivo dos 
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informantes e mostram o bilinguismo como um estado (dependendo da interpretação, 

podemos identificá-lo como estável ou variável).  

Assim como Kawka (1982), o pesquisador denomina a língua polonesa no Brasil 

como dialeto polono-brasileiro e descreve essa variedade também como polszczyzna 

brazylijska, língua polonesa brasileira.  

Com base nas entrevistas realizadas, o autor propôs oito modelos de falantes 

bilingues polonês/português existentes no Brasil, conforme observamos no quadro 6. 

 

Quadro 6: Oito modelos de falantes bilíngues polonês/português no Brasil, segundo Miodunka 

(2003) 

Modelo 

1 

A pessoa tem a língua polonesa como língua materna e o português como 

segunda língua, adquirida durante a fase adulta; 

Modelo 

2 

A pessoa tem o polonês como primeira língua e o português como segunda 

língua, adquirida durante a infância; 

Modelo 

3 

A pessoa tem o polonês como “doce lembrança da infância” e o português como 

língua de carreira profissional; 

Modelo 

4 

A pessoa tem o português como primeira língua e o polonês por causa dos 

estudos na Polônia; 

Modelo 

5 

A pessoa tem o português como língua materna e o polonês como segunda 

língua, aprendida no Brasil; 

Modelo 

6 

A pessoa tem o português como língua materna e o polonês como língua 

estrangeira, conhecida na Polônia; 

Modelo 

7 

A pessoa quer “resgatar a língua polonesa” - esquecimento da língua étnica por 

muitos anos e depois retomando-a; 

Modelo 

8 

A pessoa diz que “em brasileiro quase não falo” - preservação da língua 

polonesa trazida pelos antepassados e nunca aprendeu a língua portuguesa (mas 

consegue se comunicar em português num nível razoável). 

Fonte: Miodunka, 2003, p. 159-215. 

 

Ao Núcleo de Estudos Eslavos - NEES, programa de extensão da Unicentro que 

desenvolve ações de registro da língua eslava conforme descrevemos na seção 1.2.2., 

vincula-se o Laboratório de Fonética que tem possibilitado o desenvolvimento de 

pesquisas que objetivam descrever o polonês falado em comunidades rurais de 

descendentes de poloneses, mais especificamente na região do sudeste do Paraná. 

As pesquisas baseadas na metodologia da fonética acústica, buscam descrever a 

língua polonesa falada no Paraná, como no caso de Costa e Gielinski (2014) que 

descrevem o polonês falado no município de Mallet/PR, mais especificamente no 
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distrito de Rio Claro do Sul, uma região habitada por muitos descendentes poloneses. 

As autoras caracterizaram a língua como oral, ainda que possua registros escritos como 

em túmulos e festas de igreja, o seu uso é restrito às relações sociais, familiares e 

religiosas. Costa e Gielinski (2014) afirmam que a manutenção da língua polonesa no 

distrito de Rio Claro do Sul se deve ao isolamento das comunidades rurais e pelas ações 

desenvolvidas pela comunidade em prol da cultura polonesa. As pesquisadoras 

analisaram acusticamente uma amostra com dados de fala de oito informantes de 

descendentes de poloneses bilíngues. Nesta amostra, apenas um informante não tinha o 

polonês como primeira língua, quatro informantes eram masculinos e quatro femininos, 

divididos em duas faixas etárias: de 20 até 40 anos e mais de 60 anos, e duas 

escolaridades: ensino fundamental e ensino médio. Essa pesquisa investigou 

acusticamente a realização dos sons consonantais adjacentes tautossilábicos como [xl, 

ml, ts, st], divididos em dois grupos: a) sons fricativos e oclusivos; b) nasais e fricativas 

com laterais, produzidos pelos informantes de Mallet e inexistentes no português 

brasileiro. Os grupos tautossilábicos são em que os sons consonantais adjacentes se 

encontram na mesma sílaba como, por exemplo, a realização de chleb [ˈxlip] (pão) e de 

mleko [ˈmlikɔ] (leite). Na pesquisa a transcrição fonética das palavras (entre colchetes) 

está de acordo com a produção dos falantes entrevistados. A observação destes dados se 

deu por meio da análise acústica e os resultados apontam que a produção de som 

vocálico intermediário parece ser condicionada, primeiramente, pela natureza dos sons 

consonantais, ocorrendo apenas em encontros que possuam uma lateral como segundo 

elemento. Os resultados mostram um sistema polonês estável e diferente do sistema 

português.   

Em Costa (2016), encontramos um estudo acerca dos sons oclusivos do polonês 

falado no município de Mallet/PR, os dados de fala pertencem a uma amostra composta 

por três informantes femininas pertencentes à faixa etária de vinte a trinta anos. O 

intuito desta pesquisa é investigar o ponto de articulação das oclusivas [t, d], em início 

de sílaba, produzidas por essas falantes. Costa (2016) conclui, através de pistas 

acústicas, que há indícios de uma articulação mais anteriorizada das oclusivas [t, d] no 

polonês falado em Mallet, destacando que a informante mais jovem da amostra varia 

mais nas produções, fato resultante, talvez, de aquisição de um sistema já diferenciado.  

Destacamos que ambos os trabalhos visam a contribuir para o conhecimento e 

registro do polonês falado no município de Mallet. Contudo, fazem-se necessário 
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estudos mais descritivos do polonês falado em outras localidades. Os sistemas 

linguísticos poloneses falados no Brasil, não são advindos somente de uma região da 

Polônia, mas de diversas partes, inclusive ressaltamos que a Polônia, por 123 anos ficou 

ocupada por três potências e a língua polonesa foi proibida, passando a serem usadas as 

línguas alemã e russa em escolas e atos oficiais, conforme relatamos no primeiro 

capítulo. Sendo assim, cada localidade colonizada por imigrantes poloneses no Brasil é 

dotada de uma variedade, o que culmina na heterogeneidade linguística do polonês 

falado no Brasil, sendo impensável descrever ou referir-se unicamente a uma variedade. 

Acrescenta-se a este panorama que tais variedades, ao entrarem em contato com o 

português (que também tem múltiplas variedades) e/ou com outras línguas de imigração 

presentes no contexto brasileiro acabaram por influenciar-se mutuamente. Assim, 

podemos compreender a complexidade e peculiaridade desses sistemas linguísticos. 

Atualmente, podemos caracterizar a língua polonesa no Brasil como oral, no 

entanto, precisamos destacar que a escrita esteve presente nas primeiras décadas da 

imigração conforme abordaremos na seção seguinte.  

 

2.3 Língua polonesa escrita 

Os imigrantes poloneses ao se instalarem no Brasil fundaram escolas e sociedades e 

ainda editavam em grande quantidade jornais em polonês, aos quais os imigrantes e 

descendentes tinham acesso:  

 

Os colonos, eles mesmos em parte analfabetos, esforçaram-se e tomaram a 

iniciativa de proporcionarem a seus filhos ao menos o conhecimento das 

primeiras letras e as quatro operações de aritmética. O fato de partir do 

próprio imigrante a iniciativa da fundação de escolas para alfabetizar seus 

filhos é uma surpresa, porque o colono não estava acostumado a dirigir-se 

por si próprio, nem orientar seu futuro [...] decorria da ausência de auxílio 

governamental (WACHOWICZ, 2002, p. 23). 

 

No Paraná, a primeira escola a ser fundada foi na colônia Orleans, em 1876, 

conduzida pelo professor Jerônimo Durski, conhecido como “pai das escolas polonesas” 

(WACHOWICZ, 2002, p. 23). Durski também é autor da primeira cartilha bilíngue de 

alfabetização para as escolas polonesas no Brasil, publicada em 1893.  O manual trazia 

noções elementares da língua portuguesa e abordava os métodos silábico e fonético, 

sendo acessível aos adultos e às crianças polonesas (MALCZEWSKI e WACHOWICZ, 
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2000, p. 82-84). Dentre estas escolas, 12 eram dirigidas pelas religiosas e 61 eram 

escolas leigas. 

Wachowicz (2002) apresenta o seguinte quadro acerca das escolas polonesas no 

Brasil. 

Quadro 7: Número de alunos e escolas por estado em 1914 

Estados Alunos Escolas 

Paraná 1860 46 

Santa Catarina 180 9 

Rio Grande do Sul 425 17 

São Paulo ? 1 

Total 2465 73 

Fonte:  Wachowicz apud Głuchowski. Wśrod pionerów polskich na antypodach, p. 39. 

 

 

No entanto, a situação das escolas polonesas, no ano de 1920, teve uma 

decadência, muitas escolas foram fechadas, outras não possuíam profissionais 

habilitados.  Assim, para os poloneses e seus descendentes a “Escola-Sociedade não 

passava de um grande aborrecimento, que nunca havia dado certo” (p. 51). Mais tarde 

em 1921, reestruturaram a organização escolar polonesa: 

 

Durante a guerra as únicas escolas que funcionaram regularmente foram as 

dirigidas pelas religiosas. As outras desorganizaram-se quase todas, ou 

simplesmente fecharam as portas por falta de mestres (WACHOWICZ, 2002, 

p. 33). 

 

Já em 1937, às vésperas do Decreto-Lei 406, as escolas polonesas estavam bem 

implementadas e aumentaram em número, encontramos a seguinte situação no Brasil: 

Quadro 8: Número de escolas por estado em 1937 

Estados Escolas 

Paraná 167 

Santa Catarina 51 

Rio Grande do Sul 128 

Espírito Santo 2 

São Paulo 1 

Total 349 

Fonte: Wachowicz 2002, p. 66. 

 

Assim, conforme o quadro 8, observamos que o estado do Paraná abrigava o 

maior número de escolas polonesas. 
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2.4 Escolas polonesas em Cruz Machado 

Acerca do ensino de polonês em Cruz Machado, Orzeł-Dereń (2013), destaca 

que em 1913, as Irmãs da Sagrada Família chegam à localidade de Rio do Banho, por 

intermédio do padre Teodoro Drapiewski, para educar os filhos dos colonos poloneses. 

As irmãs começaram a sua atividade educacional, em agosto de 1913 com 123 crianças. 

A escola localizava-se na igreja e os alunos eram de diferentes faixas etárias - entre 9 a 

16 anos.  Todos estudavam juntos, o que dificultava um pouco o trabalho das irmãs, 

pois o grupo era heterogêneo. Algumas crianças já tinham frequentado escolas na 

Polônia, antes de partirem ao Brasil, outras sabiam ler, e a grande maioria não sabia 

nem ler e nem escrever. “Muitas das crianças moravam longe da escola, 

aproximadamente 14 quilômetros, e faziam o trajeto até a escola a pé e descalços” 

(ORZEŁ-DEREŃ, 2013, p. 96). Por conta da distância, os pais deixavam as crianças 

com familiares ou amigos que moravam perto da igreja.  A maioria das crianças voltava 

para casa apenas uma vez por semana, normalmente no sábado. As aulas aconteciam 

das 09h até às 15h. 

 Ainda a respeito das escolas polonesas em Cruz Machado, Orzeł-Dereń (2013), 

menciona que à Santana, as irmãs chegaram por volta de 1915 e logo organizaram uma 

escola polonesa com 87 crianças. O valor pago mensalmente à escola era de 2000 réis 

por criança. No entanto, em 1918, o governo brasileiro emitiu um decreto acerca das 

escolas privadas, considerando que os imigrantes deveriam ter o ensino em língua 

portuguesa por, no mínimo, três horas diárias, o restante do tempo poderia ser ocupado 

por ensino em outro idioma. Em 1925, as Irmãs da Sagrada Família fundaram um 

internato em Santana (ORZEŁ-DEREŃ, 2013, p. 101). Além do investimento 

educacional em língua polonesa, os imigrantes e descendentes mantinham uma robusta 

editoração em língua polonesa como abordaremos na próxima seção. 

 

2.5 Jornais editados em língua polonesa no Brasil 

Além do ensino nas escolas, os imigrantes poloneses estabelecidos no Brasil 

editavam também inúmeros jornais em língua polonesa. Desde o final do século XIX 

até meados do século XX, circularam vários periódicos escritos em polonês no Brasil. 

Um dos informantes entrevistados para a nossa pesquisa contou que sua família recebia 
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em casa o jornal Lud (povo), que teve sua última edição em 1999, e a mãe o lia aos 

domingos, em companhia dos filhos. 

De acordo com Bielenin-Lenczowska e Stąpor (2017), em pouco tempo 

surgiram várias revistas e jornais poloneses, dentre eles, Gazeta Polska w Brazylii 

(Jornal Polonês no Brasil), Lud (Povo), Polak w Brazylii (Polonês no Brasil) e Świt 

(Amanhecer).  Quando surgiram os mencionados periódicos, os responsáveis por sua 

edição eram os padres que se encontravam nas colônias. O objetivo destes jornais era 

divulgar aos imigrantes poloneses e aos seus descendentes notícias relacionadas à 

Europa, principalmente à Polônia, como também transmitir informações locais e 

eventos culturais e religiosos que se davam nas colônias em que estavam instalados os 

colonos poloneses:   

 

além da religião e da tradição, o terceiro fator importante responsável pela 

preservação da polonidade no estrangeiro foi a educação, isto é, a escola 

polonesa. O jornal incentivava para que as crianças fossem matriculadas nas 

escolas de língua polonesa (as quais muitas vezes foram fechadas devido à 

falta de alunos ou à falta de algum professor qualificado) e criticava o gasto 

de dinheiro em festas e bailes (BIELENIN-LENCZOWSKA e STĄPOR, 

2017, p. 45). 

 

A partir de 1938, com o decreto de nacionalização, como ficou conhecido o 

Decreto-Lei 406, restringiu-se severamente a publicação em línguas étnicas e, 

consequentemente, houve o fechamento da imprensa em língua estrangeira. No entanto:  

 

com a eclosão da Segunda Guerra Mundial o decreto de nacionalização foi 

suavizado. O governo permitia a publicação de boletins em polonês que 

dessem informações sobre o transcurso das operações bélicas ou que 

promovessem a ajuda organizada às pessoas necessitadas na Polônia. Após o 

término da Segunda Guerra Mundial ocorre uma lenta democratização da 

vida brasileira. A imprensa polonesa também se reativa. Infelizmente essa 

atividade já era bem inferior àquela que precedeu os decretos de 

nacionalização durante a presidência de Getúlio Vargas. O número de 

publicações polonesas também diminuiu sensivelmente (MALCZEWSKI, 

2011, p. 12). 

 

Assim, ilustramos que a língua polonesa, hoje caracterizada como oral, já fez 

parte da vida dos imigrantes e descendentes de poloneses, no ensino formal e no contato 

com a imprensa polonesa. Os colonos poloneses sabiam ler, escrever e falar. No 

entanto, com a nacionalização, ocorreu o fechamento das escolas polonesas e um 

número menor de publicações da imprensa polonesa aparecia. Em várias localidades, a 
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língua polonesa e as tradições não se preservaram, somente em colônias isoladas e de 

difícil acesso, como é o caso de Cruz Machado.  

 Há mais de um século, a língua polonesa mantém sua vitalidade no município 

de Cruz Machado/PR, sendo a língua materna da maioria dos descendentes. Entretanto, 

não há estudos descritivos acerca desta língua de imigração nesta localidade. Desta 

forma, a nossa pesquisa pretende contribuir para preencher essa lacuna, ampliar e ajudar 

no conhecimento da realidade linguística da região sul do Brasil, visando a descrição da 

língua polonesa falada no Brasil, com a investigação de seu sistema sonoro 

especificamente no município de Cruz Machado, no Paraná, através de análise acústica 

de seus detalhes fonéticos, metodologia que explicitaremos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos que norteiam a 

nossa pesquisa, desde a elaboração do corpus, escolha dos informantes, realização das 

gravações, local e os recursos. Inicialmente apresentamos nossos objetivos e hipóteses, 

a terceira seção explicita a constituição do corpus, sua organização e procedimentos da 

coleta de dados. A última seção trata da seleção dos informantes. 

 

3.1 Objetivos da pesquisa 

O objetivo desta pesquisa é a descrição e registro da língua polonesa falada em 

Cruz Machado, cidade marcada pelo bilinguismo (polonês/português), identificando e 

mapeando seus aspectos linguísticos, principalmente seus detalhes fonéticos através de 

análise acústica, bem como alguns traços morfológicos. 

Para tanto, adotamos a metodologia da Teoria Acústica de Fala (KENT e READ, 

1992) que explica as relações acústico-articulatórias dos sons da fala. Investigando as 

configurações acústicas dos sons, de acordo com as diferentes manobras articulatórias 

de suas produções, estabelecem-se correspondências entre detalhes fonéticos de 

produção e de configuração acústica observadas por meio da análise acústica. 

Em síntese, a pergunta norteadora da pesquisa é: 

Quais são as características sonoras do polonês falado em Cruz Machado/PR? 

 

3.2 Hipóteses 

Partindo da revisão de literatura de estudos acerca da língua polonesa no Brasil, 

levantam-se algumas hipóteses iniciais sobre o polonês falado em Cruz Machado. A 

descrição dos detalhes fonéticos do polonês falado em Cruz Machado/PR possibilita 

testar a hipótese de possíveis alterações na língua por conta das interferências do 

português no polonês e vice-versa, pelo bilinguismo ainda presente. Além de que as 

alterações fonológicas também foram influenciadas pelo contexto histórico em que a 

Polônia estava inserida antes e durante a vinda dos imigrantes. Isto significa que a 

língua polonesa falada nesta colônia não é exatamente a mesma língua falada na 

Polônia. Hipotetizamos também uma maior preservação do sistema polonês na fala dos 

informantes da maior faixa etária. 
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Em nossa pesquisa, concentramo-nos em analisar o polonês falado em uma 

localidade específica, visto que, pelos motivos já expostos, não há como generalizar 

uma variedade da língua polonesa falada no Brasil.   

 

3.3 Organização do corpus e procedimentos da coleta de dados 

 

Este estudo abarca gravação de dados de fala em língua polonesa de 

descendentes de imigrantes do município de Cruz Machado, constituindo assim uma 

amostra do Banco de Dados do Laboratório de Fonética do Núcleo de Estudos Eslavos. 

Esta amostra abrange sons oclusivos, fricativos, laterais e vogais dos quais pretendemos 

observar os detalhes fonéticos por meio de análise acústica.  Utilizamos dois protocolos 

diferentes de coleta de dados, um por estímulo visual e outro por leitura de frase 

veículo.  

No estímulo visual, apresentamos uma sequência de 26 imagens, (apresentação 

de slides) para que os informantes falassem em polonês o que viam, logo depois que 

cada imagem era projetada. Já na leitura de frase veículo, mostramos uma lista de 

palavras em português (45 vocábulos apresentados por meio de slides), as quais as 

informantes deveriam produzir em polonês, inseridas na seguinte frase veículo12 

POWIEDZ ______ PRȨDKO (em português: fale ____ rápido), da qual foram 

posteriormente recortados os sons para análise.   

 Na montagem do corpus atentamos para a escolha de vocábulos de uso 

cotidiano referentes ao trabalho dos informantes na agricultura. Por isso, evitamos 

palavras que não fossem familiares aos participantes.  

Uma vez aplicado o teste de imagens, em seguida, passamos para o segundo 

procedimento, da fala controlada utilizando frase veículo. Primeiramente, cada 

informante teve um tempo para a familiarização com o protocolo, de modo que a fala 

fosse semiespontânea. Gravamos quatro repetições para cada informante de ambos os 

procedimentos, isto é, cada palavra foi produzida quatro vezes por cada um dos oito 

participantes.  Quando o informante hesitava em alguma palavra, o pesquisador passava 

para a próxima. O uso das palavras na frase veículo uniformiza suas realizações, 

atenuando os efeitos coarticulatórios entre as fronteiras de palavra. 

O quadro 9 apresenta as imagens e o quadro 10 apresenta a lista de palavras 

deste corpus com a escrita formal em polonês e o significado em português bem como, 

                                                 
12Frases veículo são recursos usados durante a gravação dos dados de fala, principalmente de palavras- 

alvo de forma isolada, por exemplo: “Diga ___ baixinho”. 
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entre colchetes a transcrição fonética de acordo com o dicionário Polaco-Português da 

Editora Porto (DŁUGOSZ, 2000). 

 

Quadro 9:Teste de imagens 

 

 

 

 

babóbora/dynia 

 

 

bicicleta/rower 

 

 

sapato/but 

 

 

feijão/fasola 

 

 

milho/kukurydza 
batatas/ziemniaki 

quarto/pokój 

 

cama/łóżko 
xícara/filiżanka 

 

 

 

homem/mężczyzna 

 

mulher/kobieta 

 

criança/dziecko 

 

 

 

 

suco/sok calça/spodnie 

 

 

ralador/tarka 

 

escorredor de 

macarrão/durszlak 

 
raiz forte/chrzan 

 

 

 

queijo/ser 

 

 

 

 

casaco/kurtka escada/drabina escada/schody 

 

 

 

bolacha/herbatnik macaco/małpa médico/lekarz 
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rato/mysz 

 

 

 

cachorro/pies 

 

 

 

Quadro 10: Lista de palavras-alvo 

Português Polonês Transcrição fonética 

abelha pszczoła [ˈpʃʧ̑ɔwa] 

rio rzeka [ˈʒɛka] 

padre ksiądz [ˈkçɔnts] 

pão chleb [ˈxlɛp] 

leite mleko [ˈmlɛkɔ] 

escola szkoła [ˈʃkɔwa] 

vida życie [ˈʒɨtçɛ] 

rápido szybko [ˈʃɨpkɔ] 

chuva deszcz [ˈdɛʃʧ̑] 

sapo żaba [ˈʒaba] 

seis sześć [ˈʃɛçtç] 

gaveta szuflada [ʃuˈflada] 

casa dom [ˈdɔm] 

colher łyżka [ˈwɨʃka] 

nata śmietana [çm,ɛˈtana] 

tudo wszystko [ˈfʃɨstkɔ] 

igreja kościół [ˈkɔçtçuw] 

verde zielony [ʐɛˈlɔn̪ɨ] 

vermelho czerwony [ʧ̑ɛrˈvɔnɨ] 

dançar tańczyć [ˈtaĵtʃ,tç] 

carne mięso [ˈm,ɛ̃sɔ] 

cadeira krzesło [ˈkʃɛswɔ] 

arroz ryż [rɨʃ] 

travesseiro poduszka [pɔˈduʃka] 

vidro szkło [ˈʃkwɔ] 

barriga brzuch [ˈbʒux] 

touca/gorro czapka [ˈtʃapka] 

pescoço szyja [ˈʃɨja] 

atirar strzelać [ˈsṭʃɛlatç] 
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Os dados foram coletados por meio de pesquisa de campo realizada nos meses de 

novembro e dezembro de 2017, com falantes de língua polonesa. Inicialmente, os 

informantes responderam a uma ficha social simples, disponível no Anexo 1, em que 

foram abordadas questões como idade, sexo, etnia, escolaridade, profissão, quantas 

línguas o informante fala, qual é o domínio delas e em que contexto as aprendeu e por 

fim, o uso das línguas no cotidiano. Com referência a essa ficha, o fato mais relevante é 

que todos os participantes têm como língua materna o polonês. 

 A gravação dos dados foi registrada por meio de um gravador digital e 

microfone unidirecional acoplado, nas residências dos informantes, localizadas na linha 

Rio do Banho (antigo núcleo colonial Cruz Machado, onde se estabeleceram os 

primeiros imigrantes), em local reservado e tentando atenuar o máximo possível os 

ruídos externos, preservando a qualidade dos registros dos dados de fala, sem 

interferência. Os informantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(doravante TCLE) disponível no Anexo II. As frases eram apresentadas individualmente 

na tela do laptop da pesquisadora. 

                                                 
13  Na língua polonesa não há uma palavra como „namorar”, no entanto, há expressões 

correspondentes: “być z kimś” (estar com alguém), “chodzić z kimś” (andar com alguém/sair com 

alguém) “spotykać sić z kimś” (encontrar-se com alguém/sair com alguém). Por conta disso, esse 

vocábulo gerou o neologismo namorować e também alguns informantes utilizaram como “kochać” 

(amar), como veremos na seção 4.6. 

chave klucz [ˈkluʧ] 

prato talerz [ˈtalɛʃ] 

cemitério cmentarz [ˈʦmɛntaʃ] 

dia dzień [ˈdʐɛĵ] 

três trzy [ˈtʃɨ] 

poço studnia  [ˈstudɲa] 

mundo świat [ˈçf,jat] 

fumaça dym [ˈdɨm] 

amarelo żółty [ˈʒuwt̪ɨ] 

pássaro ptak [ˈptak] 

onde gdzie [ˈɡdʐɛ] 

somente/só tylko [ˈtɨlkɔ] 

semana tydzień [ˈtɨdʐɛĵ] 

tomate pomidor [pɔˈm,idɔr] 

família rodzina [rɔˈdʐina] 

namorar być z kimś13  
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3.4 Seleção dos informantes 

 

 A escolha desses informantes foi motivada pelo fato deles terem nascido e 

morado em Rio do Banho, local onde se iniciou a colonização polonesa (ORZEŁ-

DEREŃ 2013, p. 53). Portanto, consideramos informantes bilíngues 

(polonês/português) já que o que nos interessava era o domínio da língua polonesa no 

ambiente de trabalho (agricultura) e religioso (igreja). A amostra deste trabalho é 

constituída de oito informantes, sendo quatro do sexo feminino e quatro do sexo 

masculino, divididos em duas faixas etárias: de 25 até 40 anos e mais de 60 anos. Todos 

os informantes têm o polonês como primeira língua, falam e entendem e dois 

participantes também sabem ler e escrever. O quadro 11 apresenta as informações 

detalhadas de todos os informantes da pesquisa. 

 

Quadro 11: Perfil dos informantes. 

Informantes 

Número do 

informante 

 

Sexo Idade Profissão Escolaridade 1º 

língua 

Grau de 

conhecimento do 

polonês 

1. F 26 anos Dona de casa Ens. Fundamental polonês Entende e fala 

2. F 37 anos Dona de casa Ens. Fundamental 

incompleto 

polonês Entende e fala 

3. M 39 anos Agricultor Ens. Fundamental polonês Entende e fala 

4. M 39 anos Agricultor Ens. Fundamental 

incompleto 

polonês Entende e fala 

5. M 61 anos Agricultor Primário completo polonês Entende e fala 

6 F 68 anos Aposentada Primário completo polonês Entende e fala 

7. M 70 anos Aposentado Primário completo polonês Entende, fala, 

escreve e lê 

8. F 89 anos Aposentada Primário completo Polonês Entende, fala, 

escreve e lê 

 

Após a análise acústica e a partir do levantamento dos dados foi realizada a 

análise estatística com o auxílio do software STATISTICA versão 7.0, um programa 

integrado para gerenciar Análise Estatística e Bases de Dados. Os números absolutos 

foram rodados por meio do teste Igualdade de Duas Proporções e teste Exato de Fisher. 

Primeiramente, levando em consideração duas variáveis com duas possibilidades de 

respostas cada – introdução de epêntese vocálica ou sem, ocorrência do fenômeno da 

lenição ou sem, variação vocálica ou sem.  Em todas as análises foi considerado o nível 

de significância de 5% (p≤0,05). 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

O nosso estudo é descritivo e baseia-se na Teoria Acústica de Produção de Fala 

(KENT e READ, 1992). Portanto, concluídas as etapas anteriores de coleta de dados, 

em seguida se procedeu a análise dos dados de fala, cujas gravações são analisadas 

acusticamente através do programa PRAAT14. Este software foi desenvolvido por Paul 

Boersma e David Weenink, ambos linguistas do Instituto de Ciências Fonéticas da 

Universidade de Amsterdã.  

Primeiramente apresentamos um panorama dos detalhes fonéticos do polonês 

falado em Cruz Machado. Posteriormente, descrevemos por meio da fonética acústica 

os encontros de sons consonantais tautossilábicos na língua polonesa falada em Cruz 

Machado. Em seguida, descrevemos as variações vocálicas encontradas. Depois 

tratamos dos sons laterais e fricativos. E por fim, apresentamos a ocorrência de 

empréstimos lexicais no polonês falado em Cruz Machado. 

O idioma polonês pertence ao ramo eslavo ocidental da família de línguas 

eslavas e usa o alfabeto latino, como o português. No entanto, há sons no polonês que 

no português brasileiro, doravante PB, são desconhecidos. Entre os sistemas das duas 

línguas, encontramos diferenças de padrão acentual (no polonês, a grande maioria das 

palavras são paroxítonas), de estrutura silábica e fonêmica. 

Os sistemas sonoros das línguas portuguesa e polonesa apresentam diferenças 

substanciais. O sistema vocálico do PB e da língua polonesa diferem quanto às vogais 

médias altas. De acordo com Gussmann (2007), o sistema vocálico do polonês não 

apresenta as vogais médias altas [e, o] como no PB, no entanto nos estudos de Jassem 

(2003) essas vogais são produtivas, conforme observamos na figura 10. Nas descrições 

de Gussmann, o polonês possui seis vogais orais [i, ɨ, ɛ, a, u, ɔ], ao passo que, no 

português falado no Brasil, Câmara Jr (1970) identifica sete sons vocálicos [a, e, ɛ, i, o, 

ɔ, u].  Todavia, Gussmann (2007) chama a atenção para o fato de que os símbolos do 

IPA (Alfabeto Fonético Internacional) são consistentes dentro de um idioma individual, 

mas não correspondem necessariamente exatamente à mesma realidade física entre as 

línguas. No polonês, um exemplo é a vogal [ɨ] como em tylko [tɨlkɔ] (apenas/somente). 

O autor questiona que alguns pesquisadores se referem a esse símbolo fonético 

para denotar uma vogal “meio fechada” e retraída para uma posição centralizada. No 

                                                 
14Esse programa pode ser obtido gratuitamente na internet no seguinte endereço: http:\\ www.praat.org. 
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entanto, o mesmo símbolo é usado também para denotar a vogal do russo, que ao 

mesmo tempo é alta e distintamente centralizada. 

 

Figura 10: Sistema vocálico do polonês segundo Jassem (2003) 

Fonte: Jassem, 2003, p. 105. 

 

 

Já o sistema consonantal do polonês, segundo Gussmann (2007), apresenta: a) 

oclusivas bilabiais [p, b]; dentais [t, d]; velares [k, g]; palatais velares [c, ɟ]. b) nasal 

bilabial [m]; dental [n]; palatal [ɲ]; velar [ɳ].  c) lateral alveolar [l]. d) vibrante alveolar, 

fricativas e africadas.  

Destacamos que há divergências entre alguns autores, como Gussmann (2007) e 

Jassem (2003), em relação aos sons vocálicos e consonantais do polonês, no que diz 

respeito, principalmente, ao uso de símbolos fonéticos e discriminação de sons 

diferentes.   

No que se refere as fricativas, o polonês possui um número maior que o PB: 

labiodentais [f, v ], dentais [s, z],  alvéolo-palatais [ʂ, ʐ ] pós-alveolares [ʃ, ʒ], velar [x], 

e as africadas dentais [ts, dz], alvéolo-palatais [tȿ, dʐ] e as africadas pós-alveolares [tʃ, 

dʒ] (GUSSMANN, 2007, p. 5-6). 

Referente a estrutura silábica, Jassem (2003) reitera que a língua polonesa 

permite encontros consonantais complexos, com até cinco consoantes  (no final), como 

na palavra przestępstwo [pʃɛsˈtɛmpstfɔ] (crime) com encontro consonantal de cinco 

sons consonantais e até quatro consoantes (no início), como por exemplo, względny 

[ˈvzglɛndnɨ] (relativo), enquanto o PB permite apenas até dois, como em  prata [ˈpɾata]. 
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No polonês falado em Cruz Machado, encontramos essa estrutura silábica, por 

exemplo, na sequência da palavra pszczoła [ˈpʃʧ̑ɔwa] (abelha), cuja estrutura não é 

comum no PB, caracterizada por uma oclusiva, fricativa, africada e vogais ou como no 

vocábulo deszcz [ˈdɛʃʧ] (chuva) com sequência de fricativa [ʃ] e africada [ʧ]. 

 Já a estrutura da sílaba CVCV, mais produtiva no PB, aparece nos dados dos 

nossos informantes como em rzeka [ˈʒɛka] (rio) com sequência de uma fricativa, vogal, 

oclusiva e vogal. 

Após esses dados gerais, iniciamos a próxima seção, descrevendo acusticamente 

os encontros de sons consonantais tautossilábicos do polonês falado em Cruz Machado. 

 

4.1 Descrição dos encontros consonantais tautossilábicos 

 Esta seção trata da descrição fonética acústica dos encontros de sons 

consonantais tautossilábicos no polonês falado em Cruz Machado. 

Inicialmente, selecionamos do corpus as ocorrências de encontros dos sons 

consonantais tautossilábicos (formados por consoantes em uma mesma sílaba), isto é, o 

conjunto de duas ou mais consoantes presentes numa mesma sílaba, que na língua 

polonesa são comuns, conforme mencionado na seção anterior, porém são inexistentes 

na língua portuguesa, tais como, registro ortográfico e transcrição fonética 

respectivamente, (chl) [xl], (szk) [ʃk], (ml) [ml], (krz) [kʃ], (brz) [bʒ], (wsz) [fʃ], (szcz) 

[ʃʧ].  Examinamos acusticamente, buscando descrever sua realização em nosso corpus e 

verificar alguma possível interferência do português. No PB, os encontros 

tautossilábicos são formados na mesma sílaba, tipicamente por uma obstruinte e uma 

líquida (C+líquida) - sílabas CCV (consoante + consoante + vogal), diferentemente do 

polonês. No PB, a obstruinte em um encontro consonantal tautossilábico pode ser uma 

dessas oito consoantes [p, b, t, d, k, g, f, v] que combina com uma consoante líquida, 

podendo ser [l] ou [ɾ]. Desta forma, totalizando dezesseis possibilidades de encontros 

consonantais tautossilábicos no PB (SILVA, 2001). 

Cagliari (2007) resume esquematicamente a estrutura das sílabas CCV no PB 

conforme o quadro 12. 
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Quadro 12: Estrutura das sílabas CCV no PB 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAGLIARI, 2007. 

 

Os encontros de sons consonantais tautossilábicos adjacentes na mesma sílaba 

no PB apresentam restrições, conforme reitera Silva (2008): 

 

a. quando C1 e C2 ocorrem, a primeira consoante é uma obstruinte (categoria 

que inclui oclusivas e fricativas pré-alveolares) e a segunda consoante é uma 

líquida (categoria que inclui /l, ɾ/). b. /dl/ não ocorre e /vl/ ocorre apenas em 

um grupo restrito de nomes próprios que são empréstimos (ex: Wladimir, 

Wlamir, etc.). c. /vɾ/ e /tl/ não ocorrem em início de palavra e apresentam 

distribuição restrita, ou seja, com poucos exemplos. (SILVA, 2008, p. 157) 

 

Em relação à sílaba, Silva, Guimarães e Cantoni (2012), reforçam que no PB 

quando um padrão silábico não é comum, os falantes inserem ou apagam segmentos. No 

caso da inserção, chamamos esse fenômeno de epêntese. Já no caso do apagamento, 

chamamos de lenição. Este último, é um fenômeno fonológico frequente nas línguas 

naturais e atinge principalmente os segmentos consonantais. 

Câmara Jr. (1986a, b) aponta a presença da epêntese no PB em grupos 

complexos de consoantes, ou seja, a existência de um segmento vocálico entre os 

encontros consonantais em sequências como nas seguintes palavras: ptose, afta, 

advogado. Assim, segundo ele, o vocábulo “afta” no PB é produzido como [afᶤta]. 

Nesse sentido, palavras como compacto, apto, ritmo, “foram introduzidas através da 

língua escrita, a partir do século XV, como empréstimo ao latim clássico” e apresentam 

entre os encontros de som consonantal a “intercalação de uma vogal” (CÂMARA JR. 

1986b, p. 56). 

Collischonn (2002), reitera que no PB a epêntese vocálica é mais produtiva 

quando o encontro consonantal está em posição pretônica, como por exemplo, “objeto”, 

“opção”, do que em posição postônica, como nas seguintes sequências, “étnico”, 

“ritmo”. A inserção da epêntese vocálica interfere na organização silábica da palavra. A 

título de exemplo, no encontro consonantal heterossilábico, sem a vogal epitética a 

palavra afta apresenta duas sílabas [ˈaf.ta], já com a epêntese vocálica o vocábulo afta 

C1 C2 V 

p, b, t, d, k, g, f, v ɾ V 

p, b, t, k, g, f, l V 
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passa a ter três sílabas [a. fᶤ.ta]. Deste modo, a inserção de uma vogal epentética desfaz 

um encontro consonantal tautossilábico e gera um heterossilábico. Esse fenômeno é o 

que acontece nos grupos poloneses tautossilábicos como, por exemplo, mleko [mᶤlɛkɔ] e 

chleb [xᶤlɛp].  

A língua polonesa falada na Polônia e em Cruz Machado possui também 

estruturas iguais ao PB, como por exemplo, [fl] na palavra szuflada [ʃuˈflada] (gaveta).  

Outras configurações iguais ao do PB de encontros de sons consonantais é vista em 

Costa e Gielinski (2014) ao descrever o polonês falado na cidade de Mallet, Paraná, 

como por exemplo, [kɾ] na palavra krowa [ˈkrova] (vaca) e [gɾ] na palavra gruszka 

[ˈgruʃka] (pera).   

Nesta pesquisa, investigamos os seguintes encontros consonantais 

tautossilábicos do polonês falado em Cruz Machado: [pʃʧ], [kç], [xl], [ml], [ʃk], [ʃʧ̑], 

[çm], [çtç], [bʒ], [pk], [dɲ], [fʃ], [ɡdʐ] [kʃ], [pt], [çf] e [ʦm]. No quadro 13, listamos as 

palavras selecionadas com ocorrência de encontros de sons consonantais no polonês e 

inexistentes no PB e analisadas neste trabalho com o objetivo de verificar se há inserção 

ou não de epêntese vocálica entre esses encontros de sons consonantais. Cada produção 

dos vocábulos abaixo foi examinada para fins de análise acústica por meio do programa 

Praat (BOERSMA; WEENINK, 2016).   

 
Quadro 13: Palavras com encontros de sons consonantais15 

Português Polonês Transcrição fonética 

abelha pszczoła [ˈpʃʧ̑ɔwa] 

padre ksiądz [ˈkçɔnts] 

pão chleb [ˈxlɛp] 

leite mleko [ˈmlɛkɔ] 

escola szkoła [ˈʃkɔwa] 

chuva deszcz [ˈdɛʃʧ̑] 

nata śmietana [çm,ɛˈtana] 

igreja kościół [ˈkɔçtçuw] 

barriga brzuch [ˈbʒux] 

vidro szkło [ˈʃkwɔ] 

touca/gorro czapka [ˈtʃapka] 

cadeira krzesło [ˈkʃɛswɔ] 

poço studnia [ˈstud,ɲa] 

cemitério cmentarz [ˈʦmɛntaʃ] 

tudo wszystko [ˈfʃɨstkɔ] 

                                                 
15Transcrição fonética de acordo com o dicionário Polaco-Português da Editora Porto 

(DŁUGOSZ, 2000). 
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mundo świat [ˈçf,jat] 

seis sześć [ˈʃɛçtç] 

pássaro ptak [ˈptak] 

onde gdzie [ˈɡdʐɛ] 

 

Após o recorte desta amostra, composta por dados de fala de oito informantes 

com quatro repetições das palavras-alvo, foram examinados acusticamente um total de 

608 dados de produções de sons de encontros consonantais. No entanto, esse conjunto 

de dados de fala apresenta algumas variações, seja porque os participantes produziram 

diferentemente por não lerem atentamente a palavra em português projetada no laptop, 

ou porque a palavra-alvo não foi reproduzida pelo informante por desconhecer na língua 

polonesa. Para fins da análise, cada dado de fala foi editado separadamente e analisado 

acusticamente com o apoio do programa Praat (BOERSMA; WEENINK, 2016). Os 

arquivos dos dados de fala foram segmentados e anotados manualmente através do 

TextGrid no software Praat. 

Ao analisar os dados oitiva e acusticamente, nota-se a predominância da não 

introdução de epêntese vocálica nos encontros de sons consonantais inexistentes no PB.  

Nos encontros consonantais compostos pelas nasais e laterais como na palavra 

mleko ['mlɛkɔ] (leite) prevaleceu a não realização da vogal epentética. Entretanto, 

alguns informantes inseriram epêntese na produção de mleko como mostra a figura 11. 

Já a figura 12 possibilita a visualização da produção de ['mlɛkɔ] sem elemento vocálico 

entre a nasal e a lateral. 

 

Figura 11: Realização de mleko (leite) como [mᶤlɛkɔ], marcada com uma elipse na cor azul, pela 

informante 6 com 68 anos, e com a presença da epêntese entre a nasal e a lateral, marcada com uma elipse 

na cor vermelha 
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A figura 12 permite a visualização da realização de mleko como ['mlɛkɔ] da 

informante 8, mais velha, exemplificando a não ocorrência de vogal epentética entre o 

encontro consonantal. 

 
Figura 12: Produção de mleko (leite) como ['mlɛkɔ] marcada com uma elipse na cor azul, pela 

informante 8, com 89 anos, e sem elemento vocálico entre a nasal e a lateral marcada com uma elipse na 

cor vermelha 

 

Para a produção de mleko, seis informantes, nas quatro repetições, não 

introduziram a epêntese vocálica entre o encontro de som consonantal [ml]. A 

informante 6, com 68 anos, apresentou 100% de presença (para as quatro repetições de 

mleko) do elemento vocálico entre a nasal e a lateral, realizando mleko como [mᶤlɛkɔ]. 

Já uma outra informante, a número 2, com 37 anos, somente em uma das repetições 

introduziu a epêntese.  

No total de dados examinados no grupo [ml], predominou a ausência de som 

vocálico, com 84% de realização, enquanto com 16% de presença da epêntese entre a 

nasal e a lateral como visualizamos no gráfico 1.  

No gráfico 2, podemos observar a variação na produção de mleko, com a 

presença da vogal epentética ou com ausência da inserção do elemento vocálico entre a 

nasal [m] e a lateral [l], levando em consideração a variável faixa etária. Os informantes 

acima de 60 anos produziram, mais especificamente a informante 6, o dado com a 

epêntese vocálica entre o encontro consonantal tautossilábico [ml], evidenciando 25%. 
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Gráfico 1: Percentuais da produção geral de mleko 

 

Gráfico 2: Percentuais de realização mleko quanto à variável faixa etária 

 

Na descrição do polonês falado em Mallet por Costa e Gielinski (2014), houve 

também a presença de elemento vocálico no encontro consonantal composto por som 

nasal e lateral, neste caso também na palavra mleko. No encontro consonantal [ml], 

predominou a ausência da epêntese, com 46% de realização, mas ocorreu também a 

produção da vogal epentética com 42%, e ainda se constatou a realização de sons não 

identificáveis com 12%.  Essa variação encontrada no polonês falado em Mallet é maior 

e se diferencia um pouco do polonês falado em Cruz Machado. A não realização do som 

vocálico entre o encontro consonantal [ml] em Mallet foi produzido pelos três 

informantes com maior faixa etária: o primeiro com 86 anos, o segundo com 79 anos e o 

terceiro com 61 anos. Já em nossos dados, a informante 6, de 68 anos, inseriu a vogal 

epentética nas quatros repetições e a informante 2, do grupo dos mais jovens, introduziu 

o som vocálico em somente uma repetição. No polonês falado em Cruz Machado, 

parece que a faixa etária não exerce papel condicionante à presença de epêntese, como 

na língua polonesa em Mallet. 

No encontro consonantal entre a fricativa e som lateral chl [xl] predominou a não 

ocorrência de som vocálico, mas houve também variação na produção, como podemos 
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perceber nas figuras 13 e 14. Há presença de sons não identificáveis (sem estrutura 

formântica clara). Na figura 13, por exemplo, parece que a informante introduziu um 

elemento vocálico, no entanto, a estrutura formântica deste não está bem clara, mas 

tende para um [i]. Já na figura 14, visualizamos a inserção de um som não identificável 

entre a fricativa [x] e a lateral [l]. Para as quatro repetições de chleb a informante 2, com 

37 anos, introduziu um som não identificado no encontro consonantal [xl] semelhante 

ao da figura 13. 

 

Figura 13: Realização de chleb (pão) pela informante 8, com 89 anos, com a inserção de um som 

não identificável entre a fricativa e a lateral, marcada com uma elipse na cor azul 

 

Figura 14: Realização de chleb (pão) pela informante 2, com 37 anos, com a inserção de um som 

não identificável entre a fricativa e a lateral, marcada com uma elipse na cor vermelha 
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O Gráfico 3 apresenta os percentuais da produção geral de chleb. Como 

mencionamos, neste encontro de som consonantal [xl], predominou a não inserção de 

som vocálico entre a fricativa e a lateral, com 77% de produção. A introdução de um 

som não identificável corresponde a 13%. Os dados ainda demonstram que 10% 

representa a inserção da vogal epentética. Quanto à variável faixa etária, constatamos 

que não houve muita diferença entre as produções, conforme o gráfico 3. O grupo dos 

mais jovens realizou chleb com a introdução de um som não identificável, notadamente 

a informante 2, o que corresponde 25%, ao passo que no grupo dos mais velhos, 

verificou-se a inserção do elemento vocálico, especificamente nas produções da 

informante 8, representando 20%.  

 

Gráfico 3: Percentuais da produção geral de chleb 

 

Gráfico 4: Percentuais de realização de chleb quanto à variável faixa etária 
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Nos dados de encontros consonantais das oclusivas, encontramos também 

variação na produção. Como podemos visualizar na figura 16, há uma simplificação na 

produção das oclusivas, isto é, há um apagamento da oclusiva inicial desfazendo o 

grupo, tal ocorrência é chamada de lenição, de acordo com o Dicionário de Fonética e 

Fonologia (SILVA, 2011). No PB, um falante introduziria uma epêntese vocálica, pois 

há restrição fonotática nessa sequência, já os informantes desta pesquisa não 

produziram um som vocálico, mas adaptaram a fala com a simplificação, ou seja, 

apagamento de uma das oclusivas.  

Essa lenição é vista na produção de gdzie ['ɡdʐɛ] (onde) entre os informantes, no 

entanto, nenhum deles realizou som vocálico entre o encontro consonantal [ɡdʐ], mas o 

que mais chama atenção é o fato de que um dos oito informantes, com a maior faixa 

etária, produziu a oclusiva inicial [g], a informante 8, com 89 anos, conforme podemos 

observar na figura 15, sinalizada com uma elipse. Na análise de oitiva o segmento [g] é 

audível, como também é possível identificar a ocorrência deste segmento com a breve 

ausência de energia correspondente à oclusiva [g] no sinal acústico. Essa informante 

apresentou 0% de apagamento da oclusiva [g]. 

 

Figura 15: Realização de gdzie (onde) como ['ɡdʐɛ] pela informante 8, sem elemento vocálico 

entre as oclusivas [g] e [dʐ] 
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Figura 16: Realização de gdzie (onde) como [dʐɛ] pelo informante 4, sem a realização da 

oclusiva [g], marcada com a elipse na cor vermelha 

 

A discrepância das realizações, das quatro repetições, de gdzie ['ɡdʐɛ] da 

informante 8 em relação às realizações dos demais informantes pode ser percebida na 

figura 16, do informante 4, com 39 anos, onde visualizamos a não realização do [g], 

entre a fricativa final da frase-veículo e da africada [dʐ]. Na análise de oitiva, a oclusiva 

[g] não é audível e não é possível identificar a breve ausência de energia com barra de 

sonoridade correspondente à oclusiva [g] no sinal acústico, assim atestando a ausência 

e/ou apagamento da oclusiva [g], conforme visualizamos na figura 16. 

No gráfico 5, notamos os percentuais de não realização da oclusiva inicial [g] 

(SG), os percentuais de realização da oclusiva inicial [g] (CG), os percentuais de 

realização de som não identificável no início (SNI) e a produção de outra palavra pelos 

informantes em gdzie, como jedenaście (onze) e wczoraj (ontem).  

 

Gráfico 5: Percentuais da produção geral de gdzie 
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Gráfico 6: Percentuais de realização de gdzie quanto à variável faixa etária 

 

Com base no gráfico 5 e 6, podemos hipotetizar que a fala da informante mais 

velha preservou mais a estrutura do sistema polonês, levando em consideração a 

produção dos demais participantes, que simplificaram o encontro inicial de oclusiva 

mais africada.  

Já no grupo de encontro consonantal de som de oclusivas e fricativas, cuja 

sequência não existe no PB, esperava-se que os informantes produzissem a vogal 

epentética, como no caso do PB, a palavra “psicologia” produtivamente como 

[pᶤsiko'loʒia].   

No polonês falado em Cruz Machado, no grupo de encontro consonantal de som 

de oclusivas e fricativas, como por exemplo, na palavra pszczoła (abelha) ['pʃʧɔwa] não 

houve produção de elemento vocálico, como visualizamos na figura 17, marcada com 

uma elipse na cor vermelha. No entanto, verifica-se uma redução do som fricativo 

conforme a figura 18.  
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Figura 17: Produção pszczoła (abelha) como ['pʃʧɔwa] pela informante 8, sem elemento vocálico 

entre o grupo consonantal [pʃʧ], marcada com uma elipse na cor vermelha 

 

 

Notamos que a informante 8, mais velha do grupo, produziu primeiramente uma 

oclusiva desvozeada [p], em seguida uma fricativa desvozeda [ʃ] e posteriormente uma 

africada [ʧ] caracterizada pela obstrução total a um ruído transiente (ruído de explosão) 

e seguida de um ruído contínuo de fricção.   

Nenhum dos informantes introduziu epêntese entre grupo consonantal no 

vocábulo pszczoła (abelha), no entanto, verificamos na produção desta palavra em 

alguns dos participantes o apagamento da africada, repetindo o padrão de lenição 

encontrado nos grupos de duas oclusivas sonoras. Um dos informantes do grupo mais 

jovem produziu a palavra pszczoła com ['pʃowa], como podemos examinar na figura 18, 

sem a ocorrência da africada [ʧ̑]. Na figura 18, podemos verificar somente uma 

intensificação do ruído da fricativa [ʃ]. Característica semelhante apresenta o informante 

4, que realizou pszczoła como [pʃɔwa] sem a produção da africada [ʧ̑], ocorrendo o 

fenômeno da lenição. 

No entanto, é importante destacar que a informante 1, mais nova do grupo, 

realizou como [pʃʧ̑ɔwa] conforme visualizamos na figura 19. 
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Figura 18: Realização de pszczoła (abelha) como [pʃoa] pelo informante 3, sem elemento 

vocálico entre a oclusiva e a fricativa 

 

 

Figura 19: Realização da palavra pszczoła (abelha) ['pʃʧɔwa] pela informante 1 sem elemento 

vocálico entre a oclusiva e as fricativas, marcada pela elipse na cor vermelha 

 

 

Gráfico 7 : Percentuais de realização de pszczoła 

 

No gráfico 7, notamos os percentuais da produção de pszczoła (abelha), com a 

presença da fricativa e africada [ʃʧ] ['pʃʧɔwa], e com o apagamento da africada [ʧ]. 
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Verificamos na realização do vocábulo pszcoła predominou a presença do fenômeno da 

lenição, porém com uma margem percentual pequena. 

 
 Gráfico 8: Percentuais de realização de pszczoła (abelha) quanto à variável faixa etária 

 

No que se refere a variável faixa etária nas produções de pszczoła, no grupo 

abaixo de 60 anos ocorreu o maior número de casos de lenição, correspondendo a 

43,75%, ao passo que no grupo dos informantes acima de 60 anos contatamos que 

houve 18,75% de apagamento de [ʧ], assim desfazendo o grupo de som consonantal da 

oclusiva com as fricativas [pʃʧ].  

Ainda no encontro consonantal de sons oclusivos e fricativos, tomamos o 

exemplo dos vocábulos: krzesło ['kʃɛswɔ] (cadeira), ksiądz (padre) ['kɔȿnts], szkoła 

(escola) ['ʃkɔwa], brzuch (barriga) ['bʒux], szkło (vidro) ['ʃkwɔ]. Nestes dados, nenhum 

informante realizou epêntese vocálica, conforme visualizamos a produção da palavra 

krzesło como ['kʃɛswɔ] (cadeira) na figura 20. Não houve também variação na produção 

ou redução de fricativas, talvez isso não ocorra como no encontro anterior por se tratar 

apenas de encontro da oclusiva com uma africada, diferentemente da palavra pszczoła, 

onde há uma oclusiva, fricativa e outra africada, ocorrendo a simplificação.  

 

Figura 20: Realização de krzesło (cadeira) como ['kʃɛswɔ] pelo informante 7, sem elemento 

vocálico entre a oclusiva e a fricativa, marcada com uma elipse na cor vermelha 
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Nos dados de encontros consonantais de sons fricativos podemos citar o 

vocábulo deszcz ['dɛʃʧ̑] (chuva), com sequência de fricativa [ʃ] e africada [ʧ]. Nesse 

encontro de som consonantal não observamos a inserção da epêntese vocálica pelos 

participantes. No entanto, nesses dados examinados, constatamos que alguns 

informantes repetiram o padrão de lenição encontrado no grupo da oclusiva, fricativa e 

africada, apagando a africada na produção do som, como aponta a figura 22, marcada 

com uma elipse na cor vermelha a oclusiva [p] da frase-veículo. Destacamos que os três 

informantes mais velhos, informantes 6, 7, 8, e a informante 1, mais nova do grupo, 

produziram deszcz com características semelhantes, realizando a fricativa e a africada 

final [ʃʧ] conforme visualizamos na figura 21. 

 
Figura 21: Produção de deszcz (chuva) como ['dɨʃʧ], pela informante mais jovem 1, sem 

elemento vocálico entre a fricativa e a africada, marcada com uma elipse na cor vermelha 

 

Figura 22: Produção de deszcz (chuva) como ['dɨʃ], pelo informante 4, sem a presença da 

africada [ʧ] 
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Na produção do vocábulo deszcz (chuva) não houve presença de som vocálico no 

encontro consonantal das fricativas. Entretanto, a ocorrência do fenômeno da lenição foi 

de 53%, conforme observamos no gráfico 9. Podemos hipotetizar que a faixa etária 

exerce um papel condicionante na redução da africada [ʧ], pois detectou-se que 75% das 

produções dos informantes abaixo de 60 não possuía a africada [ʧ], como visualizamos 

no gráfico 10, enquanto no grupo dos mais velhos, o fenômeno da lenição corresponde a 

31,25%. 

Gráfico 9: Percentuais de realização geral de deszcz 

 

 Gráfico 10: Percentuais de realização de deszcz quanto à variável faixa etária 

 

Ainda no encontro de sons consonantais das fricativas e africadas, a título de 

exemplo do vocábulo sześć (seis), ocorreu em algumas produções o fenômeno da 

lenição. Alguns informantes apagaram a africada final, realizando sześć como ['ʃɛȿ], 

conforme verificamos na figura 23. Na figura 24 visualizamos a realização de sześć 

(seis) como ['ʃɛȿtȿ]. Nesse dado, é interessante destacar que as participantes 1 e 8 para 

as quatro repetições produziram como ['ʃɛȿtȿ], os informantes 5 e 6 realizaram como 

['ʃɛȿtȿ] para três repetições e uma repetição como [ʃɛȿt]. Já os demais informantes 

produziram como ['ʃɛȿ]. 
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Figura 23: Produção de sześć (seis) como ['ʃɛȿ] pela informante 2, marcada com uma elipse na 

cor vermelha 

 

Figura 24: Produção de sześć (seis) como ['ʃɛȿtȿ] pela informante1, mais jovem do grupo, sem 

elemento vocálico entre a fricativa e a africada marcada com uma elipse na cor vermelha 

 
 

Gráfico 11: Percentuais de realização geral de sześć como ['ʃɛȿtȿ] ou ['ʃɛȿ] 
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No gráfico 11 podemos observar o percentual de produção geral de sześć como 

['ʃɛȿtȿ], correspondente a 44% e sem a africada [tȿ] ['ʃɛȿ], representando 56%. Nota-se 

que preponderou a ocorrência de lenição neste encontro consonantal da fricativa e 

africada. 

Assim como no encontro de som consonantal da fricativa e africada no dado 

deszcz (chuva) ['dɛʃʧ̑], em cujas produções pelo grupo mais jovem predominou a 

redução da africada, no vocábulo sześć, do mesmo modo, os informantes abaixo de 60 

anos apagaram mais a africada no encontro consonantal, o que corresponde a 75%, 

conforme ilustra o gráfico 12.  

 
Gráfico 12: Percentuais de realização de sześć quanto à variável faixa etária 

 

No entanto, ainda no encontro consonantal das fricativas como nos dados 

produzidos pelos informantes: kościół (igreja) ['kɔȿtȿuw], świat (mundo) ['ȿfjat], não 

houve presença da epêntese vocálica e nem a ocorrência do fenômeno da lenição.  

Nos dados de encontros consonantais das oclusivas desvozeadas [pt] como no 

vocábulo ptak ['ptak] (pássaro) não houve a introdução da epêntese, bem como, não se 

detectou nenhuma ocorrência de apagamento de sons, como mostra a figura 25. No 

entanto, é importante destacar que a maioria dos informantes produziram pássaro no 

diminutivo ptaszek ['ptaʃɛk], mas sem a inserção de um elemento vocálico entre o 

encontro de som das oclusivas surdas.  
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 Figura 25: Realização de ptak (pássaro) como ['ptak] pelo informante 3, sem elemento vocálico 

entre as oclusivas desvozeadas 

 

Da mesma forma, no encontro consonantal das oclusivas desvozeadas [pk] não 

se verificou a inserção da epêntese vocálica ou a ocorrência da lenição. Ainda no 

encontro de som consonantal da oclusiva vozeada [d] com a nasal [ɲ], como na palavra 

studnia ['studɲa] (poço) não se constatou nenhum destes fenômenos (epêntese vocálica 

e lenição), como podemos observar na figura 26. 

 

Figura 26: Realização de studnia (poço) como['studɲa] pela informante 1, mais nova do grupo, 

sem elemento vocálico entre oclusiva vozeada [d] com a nasal [ɲ] 

 

Nos dados de encontros consonantais da africada [ts] com a nasal [m], como na 

palavra cmentarz ['ʦmɛntaʃ] (cemitério), observou-se uma variação na produção. Para a 

produção desse dado, o informante 4 desconhecia sua correspondência na língua 

polonesa, quando esta palavra era projetada no laptop, o participante respondia: nie 

wiem co to – não sei o que é. Os demais informantes (sete) conheciam, no entanto, na 
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realização de cmentarz houve uma disparidade na produção do encontro consonantal 

inicial /c/. As falantes mais jovens do grupo, 1 e 2, realizaram cmentarz semelhante, 

como ilustra a figura 27, apresentando uma pausa breve entre o encontro consonantal e 

ainda se observa que produziram um [s] ao invés de [ʦ]. Tal ocorrência pode estar 

relacionada com o contato entre os dois sistemas linguísticos, português e polonês, 

ocorrendo uma influência da língua portuguesa, já que cmentarz corresponde em 

português a cemitério [semi'tɛrio]. Embora na língua polonesa na época do 

Romantismo16 era escrito como smętarz e produzido com [s], de acordo com o 

dicionário de Doroszewski (1958-1969), e até os dias de hoje nas variedades do polonês 

falado na Polônia é produzido com [s]. Além disso, no Dicionário de Língua Polonesa 

publicado em 186117, em Vilnius, também aparece como smętarz com a seguinte 

descrição: “local de sepultamento dos mortos, a sepultura”. Por exemplo, “Świat cały 

jest obszernym smętarzem pamiątek”. (O mundo inteiro é um grande cemitério de 

lembranças). 

 

Figura 27: Realização de cmentarz pela informante 1, mais nova do grupo, como ['smɛntaʃ] 

 

 

                                                 
16 Citando trechos da grande obra, publicada em 1834, do escritor Adam Mickiewicz, Pan 

Tadeusz: “[...] Widzieli, jak przez smętarz szła dziewica moru,  

Która wznosi się czołem nad najwyższe drzewa” (p. 215). Pan Tadeusz é reconhecido como o 

épico nacional da Polônia. E do escritor Józef Ignacy Kraszewski, na obra Ulana (um romance 

publicado em 1842,  do período do Romantismo): [...] w oddaleniu, na żółtym polu, wśród 

zagonów chłopskich jest smętarz wiejski pogarbiony mogiłami. (Grifo nosso) 

O Dicionário de Língua Polonesa [Słownik Języka Polskiego], de 1891, está disponível em: 

http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=18248&from=FBC. Acesso em: 29 de dezembro de 2018. 

http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=18248&from=FBC
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Figura 28: Realização de cmentarz pelo informante 7, com 78 anos, como ['ȿmɛntaʃ], marcada 

com a elipse na cor vermelha 

 

Figura 29: Realização de cmentarz pela informante 8 mais velha do grupo, como ['smɛntaʃ], 

marcada com a elipse na cor vermelha 

 

Figura 30: Realização de cmentarz pelo informante 3, com 39 anos, com a fricativa [s], marcada 

com a elipse na cor azul e com a introdução da vogal [i] entre a nasal [m] e a vogal [ɛ], marcada com a 

elipse na cor vermelha ['smiɛntaʃ] 
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A informante 7, como 78 anos, em duas repetições produziu cmentarz 

(cemitério) como ['ʂmɛntaʃ], conforme observamos na figura 28 e para as outras duas 

repetições realizou da mesma forma como as participantes mais jovens do grupo, 1 e 2, 

['smɛntaʃ]. Ao passo que a informante 8, mais velha do grupo, realizou cmentarz como 

['smɛntaʃ], em conformidade com a figura 29, com uma intensificação do ruído da 

fricativa [s] inicial. No entanto, o informante 3, do grupo dos mais jovens, com 39 anos, 

realizou cmentarz como ['smiɛntaʃ], com a fricativa inicial [s] semelhante das 

informantes 1 e 2, porém, com a introdução da vogal [i] entre a nasal [m] e a vogal [ɛ], 

conforme visualizamos na figura 30. Apenas a informante 6 apresentou cmentarz como 

['ʦmɛntaʃ] para as três primeiras repetições e para a última repetição como ['smɛntaʃ]. 

No gráfico 13, notamos os percentuais de realização de cmentarz e suas 

variações: a) ['smɛntaʃ] com a fricativa inicial dental [s]; b) ['smɛntaʃ] com um intenso 

ruído de fricção da fricativa dental [s]; c)  ['ȿmɛntaʃ] com a fricativa alvéolo-palatal [ȿ] e  

d) ['ʦmɛntaʃ] com a africada dental  [ts]. 

 

Gráfico 13: Percentuais de realização de cmentarz 

 

Além da epêntese e da lenição, um outro fenômeno detectado nas produções dos 

informantes se refere a variabilidade na realização vocálica de algumas palavras.  

 

4.2 Variação vocálica na produção das palavras 

A variação vocálica é possível de ser observada no espectrograma porque as 

vogais apresentam ressonâncias específicas no trato vocal denominadas de formantes. 

Na figura 31, ilustramos com um exemplo clássico de Kent e Read (2015) como os 

formantes parecem nos espectrogramas. Isso significa que as vogais podem ser descritas 
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pela frequência dos três primeiros formantes. Estes podemos destacar quatro: a) o 

primeiro formante (F1) corresponde ao grau de abertura da cavidade oral; b) o segundo 

formante (F2) se refere ao movimento de avanço e recuo da língua no trato; c) o terceiro 

formante (F3) reproduz o movimento dos lábios; e d) o quarto formante (F4) relaciona-

se a nasalidade (BARBOSA e MADUREIRA, 2015). 

As vogais altas [i] e [u] apresentam valores de frequência de F1 menores que a 

vogal baixa [a]. Já as vogais anteriores [i] e [e] possuem valores de frequência de F2 

maiores que os das vogais posteriores [u] e [o] (BARBOSA e MADUREIRA, 2015). 

 

Figura 31: Espectrograma da vogal [æ] sinalizando os três primeiros formantes F1, F2 e F3 

Fonte: Kent e Read, 2015, p. 180. 

 

Identificamos variação na produção do som vocálico, na palavra mleko (leite) 

como ['mlɛkɔ] ~ ['mlikɔ]. Das 32 produções, 19 foram como ['mlikɔ], 13 como ['mlɛkɔ]. 

No gráfico 14, observamos que os informantes mais velhos do grupo produziram 

mleko como ['mlɛkɔ] e os mais jovens como ['mlikɔ]. 

 

Gráfico 14: Percentuais de realização da palavra mleko (leite) por informante. 
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Essa variação na produção vocálica de mleko pode ser percebida na figura 32 

pela informante mais nova, 1 com 26 anos, realizada como ['mlikɔ] marcada com uma 

elipse na cor preta, mas sem a inserção de epêntese entre a nasal e a lateral na cor 

vermelha.  

 
Figura 32: Realização de mleko com variação vocálica ['mlikɔ] marcada com uma elipse na cor 

vermelha, pela informante 1, com 26 anos, mas sem a vogal epentética entre a nasal e a lateral na azul 

 

Essa mesma variação é observada na produção de chleb como ['xlɛp] ~ ['xlip]. 

No entanto, ao contrário da realização de mleko, na produção de chleb, somente a 

informante 8, mais velha do grupo, produziu como ['xlɛp], observamos na figura 33, que 

o valor do F2 é mais baixo, os demais participantes realizaram como ['xlip], conforme o 

gráfico 15. 

 

Figura 33: Realização chleb como ['xlɛp] pela informante 8, com 89 anos, marcada com uma elipse na 

cor vermelha e sem elemento vocálico entre a fricativa e a lateral marcada com uma elipse na cor preta 
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Figura 34: Realização de chleb (pão) como ['xlip] pela informante 6 com 68 anos, marcada com 

uma elipse na cor vermelha 

 

 

No gráfico 15 visualizamos o percentual na produção da palavra chleb, como as 

variações, ['xlip] ['xlɛp] e ['xlɛba] esta última produção em polonês está no caso 

gramatical genitivo. 

 

Gráfico 15: Percentuais de realização de chleb (pão) como ['xlɛp] e ['xlip] 

 

 

 

Observamos a variação vocálica na produção de deszcz também, [ɛ] e [ɨ], 

percebida auditivamente e atestada pelos valores de frequência de formantes conforme 

ilustram as figuras 35 e 36. 
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Figura 35: Produção de deszcz como ['dɨʃʧ̑], pela informante1, mais jovem do grupo, marcada 

com uma elipse na cor azul 

 
 

Figura 36: Produção de deszcz como ['dɛʃʧ̑], pela informante 8, mais velha do grupo, marcada com uma 

elipse na cor azul 

 

No gráfico 16, observamos os percentuais de realização de deszcz com variação 

[ɛ] ou [ɨ], como ['dɛʃʧ] ~ ['dɨʃʧ]. 
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Gráfico 16: Percentuais de realização de deszcz com [ɛ] ou [ɨ] 

 

 

 

Gráfico 17: Percentuais de realização de deszcz com [ɛ] ou [ɨ] quanto à variável faixa etária 

 

No vocábulo talerz também encontramos a variação vocálica, [ɛ] e [i], conforme 

visualizamos na figura 37 e 38. 

 

Figura 37: Produção de talerz como ['taliʃ], pela informante 2 
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Figura 38: Produção de talerz como ['talɛʃ], pela informante 8 

 

 

No gráfico 18, observamos os percentuais de realização de talerz, além da 

variabilidade vocálica um dos informantes não sabia como era a palavra em polonês, 

dado este sinalizado no gráfico como outro.  

 

Gráfico 18: Percentuais de realização de talerz com [ɛ] ou [i] 

 

 
Gráfico 19: Percentuais de realização de talerz com [ɛ] ou [i], quanto à variável faixa etária 
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Nos dados de rzeka houve também variação vocálica, [ɛ] ou [ɨ], como 

verificamos na figura 39 e 40. 

 
 Figura 39: Produção de rzeka como ['ʒɨka] pelo informante 4 

 

 

Figura 40: Produção de rzeka como ['ʒɛka] pela informante 8 

 

Já no gráfico 19 visualizamos o percentual de variação vocálica no vocábulo 

rzeka, a informante 6 para três das repetições produziu woda (água), denominado no 

gráfico como outro, nesse dado predominou a realização com a vogal [ɨ]. 

 

 Gráfico 20: Percentuais de realização de rzeka com [ɛ] ou [ɨ] 
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Gráfico 21: Percentuais de realização de rzeka com [ɛ] ou [ɨ], quanto à variável faixa etária 

 

Essa variação vocálica também é produtiva na Polônia. No mapeamento da 

língua polonesa, dos regionalismos e dos dialetos falados na Polônia levado a cabo por 

linguistas da Universidade de Varsóvia, também aparece essa variação vocálica. Isso 

significa que essas variações ainda são produzidas na Polônia e mantidas pelos 

descendentes de poloneses em Cruz Machado. Na figura 41 visualizamos um mapa com 

as variações típicas de cada região18. 

 

Figura 41: Mapa da Polônia com as variações vocálicas 

 

Fonte: www.dialektologia.uw.edu.pl 

 

Karaś no mapeamento “Dialetos e variedades polonesas” menciona que essa 

vogal fechada “ei/y” é continuidade de uma vogal longa antiga – som intermediário 

                                                 
18 O mapa e todas as informações acerca das vogais fechadas encontram-se neste site: 

http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=leksykon&lid=685 

http://www.dialektologia.uw.edu.pl/
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entre [ɛ], [i] e [ɨ]. “Também pode ser associado com o aumento (estreitamento) da 

articulação para i ou y, e para o abaixamento (extensão) para e”19. É interessante 

observar que essa vogal fechada não ocorre nas variedades e regionalismos das 

seguintes regiões: Łowicz, nas proximidades de Miechów, Kielce, e na fronteira leste, 

onde é produtiva a vogal /e/. Por exemplo, na região de Lubelszczyzna, região de 

procedência dos primeiros colonizadores à Cruz Machado, essa vogal é realizada como 

[ɨ] e [i]. Exemplificamos essa variabilidade vocálica no quadro 14, com o polonês 

standard de acordo com dicionário Polaco-Português (DŁUGOSZ, 2000), e com as 

informações encontradas no site do mapeamento “Dialetos e variedades polonesas”  

acerca da realização dessa vogal na região de Lubelszczyzna e conforme as produções 

dos nossos informantes, algumas palavras do quadro não fazem parte do nosso corpus, 

portanto, deixamos sinalizadas como o símbolo – . 

 

Quadro 14: Variação vocálica no polonês 

Polonês standard Polonês da região de 

Lubelszczyzna 

Polonês em Cruz 

Machado 

mleko [mlɛkɔ] mliko [mlikɔ] mliko [mlikɔ] 

ser [sɛr] syr [sɨr] - 

rzeka [ʒɛka] rzyka [ʒɨka] rzyka [ʒɨka] 

 

No que se refere a produtividade dessa vogal, segundo Długosz-Kurczabowa e 

Dubisz (2006), nos dialetos e/ou variedades regionais faladas o sistema linguístico 

abarcava outros sons vocálicos.  Na figura 42, visualizamos esses sons produtivos no 

polonês na primeira metade do século XVI. 

 

Figura 42: Sons vocálicos no polonês na primeira metade do séc. XVI 

 

Fonte: Długosz-Kurczabowa e Dubisz, 2006, p. 129. 

 

 Parece que os descendentes em Cruz Machado preservam o sistema linguístico 

trazido pelos seus antepassados, no que se refere a produção vocálica de algumas 

palavras, cujas variações ainda encontramos na Polônia.  

                                                 
19 Idem. 
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Ainda nas análises dos dados destacamos que por exemplo, na palavra szuflada 

[ʃu'flada] (gaveta) não houve introdução de epêntese vocálica, apagamento e nem 

variação vocálica, talvez isso se deva que no PB o encontro de som consonantal de 

fricativa com lateral é produtivo, como também se trata das vogais [u] e [a]. No entanto, 

alguns dos informantes não conheciam a palavra em polonês ou produziram outro 

vocábulo conforme observamos no gráfico 22. 

 
Gráfico 22: Percentuais de realização de szuflada 

 

 

Outro fato constatado na análise dos dados diz respeito à produção da palavra 

łyżka ['wɨʃka] (colher), nesse dado também não houve variação vocálica, no entanto, os 

informantes 4 e 5 realizaram esse vocábulo como verbo colher ['koʎeɾ], porém aqui se 

tratava do substantivo colher ['koʎɛɾ]. No PB, a escrita é a mesma, no entanto, os 

significados são diferentes, dependendo do contexto de uso, por exemplo: Hoje vamos 

colher feijão (verbo colher). Vou comer sopa com a colher (substantivo – utensílio de 

mesa). 

 Ao passo que na língua polonesa há duas palavras, uma para o verbo (zbierać) e 

a outra para o substantivo (łyżka). Nesse caso, não tomamos esse cuidado ao escolher os 

vocábulos para a constituição do corpus, já que a palavra-alvo estava inserida na frase 

veículo POWIEDZ colher PRȨDKO20, não levando em consideração as palavras 

homônimas homógrafas, que são escritas da mesma forma, mas diferentes na 

pronúncia (timbre fechado e aberto) e nos significados. 

Em relação aos nossos informantes, somente os participantes do sexo masculino 

produziram como verbo (zbierać), isso talvez ocorra porque a dada palavra, para os 

homens é mais familiar ao ambiente de trabalho na agricultura, enquanto para as 

mulheres ao ambiente doméstico.  

                                                 
20 Tradução: fale colher rápido. 



92 

 

 

 

Gráfico 23: Percentuais de realização de łyżka 

 

 

4.3 Laterais no polonês falado em Cruz Machado 

 A lateral no polonês, conforme Gussmann (2007), ocorre em todas as posições 

silábicas, assim como no português, porém apenas com articulação alveolar. A seguir 

exemplos da configuração da lateral alveolar [l]: las ['las] (floresta), kolec ['kɔlets] 

(espinho), stal ['stal] (aço), tylko ['tɨlkɔ] (apenas/somente).  

Ainda no polonês existe a semivogal bilabial /ł/ [w], como na palavra pług 

['pwuk] (arado), que, segundo Gussmann, encontramos na língua inglesa. No entanto, o 

autor chama atenção que alguns falantes mais velhos dos antigos territórios orientais da 

Polônia tendem a produzir como lateral velarizada [ɫ], por exemplo łapa [wapa] (pata) 

como [ɫapa]. “Geralmente, a lateral velarizada não é encontrada no polonês standard ou 

regional e os aprendizes poloneses da língua russa, têm dificuldades em dominar o som, 

normalmente eles substituem por [w]” (Gussmann, 2007, p. 28).  

Além disso, Gussmann (2007) reitera que existe uma restrição fonotática quanto 

à semivogal bilabial /ł/ [w], esta não pode ser seguida pela vogal [i], no entanto, não há 

restrições para a vogal centralizada [ɨ], por exemplo: łysy ['wɨsɨ] (calvo).  Esta restrição 

é válida para as palavras de origem polonesa. Contudo, a lateral alveolar [l] não pode 

ser seguida pela vogal centralizada [ɨ], mas pode pela vogal [i], como liść ['liȿtȿ] (folha). 

Sendo assim, a língua polonesa possui duas laterais, uma palatalizada e uma 

velarizada. O leve paradoxo é que a lateral palatalizada /l/ é foneticamente não 

palatalizada, enquanto a lateral velarizada /ł/ é foneticamente uma semivogal labial 

(Gussmann, 2007, p. 32). 

  Já na maioria das variedades do português falado no Brasil a lateral /l/ em 

posição pré-vocálica e pós-vocálica é vocalizada, segundo Silva (2001), isto é, 



93 

 

produzida como [w] em palavras como, papel [paˈpɛw], alta ['awta] ou velarizada  [ɫ] 

como na região sul do Brasil, por exemplo,  papel [paˈpɛɫ], alta [aɫta].  

A lateral alveolar ocupando a mesma posição que no PB, ataque simples, 

podemos observar nos dados dessa pesquisa na palavra talerz ['talɛʃ] (prato). Todos os 

oito informantes, para as quatro repetições, produziram talerz com a lateral alveolar [l].  

Como mencionado acima, a lateral alveolar no polonês é produtiva na coda como em 

tylko ['tɨlkɔ] (apenas/somente), configuração que não ocorre no PB. Diante disso, 

podemos concluir que existe uma diferença antagônica entre os dois sistemas, polonês e 

português, no que diz respeito a posição e produção da lateral alveolar.   

Já na produção de [l], como na palavra tylko ['tɨlkɔ] (apenas) houve uma 

discrepância na produção em relação aos informantes. Somente dois informantes 

conheciam este vocábulo na língua polonesa, 3 e 4, ambos com 39 anos. Os demais 

desconheciam. 

O informante 3, do grupo dos mais jovens, nas duas primeiras repetições, 

produziu “apenas”, e, na terceira repetição, como ['tɨkɔ], sem a produção da lateral, ou 

seja, ocorrendo o apagamento de /l/ e na quarta repetição como ['tɨlkɔ], com a presença 

do som lateral, conforme a figura 43.  

 
Figura 43: Realização de tylko como ['tɨlkɔ] pelo informante 3, marcada com uma elipse na cor 

vermelha 

 

Ao passo que o participante 4, nas quatro repetições, realizou como ['tɨkɔ] 

apagando a lateral, como visualizamos na figura 44. Isto significa que houve 

simplificação na coda, o [l] está na coda da primeira sílaba e o [k] no ataque da sílaba 

seguinte.  
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Figura 44: Realização de tylko como ['tɨkɔ], pelo informante 4, sem a lateral [l], marcada com 

uma elipse na cor vermelha 

 

Collischonn e Quednau (2009) reiteram que o apagamento da lateral /l/ em coda, 

restringe-se no PB a falantes de pouca escolaridade e residentes da zona rural, “na 

Região Sul, apagamentos são observados em formas como automóveØ, difíciØ, ou seja, 

em sílaba átona final, ou em formas em que a lateral é precedida de vogal alta 

arredondada, descuØpa, muØtado” ( p. 154). 

Hora (2006), a partir dos seus estudos também constatou o apagamento da 

lateral no PB, caracterizando essa ocorrência como sendo influenciada pelo nível de 

escolaridade dos falantes e o contexto fonológico precedente, mais produtiva em um 

contexto onde há uma vogal posterior [ɔ, o, u] que precede a lateral, como por exemplo,    

(culpa > cu[ø]pa, sul > su[ø], soldado > so[ø]dado, anzol > anzo[ø]). Isso significa que 

o apagamento é mais produtivo entre menos escolarizados e influenciado pela qualidade 

vocálica. 

Talvez o apagamento da lateral no polonês falado em Cruz Machado esteja 

relacionado ao fator escolarização, como apontam as pesquisas de Hora (2006), 

Collischonn e Quednau (2009).  Já que alguns estudos observam que os falantes com 

mais escolaridade produzem mais a lateral vocalizada e os informantes com menor grau 

de escolarização produzem a vocalização. 

Além do apagamento da lateral, no português falado no Brasil, há outras 

variações na sua produção, uma realização possível e predominante da lateral em coda 

silábica é vocalização desse som, ou seja, o /l/ em final de sílaba se transforma em uma 
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semivogal [w]. Outra produção da lateral em posição de coda é denomina de velarizada 

[ɫ]. Essas variações já são apontadas por Câmara Jr: 

 

o contraste entre /l/ e /w/ depois de vogal não deve ir ao ponto de se articular 

o /l/ depois de vogal exatamente como o /l/ antes de vogal. Salvo no extremo 

sul do país, esta pronúncia indiferenciada soa anômala, e dá a impressão de 

haver um ligeiro /i/ depois do /l/ de maneira que uma palavra como cal quase 

se confunde com cale ou mel com mele (CÂMARA JR., 1977, p. 31). 

 

Pinho e Margotti (2010) elaboram uma tabela a partir dos dados obtidos do Atlas 

Linguístico do Brasil, apontando a ocorrência da variação do segmento lateral /l/. No 

PB foi registrada na região sul do Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul. “A 

variante não vocalizada está presente apenas na fala dos informantes mais velhos da 

capital gaúcha” (p.78).    

O apagamento da lateral [l] também ocorre no polonês falado na Polônia, a 

linguista Madelska (2005), em seus estudos constatou que tylko (somente) é produzido 

como ['tɨlkɔ] em 79,2% dos casos em sua pesquisa, e como ['tɨkɔ] em 11,7% dos casos. 

Desta forma, esse fenômeno do apagamento da lateral é também produtivo na Polônia. 

Assim, por conta do contato linguístico entre os dois sistemas, esperávamos que 

os informantes produzissem a lateral /l/ como [w]. Contudo, somente dois dos oito 

informantes conheciam a palavra correspondente na língua polonesa, ademais apenas o 

informante 3, em uma repetição realizou tylko com a lateral alveolar [tɨlkɔ].  

 

4.4. As fricativas no polonês falado em Cruz Machado 

As fricativas, conforme Kent e Read (2015), são produzidas a partir da fonte de 

ruído, resultante da turbulência de ar gerada pela constrição por uma condição de 

turbulência em algum ponto do trato vocal. O ar que passa por essa contrição gera um 

ruído turbulento, de modo que o ruído é a fonte de energia para a produção do som” (p. 

38).  A turbulência é a fonte de energia acústica para vários sons da fala inclusive para 

as fricativas (KENT e READ, 2015). Na figura 45, visualizamos o modelo de produção 

de ruído para as fricativas. 

Ladefoged e Johnson (2011) reiteram que as fricativas são distintivas entre elas 

por conta dos diferentes gestos articulatórios. Podemos caracterizá-las conforme o 

vozeamento e ponto de articulação, isto é, as fricativas podem ser surdas (ausência da 

vibração das cordas) ou sonoras (vibração das pregas vocais). Além disso, podemos 
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identificá-las quanto à quantidade de concentração de energia do ruído. Sendo assim, as 

fricativas são sibilantes (estridente) ou não sibilantes (não estridente), no caso, as 

sibilantes apresentam uma energia acústica de maior intensidade. 

Desta forma, as fricativas são definidas pela: (a) formação de uma constrição 

estreita em algum ponto do trato vocal; (b) desenvolvimento de fluxo aéreo turbulento e 

(3) geração de ruído de turbulência. 

Kent e Read (2015) reiteram que as propriedades acústicas estão associadas a 

gestos articulatórios distintivos, assim apara as fricativas: 

 

Vários candidatos podem ser considerados, incluindo momentos 

espectrais específicos (Behrens e Blumstein, 1988ª), pico espectral (Jongman 

et al., 2000) e medidas de inclinação espectral (Evers et al., 1998). Um 

eventualmente pode emergir como a característica preferida para todas as 

línguas em que o contraste é relevante. Entretanto, no momento, pode-se 

dizer que [s], comparado a [ʃ], tende a ter um pico espectral de frequência 

mais alta, maior assimetria (mas não uniformemente em todos os estudos), 

mais energia na região de frequência de 3,5-5,0 kHz (em oposição à região de 

frequência 2,5-3,5 kHz) e uma inclinação mais rasa para o envelope espectral 

abaixo de 2,5 kHz (KENT e READ, 2015, p. 270). 
 

 
Figura 45: Modelo de produção do ruído turbulento para as fricativas 

Fonte: Kent e Read, 2015, p. 74. 

 

Uma questão relevante no que se refere à descrição das características acústicas 

das fricativas é a grande discrepância entre os espectros de uma fricativa por falantes 

diferentes (LADEFOGED e MADDIESON, 1996). 

Para descrever acusticamente o ponto das fricativas, classe de consoantes 

bastante produtiva na língua polonesa, no polonês falado em Cruz Machado, levaremos 

em conta a concentração de energia do pico espectral. Tomando como base Barbosa e 

Madureira (2015), Kent e Read (2015), Jassem (1995), Gussmann (2007) e Silva 

(2007), para diferenciar o ponto das fricativas pelo início de concentração de energia no 

espectro.  
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Segundo Silva (2007) uma característica que distingue as fricativas entre si, por 

exemplo, [s] e [ʃ], é a região de frequência onde começa o ruído fricativo. Para o som 

fricativo [s], a fricção inicia por volta dos 4000 Hz, ao passo que para a fricativa [ʃ] a 

fricção começa em torno de 3000 kHz, sendo assim é mais baixa para a pós-alveolar. Já 

na fricativa labiodental [f], a energia de produção inicia numa região ainda mais baixa 

se espalhando por todo o espectrograma.  

Para Barbosa e Madureira (2015) as fricativas apresentam distribuição de energia 

do ruído na forma de níveis variados de cinza em diferentes faixas espectrais – nas 

labiodentais [f, v] encontra-se um nível aproximadamente regularmente distribuído, nas 

alveolares [s, z] verifica-se uma concentração em faixa de frequência aproximadamente 

de 4000 Hz, já nas pós-alveolares entre 2000 Hz e 6000 Hz.  

 Apesar de as características articulatórias serem similares, existem diferenças 

acústicas entre as línguas, por exemplo, na língua inglesa, o espectro da fricativa [ʃ] 

começa com uma concentração de energia na faixa de frequência de 2000-3000 Hz. Já 

para a fricativa [s], começa em torno de 3560-4400 Hz (STEVENS e KLATT, 1968). 

 Ladefoged e Disner  (2012) apresentam um espectrograma com as frequências 

das fricativas, vejamos a figura 46, dental [s], pós-alveolar representada pelos autores 

pelo seguinte som [ȿ], mas nós utilizamos os sons representados no IPA (Alfabeto 

Fonético Internacional) como [ʃ] e a  fricativa alvéolo-palatal apresentada por 

 Ladefoged e Disner (2012) como [ɕ], referimos nesta pesquisa como [ȿ]. Notamos na 

figura 46, que a concentração de energia acústica para a fricativa [s] é visível acima dos 

3000 Hz. Ao passo que para a fricativa pós-alveolar um pouco abaixo de 2000 Hz. Já 

para a alvéolo-palatal um pouco acima de 2000 Hz. 

 

Figura 46: Espectrograma das fricativas no polonês 

 Fonte: Ladefoged e Disner, 2012, p. 170. 

 

Para Jesus (1999), em relação as fricativas, o contexto vocálico tem uma 

influência fundamental nas propriedades acústicas. Sendo assim, as vogais 
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aparentemente influenciam no pico espectral das fricativas adjacentes. O autor, em suas 

pesquisas, chega à conclusão que: 

 

O pico do espectro do /s/ em início de palavra em contexto /ɔ/ é 1 

kHz mais baixo em relação ao pico no espectro de um /s/ em contextos de /i/, 

/ɨ/ e /e/. O pico do /z/ em início de palavra é 1,5 kHz mais baixo em contextos 

vocálicos /ɔ/ e /o/, e 500 Hz mais baixo quando seguido de /u/, em relação ao 

pico do espectro de /z/ no contexto vocálico de /ɨ/ e /e/. O espectro do /ʒ/ em 

início de palavra seguido de /ɛ/ tem seu pico na faixa dos 4 kHz, com 

amplitude mais alta que o mesmo pico nos contextos de /ɔ/, /o/ e /u/ (JESUS, 

1999, apud HAUPT, 2007, p. 38). 

 

 De acordo com Gussmann (2007), como já comentado anteriormente, a língua 

polonesa possui um número maior fricativas que o português do Brasil: labiodentais [f, 

v ], dentais [s, z],  alvéolo-palatais [ȿ, ʐ ] pós-alveolares [ʃ, ʒ], velar [x], e as africadas 

dentais [ts, dz], alvéolo-palatais [tȿ, dʐ] e as africadas pós-alveolares [tʃ, dʒ]. Enquanto 

no português, segundo Barbosa e Madureira (2015), as fricativas apresentam três pontos 

de articulação: labiodentais [f, v], alveolares [s, z] e pós-alveolares [ʃ, ʒ].  

 A seguir uma explanação das fricativas no polonês conforme Gussmann (2007): 

a) Labiodentais: [f, v] fala ['fala] (onda), walka ['valka] (luta), zabawa [za'bava] 

(brincadeira); 

b) Dentais: [s, z] kosa ['kɔsa] (foice), sprawa ['sprava] (questão/assunto), los 

['lɔs] (destino) koza ['kɔza] (cabra), baza ['baza] (base); 

c) Alvéolo-palatais [ʂ, ʐ]: siano ['ʂano] (feno), kwaśny ['kfaʂnɨ] (azedo/cítrico) 

zioło ['ʐɔwɔ] (erva), wyraźny [vɨ'raʐnɨ] (explícito); 

d) Pós-alveolares [ʃ, ʒ]: szron [ʃrɔn] (geada), rzeka ['ʒɛka] (rio), marzenie 

[ma'ʒɛɲɛ] (sonho), żałoba [ʒa'wɔba] (luto); 

e) Velar [x]: machać ['maxatȿ] acenar, dach ['dax] (telhado). 

Africadas: 

a) Dentais [ts, dz]: cały ['tsawɨ] (inteiro), noc ['nɔts] (noite) władza ['vwadza] 

(autoridade), dzban ['dzban] (jarro); 

b) Alvéolo-palatais [tʂ dʐ]: ciało ['tʂawɔ] (corpo), pięć ['pʲɛɲtʂ] (cinco), dźwig 

['dʐvʲik]; 

c) Alveolares [tʃ, dʒ]: czas ['tʃas] (tempo), czwartek ['tʃfartɛk] (quinta-feira), 

dżdżysty ['dʒdʒɨtɨ] (chuvoso), móżdżek ['muʒdʒɛk] (cerebelo). 

Isso significa que, na língua polonesa segundo o referido autor, as fricativas 

apresentam três pontos de articulação adicionais em relação à língua portuguesa – 
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dental, pós-alveolar retroflexo e palatalizada pós-alveolar. Diferentemente do PB, que 

compreende labiodentais, alveolares e palatais. No entanto, nos diversos estudos 

pesquisados, polemizou-se os símbolos fonéticos a serem utilizados para as fricativas do 

polonês, como Jassem (1995) e Gussmann (2007) referenciados neste trabalho.    

Colling (2014) chama a atenção para o fato de que no polonês, os sons fricativos 

pós-alveolares se distinguem por “justamente a colocação do dorso da língua em 

posição mais ou menos próxima do palato” (p. 15). Contudo no inglês a língua é 

levemente elevada atrás do ponto de constrição (LADEFOGED E MADDIESON 1996).  

Hamann (2004) chama a atenção que as fricativas pós-alveolares são referidas 

por muitos alguns pesquisadores (Dłuska 1950, Gussmann 1980, Wierzchowska 1980, 

Rubach 1984, apud Hamann, 2004) como os seguintes símbolos /š/ e /ž/. Entretanto, 

outros autores (Biedrzycki 1974, Dogil 1990, Jassem 2003, apud Hamann, 2004) 

utilizam os simbolos fonéticos do IPA [ʃ] e [ʒ], respectivamente. No entanto, as 

fricativas pós-alveolares [ʃ] e [ʒ] “se diferem significativamente em inglês, são 

claramente laminares, enquanto os fonemas poloneses parecem ter o ápice envolvido 

em sua articulação” (Hamann, 2004, p. 53). Dado isso, Ladefoged e Maddieson (1996) 

como Hamann (2004) caracterizaram as fricativas pós-alveolares no polonês como 

retroflexas. Além disso, Keating (1991) classificou, entre as línguas eslavas, o russo e o 

sérvio como retroflexos também.   

Na análise acústica, podemos distinguir as pós-alveolares das retroflexas, para 

tanto, no espectrograma observamos que nas fricativas retroflexas normalmente o ruído 

de fricção é menor, e ainda verificamos que há uma grande concentração de energia do 

segundo e terceiro formante das vogais adjacentes, em torno de 1600 Hz e 2400 Hz 

(HAMANN, 2004, p. 57). Características semelhantes no que diz respeito às fricativas 

retroflexas observou Stevens (1998). As fricativas [ʃ] e [ʒ] no inglês mostram no 

espectrograma um ruído intenso na região de 2000–7000 Hz. Isso quer dizer que esses 

valores são superiores em relação as retroflexas, cuja frequência é visível em torno de 

1800 Hz para o segundo formante e 2600 Hz para o terceiro formante (STEVENS, 

1998, p. 410-411).  

Diante disso, Hamann (2004) conclui que as fricativas pós-alveolares, tanto no 

polonês quanto no russo, deveriam ser representadas pelos seguintes símbolos fonéticos 

do IPA [ȿ, ʐ], pois mostram-se mais semelhantes às fricativas retroflexas do que às 

fricativas pós-alveolares do inglês. As fricativas alvéolo-palatais e retroflexas no 
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polonês estão em distribuição complementar, isto é, há uma restrição fonotática que não 

permite certas sequências e segmentos. A fricativa alvéolo-palatal não ocorre perto da 

vogal centralizada [ɨ] enquanto que a retroflexa sim, por exemplo em nosso corpus 

encontramos em szyja e życie. Por outro lado, a fricativa retroflexa não é produtiva com 

a vogal [i], mas alvéolo-palatal permite como em siano [ȿano] e zioło [ʐɔwɔ]. 

 Já Halle e Stevens (1997) reiteram que as fricativas desvozeadas se distinguem 

pela presença ou ausência de um pico espectral na região F2 do espectro de ruído 

fricativo. Ao se produzir uma fricativa alvéolo-palatal, como em siano, “forma um 

longo canal palatino, o que efetivamente impede o acoplamento acústico à parte de trás 

cavidade e resulta em pouca ressonância na região de F2 do espectro fricativo”. O ruído 

da fricção para as fricativas alvéolo-palatal é visível entre 2500 Hz-3500 Hz 

(LADEFOGED E DISNER, 2012). 

Halle e Stevens (1997) referem que no IPA há uma coluna especial para essas 

consoantes, localizada entre as colunas para fricativas palato-alveolar e palatal, assim 

esses segmentos têm um ponto de articulação próprio, distintivo das demais fricativas.   

Os autores destacam que estudos acerca dessas fricativas foram abordados por 

Ladefoged e Maddieson (1996) caracterizando esses segmentos como fricativas pós-

alveolares palatalizadas contrastando-os com as fricativas retroflexas. Para os autores, a 

diferença entre elas se deve por conta da presença ou ausência de uma articulação 

suplementar do corpo da língua. 

Como já referido anteriormente, neste trabalho empregamos os símbolos do 

Alfabeto Fonético Internacional (IPA), no quadro 15 apresentamos as fricativas e as 

africadas de acordo com as informações extraídas de Gussmann (2007) 

 

Quadro 15: Fricativas e africadas no polonês 

Ponto Labiodentais Dentais Alvéolo-palatais Pós-alveolares Velar 

Africada  ts        dz tʂ       dʐ tʃ          dʒ  

Fricativa f          v s         z ʂ       ʐ ʃ           ʒ X 

Fonte: Adaptado conforme informações de GUSSMANN, 2007, p. 5-6. 

 

Nesta seção, investigamos o início de frequência do ruído das fricativas no 

polonês falado em Cruz Machado, como uma pista acústica para o ponto de articulação. 

Nas transcrições fonéticas, seguimos a maioria dos autores pesquisados, como 

Gussmann (2007) e Ladefoged e Disner (2012) e consideramos a presença das fricativas 

alveolo-palatais com retroflexão. No quadro 16, visualizamos os dados de sons 
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fricativos analisados acusticamente com transcrição fonética. Os dados são dos 8 

informantes e cada um produziu quatro repetições. 

 

Quadro 16: Palavras com sons fricativos21 

Português Polonês Transcrição 

fonética 

Rio rzeka ['ʒɛka] 

Vida życie ['ʒɨtçɛ] 

Sapo żaba ['ʒaba] 

Escola szkoła ['ʃkɔwa] 

Vidro szkło ['ʃkwɔ] 

Seis sześć ['ʃɛçtç] 

Verde zielony [ʐɛ'lɔnɨ] 

Nata śmietana [çm,ɛ'tana] 

Mundo świat ['çf,jat] 

 

As descrições e análises dos sons fricativos serão demonstrados por meio de 

tabelas com os valores absolutos dos dados, sem contabilizar a médias de valores por 

conta das variabilidades nos dados dos informantes. As variações constatadas se 

referem ao valor do início da frequência de ruído dos sons fricativos, desta forma, 

distinguindo o ponto entre eles.   

Vejamos a tabela 1, com informações quanto a produção da pós-alveolar 

vozeada nos dados de rzeka ['ʒɛka], pelos oito informantes nas quatro repetições, nessa 

produção verificamos uma variabilidade entre os falantes. Nas realizações dos 

informantes 1, 2, 3, 4 e 8 constatamos que o início da frequência do ruído inicia acima 

de 2000 Hz, enquanto para participantes, 5, 6 e 7 na maioria computou abaixo de 2000 

Hz.  Nas descrições de Ladefoged e Disner (2012) o ruído da frequência da fricativa 

caracterizada como retroflexa no polonês começa um pouco abaixo de 2000 Hz. Já nas 

descrições de Hamann (2004) e Stevens (1998) as fricativas retroflexas possuem uma 

concentração de energia bem mais baixa no espectrograma que as fricativas pós-

alveolares, em torno de 1600 Hz ou 1800 Hz respectivamente, para o segundo formante 

das vogais adjacentes.  Nesse sentido, podemos hipotetizar que 5, 6 e 7 produziram uma 

fricativa retroflexa. Ao passo que os falantes 1, 2, 3, 4 e 8 produziram fricativa 

semelhante a pós-alveolar do inglês e português. Outra observação relevante constatada 

se refere à sonoridade, algumas das produções apresentam características de surdas, pois 

                                                 
21 Transcrição fonética de acordo com o dicionário Polaco-Português da Editora Porto 

(DŁUGOSZ, 2000). 
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no espectrograma é possível observar a sonoridade da fricativa por conta da presença da 

barra de sonoridade, como na figura 47, quando não há essa barra de sonoridade 

evidencia uma fricativa desvozeada.  

 

Tabela 1: Valores do começo da frequência de ruído nos dados de rzeka ['ʒɛka] 

Inf. Repetição 1 Repetição 2 Repetição 3 Repetição 4 

1 2722 Hz 2407 Hz 2372 Hz 2512 Hz 

2 2652 Hz 2547 Hz 2477 Hz 2022 Hz 

3 2652 Hz 2302 Hz 2302 Hz 2162 Hz 

4 2092 Hz 2792 Hz 2337 Hz 2337 Hz 

5 1671 Hz 2022 Hz 1951 Hz 1671 Hz 

6 -* - 1776 Hz - 

7 1776 Hz 1881 Hz 1741 Hz 1987 Hz 

8 2267 Hz 2442 Hz 2512 Hz 2442 Hz 

*Alguns informantes produziram outra palavra, cuja marcação na tabela é pelo símbolo -. 

 

Figura 47: Realização da fricativa [ʒ] na palavra rzeka ['ʒɛka] pela informante 1 

 

 

Apresentamos os resultados para os dados de życie, para a fricativa [ʒ] na tabela 

2. Nos dados dos informantes 2, 3, 5,7 para todas as produções, o ruído de frequência 

iniciou abaixo de 2000 Hz, já os informantes 4, 6 e 8 oscilaram, em algumas realizações 

nota-se uma frequência acima de 2000 Hz. Ao passo que a informante 1 para todas as 

produções realizou uma pós-alveolar correspondente acima de 2000 Hz. Neste dado, 

observamos que, na maioria das repetições, os informantes produziram uma fricativa 

retroflexa, semelhante nos dados de rzeka. A figura 48 apresenta a produção da fricativa 

pós-alveolar. 
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Tabela 2: Valores do início da frequência de ruído nos dados de życie  

Inf. Repetição 1 Repetição 2 Repetição 3 Repetição 4 

1 2232 Hz 2092 Hz 2337 Hz 2302 Hz 

2 1776 Hz 1706 Hz 1776 Hz 1811 Hz  

3 1811 Hz 1741 Hz 1566 Hz 1601 Hz 

4 1798 Hz 2057 Hz 2162 Hz 1951 Hz 

5 1286 Hz  1531 Hz 1426 Hz 1496 Hz 

6 1987 Hz 1881 Hz 1951 Hz 2197 Hz 

7 1636 Hz 1566 Hz 1601 Hz 1671 Hz 

8 1951 Hz 2232 Hz 1881 Hz 1811 Hz 

 

 
Figura 48: Produção do vocábulo życie ['ʒɨtʂɛ] pela informante 8 

 

 

Nos dados de żaba constatamos também uma variação no que diz respeito à 

fricativa inicial, semelhante aos vocábulos rzeka e życie, a maioria das produções 

correspondem à fricativa retroflexa. A figura 49 corresponde a uma pós-alveolar.  

 

Tabela 3: Valores do começo da frequência de ruído nos dados de żaba ['ʒaba] 

Inf. Repetição 1 Repetição 2 Repetição 3 Repetição 4 

1 2092 Hz 2022 Hz 2302 Hz 2022 Hz 

2 2197 Hz 1811 Hz 1636 Hz 1531 Hz 

3 1601 Hz 1706 Hz 1916 Hz 1776 Hz 

4 1972 Hz 1987 Hz 2057 Hz 2057 Hz 

5 1531 Hz 1496 Hz 1216 Hz 1356 Hz 

6 1811 Hz 1601 Hz -* - 

7 1146 Hz 1251 Hz 1551 Hz 1601 Hz 

8 1776 Hz 1601 Hz 1951 Hz 2022 Hz 

*Alguns informantes produziram outra palavra, cuja marcação na tabela é pelo símbolo –. 
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Figura 49: Produção da pós-alveolar [ʒ] em żaba ['ʒaba] pela informante 2 

 

 

O português não possui fricativas alvéolo-palatais enquanto no polonês elas são 

produtivas. Na tabela 4, visualizamos os valores para o início da frequência de ruído 

para fricativa alvéolo-palatal vozeada. Notamos que há uma variabilidade nas 

produções. As informantes 1, 2, 6 e 8 realizaram a fricativa com valores do começo do 

ruído acima de 2000 Hz. Já os informantes do sexo masculino abaixo de 2000 Hz. 

Ladefoged e Disner (2012) mostram que na fricativa alvéolo-palatal é possível 

visualizar o pico um pouco acima de 2000 Hz. Isso significa que os participantes do 

sexo feminino realizaram uma alvéolo-palatal. No que se refere ao sexo masculino, 

alguns autores chamam a atenção que o início da frequência do ruído para os homens é 

diferente que para as mulheres. Para confirmamos essa hipótese seria necessário 

analisar mais dados da fricativa alvéolo-palatal vozeada, no entanto, no nosso corpus 

não há mais. Na figura 50 observamos a produção da fricativa alvéolo-palatal pela 

informante 2.  

 

Tabela 4: Valores do início da frequência de ruído nos dados de zielony  

Inf. Repetição 1 Repetição 2 Repetição 3 Repetição 4 

1 2126 2022 2127 2057 

2 2223 2232 2232 2267 

3 1774 1846 1916 1881 

4 1739 1741 1811 1811 

5 1710 1811 1916 1846 

6 2022 2022 2022 2092 

7 1671 1951 1846 1951 

8 2512 2337 - 2407 
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Figura 50: Produção da fricativa alvéolo-palatal em zielony [ʐɛ'lɔnɨ] pela informante 2 

 

Agora passamos para a descrição da fricativa pós-alveolar desvozeada nos dados 

de szkoła, szkło e sześć.  Na tabela 5, observamos os dados de szkoła. Percebemos que 

nas produções das informantes 1 e 2, o valor do início do ruído de frequência aparece 

acima de 2000 Hz, no caso da informante 1 chegando quase a 3000 Hz. O informante 3 

se aproximou de 2000 Hz, como também na primeira repetição produziu acima. Ao 

passo que os demais falantes realizam abaixo de 2000 Hz. Esses valores indicam que 

semelhante aos dados de rzeka, życie e żaba, os falantes alternaram entre uma pós-

alveolar e retroflexa. A figura 51 mostra a realização da fricativa retroflexa. Na tabela 6, 

notamos os valores para os dados de szkło, evidenciando a realização de uma fricativa 

retroflexa, conforme a figura 52. Já a tabela 7 mostra as produções de sześć alternando 

entre pós-alveolar e retroflexa. Na figura 53, visualizamos a produção da fricativa pós- 

alveolar. 

 

 Tabela 5: Valores do início da frequência de ruído nos dados de szkoła ['ʃkɔwa] 

Inf. Repetição 1 Repetição 2 Repetição 3 Repetição 4 

1 2407 2968 2442 2933 

2 2127 2057 2127 2057 

3 2022 1881 1916 1881 

4 1566 1426 1636 1706 

5 1391 1706 1636 1496 

6 1531 1566 1601 1426 

7 1461 1496 1741 1776 

8 1706 1951 1987 1531 
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Figura 51: Produção da fricativa no vocábulo szkoła ['ʃkɔwa] pela informante 6 

 

 Tabela 6: Valores do início da frequência de ruído nos dados de szkło ['ʃkwɔ] 

Inf. Repetição 1 Repetição 2 Repetição 3 Repetição 4 

1 1987 1776 1916 1951 

2 1881 - 1741 1914 

3 1741 1426 1319 1636 

4 1418 1461 1391 1426 

5 1274 1416 1601 1321 

6 - 1811 2127 1916 

7 1601 1741 1601 1356 

8 1776 1636 1426 1321 

 

 

 Figura 52: Produção da fricativa pós-alveolar [ʃ] no vocábulo szkło ['ʃkwɔ] pelo informante 7 
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Tabela 7: Valores do início da frequência de ruído nos dados de sześć  

Inf. Repetição 1 Repetição 2 Repetição 3 Repetição 4 

1 2161 2022 2127 2092 

2 2197 1811 1916 1706 

3 1531 1601 1426 1461 

4 1274 1426 1531 1671 

5 1321 1356 1531 1636 

6              1961 1741 1916 1671 

7 1216 1391 1321 1286 

8 1987 2092 2022 2057 

 

 

 Figura 53: Produção da palavra sześć ['ʃɛʂtʂ] pela informante 1 

 

Vejamos a tabela 8 e 9, com informações quanto á produção da alvéolo-palatal 

nos dados de świat e śmietana pelos oito informantes, nas quatro repetições. Nessas 

produções, verificamos também uma variabilidade entre os falantes. Alguns produziram 

com alvéolo-palatal, cujo valor é visível um pouco acima de 2000 Hz e outros como 

retroflexa. Na figura 54, visualizamos a fricativa alvéolo-palatal, enquanto na figura 55 

a retroflexa. 

 

Tabela 8: Valores do início da frequência de ruído nos dados de świat  

Inf. Repetição 1 Repetição 2 Repetição 3 Repetição 4 

1 2022 1846 1987 1987 

2 - - - - 

3 2195 2512 2162 2302 

4 - - - - 

5 1507 1636 1636 1601 

6 - - - - 

7 1461 1356 1565 1636 

8 2092 1987 2022 2337 
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 Figura 54: Produção do vocábulo świat ['ʂf,jat] pela informante 1 

 

  
 Tabela 9: Valores do início da frequência de ruído nos dados de śmietana  

Inf. Repetição 1 Repetição 2 Repetição 3 Repetição 4 

1 - - - - 

2 1739 2227 2092 1856 

3 1987 1951 1636 1741 

4 1739 1846 1636 1846 

5 - 1776 - - 

6 1987 1987 2092 2162 

7 1286 1671 1768 1741 

8 2547 2127 2407 2477 

 
 

Figura 55: Produção da fricativa em śmietana como [ȿm,ɛ'tana] pela informante 4 

 

  

A análise do ponto de articulação dos sons fricativos, feita através da pista 

acústica de valor de frequência do início do ruído, mostrou então nos nossos dados uma 

variabilidade de realização entre os informantes e pistas acústicas que indicam a 

produção de uma variante retroflexa. 
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4.5 Análise estatística 

Os dados levantados por meio da análise acústica foram submetidos à análise 

estatística por meio do teste Igualdade de Duas Proporções e teste Exato de Fisher. 

Primeiramente, para a comparação das produções entre os oito informantes, (com 32 

produções para cada dado). E em seguida a comparação entre os grupos, abaixo de 60 

anos e acima de 60 anos, para observar a relevância da faixa etária na variação 

apresentada nos dados analisados anteriormente acusticamente. Para ambos os testes, 

foi considerado valor de 5% p< 0,05 como limiar de significância estatística ou não 

significante (p>0,05). 

Para cada dado analisado acusticamente, verificou-se, por meio de porcentagem 

simples, variações nas produções entre os informantes, portanto, objetivamos atestar se 

essa diferença, é estatisticamente significante. 

Vejamos a tabela 10, no que se refere ao resultado da análise estatística para 

variação da ocorrência da introdução de elemento vocálico para os dados de mleko e 

chleb foi estatisticamente significante, com valor de p= 0,0036. Isso quer dizer que 

predominou a produção das palavras mleko e chleb como no polonês standard, sem a 

introdução da epêntese vocálica 

 

Tabela 10: Análise estatística referente às produções da inserção ou não de elemento vocálico  

 Dado 

Presença de 

epêntese vocálica 

(%) * 

Ausência de 

epêntese vocálica 

(%) 

Valor de p** 

Mleko 16% 84% p= 0,0036 

Chleb 16% 84% p= 0,0036 

   *Porcentagem simples 

**Teste de Igualdade Duas Proporções 

  

 
Tabela 11: Análise estatística referente ao fenômeno de lenição nos encontros de sons 

consonantais   

* Porcentagem simples 

** Teste de Igualdade Duas Proporções 

 

Dado 

Apagamento de 

som consonantal 

(%) * 

Ausência de 

apagamento (%) 
Valor de p** 

Gdzie  81% 19% p = 0,0117 

Sześć 56% 44% p = 0,5057 

Deszcz  53% 47% p= 0,7372 

Pszczoła  31% 69% p = 0,0531 
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Vejamos a tabela 11 com os resultados obtidos no teste de igualdade de 

proporções referente ao apagamento dos sons consonantais, desfazendo o grupo, por 

exemplo, no dado gdzie foi estatisticamente significante esse fenômeno da lenição, 

correspondente a p= 0,0117. Contudo no teste de igualdade de proporções para as 

variáveis nos dados de: sześć, deszcz e pszczoła, não foi estatisticamente significante 

com valores de: p= 0,5057, p= 0,7372, p= 0,0531, respectivamente. Isso quer dizer que 

há grande variação na produção dos dados dos encontros consonantais de forma geral 

não sendo possível, portanto, definir o perfil do grupo estudado em relação a esse tipo 

de produção.  

  No caso de pszczoła o valor chegou muito próximo de p<0,05, portanto é 

necessária a realização de novas e ampliadas pesquisas para analisar o resultado destes 

dados. Todos os valores de p<0,05 indicam diferença estatisticamente significante entre 

as proporções.  

A análise estatística indica que há diferença significativa entre as variáveis 

quanto à inserção da epêntese vocálica e ao fenômeno de lenição no encontro 

consonantal tautossilábico entre a oclusiva e a africada [ɡdʐ]. 

Ao realizar a descrição dos sons consonantais tautossilábicos se constatou uma 

variabilidade correspondente à produção vocálica de algumas palavras. Nos dados 

quanto à discrepância vocálica, conforme a tabela 12, analisados nas produções de 

deszcz, chleb e talerz a variação vocálica foi estatisticamente significante, representando 

p= 0,0298, p= 0,0036 e p= 0,0045, respectivamente. Já para vocábulo rzeka a 

variabilidade vocálica não foi estatisticamente significante.  

 

Tabela 12: Análise estatística referente à variação vocálica 

* Porcentagem simples 

** Teste de Igualdade Duas Proporções 

 

 Na tabela 13, visualizamos a comparação entre os dois grupos, abaixo de 60 

anos e acima de 60 anos, para os dados de mleko e chleb quanto à inserção de um 

Dado  
Realização 

com [ɛ] (%) * 

Realização com 

[i] (%) * 

Realização com 

[ɨ] (%) * 
Valor de p** 

Deszcz  38% - 72% p = 0,0298 

Chleb 16% 84% - p= 0,0036 

Talerz  14% 86% - p = 0,0045 

Rzeka  41% - 59%  p = 0,3479 
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elemento vocálico entre os encontros de sons consonantais, [ml] e [xl], respectivamente. 

A faixa etária não foi uma variável estatisticamente significante, ou seja, ambos os 

grupos se apresentam de forma semelhante no que se refere a inserção ou não da 

epêntese vocálica.  

 
Tabela 13: Análise estatística referente à introdução de epêntese vocálica entre as faixas etárias 

 

Caso  Faixa etária 

Presença de 

epêntese 

vocálica (%) 

* 

Ausência de 

epêntese 

vocálica (%) 

* 

Valor de 

p** 

Mleko 

Abaixo de 

60 anos 
6,25% 93,75% p=0,16630 

 

 
Acima de 60 

anos 
25% 75% 

Chleb 

Abaixo de 

60 anos 
18,75% 100% p=0,17094 

 

 
Acima de 60 

anos 
69,23% 81,25% 

* Porcentagem simples 

** Teste Exato de Fisher 

 

Quanto à ocorrência do fenômeno da lenição nos dados gdzie, deszcz, pszczoła e 

sześć, na comparação dos grupos, como visualizamos na tabela 14, foi estatisticamente 

significante para deszcz com valor de p= 0,01598 e para sześć com valor de p=0,03659. 

Ao passo que para o dado pszczoła não foi estatisticamente significante, 

correspondendo o valor de p= 0,12621. Já no dado gdzie o valor chegou muito próximo 

de p<0,05, representando p=0,05411. 

 

Tabela 14: Análise estatística referente ao fenômeno da lenição entre as faixas etárias 

Caso  Faixa etária 

Apagamento 

de som 

consonantal 

(%) * 

Ausência de 

apagamento 

(%) 

Valor de 

p** 

Gdzie 

Abaixo de 

60 anos 
100% 0% 

p=0,05411 

 Acima de 60 

anos 
68,75% 31,25% 

Deszcz 

Abaixo de 

60 anos 
75 25 

p= 0,01598 
Acima de 60 

anos 
31,25 68,75 

Pszczoła 

Abaixo de 

60 anos 
43,75% 56,25% p= 0,12621 

 

 
Acima de 60 

anos 
18,75% 81,25% 

Sześć 
Abaixo de 

60 anos 
75 % 25% 

p=0,03659  
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Acima de 60 

anos 
35,50% 62,50% 

* Porcentagem simples 

** Teste Exato de Fisher 

 

Os dados mostram o fenômeno da lenição é mais produtivo nos mais jovens 

quando comparado aos falantes acima de 60 anos.  

Na variabilidade vocálica, os dados obtidos foram estatisticamente significantes 

para chleb, rzeka, deszcz com valor de p=0,02169, p=0,00840 e p=0,00775, 

respectivamente, exceto talerz com valor p = 0,08889. 

 

Tabela 15:Análise estatística referente à variação vocálica entre as faixas etárias 

 

Caso  Faixa etária 

Realização 

com [ɛ] (%) 

* 

Realização 

com [i] (%) * 

Realização 

com [ɨ] (%) 

* 

Valor de 

p** 

Chleb 

Abaixo de 

60 anos 
0% 100% - 

p=0,02169 

 Acima de 60 

anos 
31,25% 68,75% - 

Rzeka 

Abaixo de 

60 anos 
18,75% - 81,25% 

p=0,00840 

 Acima de 60 

anos 
69,23% - 30,77% 

 

Deszcz 

Abaixo de 

60 anos 
6,25% - 93,75% 

p=0,00775 
Acima de 60 

anos 
50% - 50 % 

 

Talerz 

Abaixo de 

60 anos 
0% 100% - 

p = 0,08889 

 Acima de 60 

anos 
25% 75% - 

* Porcentagem simples 

** Teste Exato de Fisher 

 

A análise estatística atesta que a faixa etária exerce um papel condicionante na 

variação vocálica. Os jovens produziram uma variação vocálica maior que os mais 

velhos. Em menor grau no fenômeno da lenição, pois nos dados analisados obtivemos 

resultados estatisticamente significantes e não significantes. Já na introdução dos 

elementos vocálicos não houve diferenças estatisticamente significantes entre as faixas 

etárias. 
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4.6 Empréstimos lexicais no polonês falado em Cruz Machado 

A língua polonesa falada nesta comunidade, por questões de necessidade de 

comunicação acabou sendo influenciada pela língua portuguesa. Com a evolução 

cultural e social, surgem novas necessidades de comunicação e a interação entre as duas 

culturas criando assim, empréstimos lexicais. Em outras palavras, Frosi (2000) 

caracteriza essa interação como mescla linguística “o intercruzamento, a mistura entre 

diversos sistemas linguísticos nos seus diferentes níveis de estruturação, isto é, nível 

fônico, lexical e morfossintático” (FROSI, 2000, p. 85).  

Durante a análise dos dados, constatamos a ocorrência de empréstimos lexicais   

através das figuras apresentadas aos informantes por meio do estímulo visual e algumas 

por meio leitura de frase-veículo. No quadro 17, ilustramos alguns neologismos 

encontrados:  

Quadro 17: Empréstimos lexicais no polonês 

 

Português 

 

 

Polonês BR (Pol. BR) 

 

Polonês PL (Pol. 

PL) 

Informantes que 

produziram em Pol. BR 

Informantes que 

produziram em 

Pol. PL 

Milho milija kukurydza 1,2,3,4,5,6,7,8  - 

Feijão fiżon fasola 1,2,3,4,5,6,7,8  - 

Bicicleta bisyklet rower 1,2,3,4,5,6,7,8  - 

abóbora abobora/bobra dynia 1,2,3,4,5,6,7,8  - 

bolacha bolaś/bolasie/bolaśki herbatnik 1,2,3,4,5,6,7,8  - 

namorar namorować być z kimś 1,2,3,4,5,6  7,8 

(kochać)22  

macaco makako małpa 1,2,3,4,5,6 7,8 

xícara sikra filiżanka 1,2,3,4 5,6,7,8 

médico dohtur 

 

lekarz - doktor 1,6,7,8 - 

 

A palavra xícara, em polonês, filiżanka foi produzida pelos informantes mais 

velhos, enquanto o neologismo se verificou nos participantes mais novos, produzido 

como sikra. Isto significa que, se levarmos em consideração a variável idade, 

constatamos que, com o passar dos anos, os falantes mais jovens adquiriram novos itens 

lexicais em função do contato polonês/português. Situação semelhante acontece com a 

palavra macaco, em polonês małpa, cuja vocábulo é produzido pelos dois informantes 

mais velhos, 8 com 89 anos, e 7 com 70 anos. Os demais participantes da pesquisa 

realizaram como em português.  Quanto ao vocábulo médico, no polonês, também é 

produtivo como doktor. Percebemos que o contato entre os dois sistemas linguísticos, 

                                                 
22 Tradução para o português – amar. 
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interferiu em algumas especificidades morfológicas mantidas na fala em polonês e 

possivelmente em português.   

 Na palavra dançar, correspondente no polonês, hoje mais usual e formal como 

tańczyć, os informantes cruzmachadenses utilizam sinônimos de tańczyć para falar. No 

quadro 18, observamos esses sinônimos como: hulać e tańcować (verbo), tańcuj (modo 

imperativo), hulanie (substantivo), taniec (substantivo). Isso significa que além de 

conhecer o verbo, os falantes conhecem também as flexões dessas variedades.  No 

drama Wesele, na cena VI, os personagens fazem uso dessas variedades:  - Jakby Jasiek 

chciał tańcować, tobym z Jaśkiem tańcowała? (Se o Jasiek quiser dançar, eu dançaria 

com Jasiek). Grifo nosso. 

 
Quadro 18: Produções para a palavra dançar 

Informante Variedades 

1 hulanie 

2 tańcuj 

3 Hulać 

4 Tańcować 

5 hulanie (para as duas primeiras repetições) e hulatyka (para 

as duas últimas repetições) 

6 Tańcować 

7 taniec (para as duas primeiras repetições e tancujo (para as 

duas últimas repetições) 

8 tańcować e taniec (duas repetições de cada) 

 

 As variações mencionadas pelos informantes já tiveram espaço na língua 

escrita.23 É interessante destacar que no drama Wesele, o escritor Wyspiański (1901) 

utiliza representantes de várias camadas sociais, fazendo com que a linguagem 

empregada seja do contexto onde essas pessoas estão inseridas, ou seja, as pessoas 

falam uma língua característica de seu meio. Isso significa que os camponeses, no 

drama, se utilizam de uma variedade linguística regional, chamada na Polônia também 

de dialeto, e os intelectuais, a língua literária. Tal fato é muito importante, pois essas 

variedades ainda estão presentes no interior da Polônia. O polonês falado em Cruz 

Machado é um sistema peculiar, porém rico em variedades e variações, que possuem 

traços da língua regional falada na Polônia, como percebemos nos dados de dançar. 

Sendo assim, podemos dizer que a língua dos imigrantes e seus descendentes não é 

homogênea, uniforme ou elementar, mais um sistema rico conforme a realidade em que 

estavam inseridos, preservando-se do outro lado do oceano e hoje é fonte de pesquisas 

                                                 
23 “Wesele” – “O Casamento” é um drama simbólico, cujo trabalho é um dos mais importantes 

do poeta, pintor e dramaturgo Stanisław Wyspiański. Escrito na transição de 1900 para 1901. Obra de 

leitura obrigatória nas escolas polonesas.  
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para descrição dessa língua que se manteve, talvez, mais no Brasil do que na tão 

longínqua pátria, pois muitos não tem contato algum com a Polônia. 

Nossos dados demonstram que a variedade lexical existente na língua polonesa 

que veio para o Brasil há cem anos preservou-se na língua falada pelos descendentes 

poloneses. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O nosso estudo é descritivo e analítico, baseando-se na Teoria Acústica de 

Produção de Fala (KENT E READ, 1992), abordando os aspectos sonoros da língua 

polonesa falada em Cruz Machado, mais especificamente na comunidade do Rio do 

Banho, local onde se estabeleceram os primeiros imigrantes poloneses em Cruz 

Machado. Os descendentes de poloneses, mantiveram a religiosidade, os costumes e a 

língua de seus antepassados, transmitindo a seus filhos e netos. Essa peculiaridade é 

vista na quarta ou até quinta geração, cujos descendentes preservam o idioma e a 

identidade. A língua polonesa predomina no uso diário (trabalho na agricultura), 

reuniões familiares, entre os amigos e na igreja. Essa língua vive nesse município há 

mais de cem anos, mesmo em meio a proibição oficial de seu uso publicamente, 

resultando na impossibilidade de aprendizado formal, isto é, a escrita e a leitura, e ainda 

é transmitida de geração em geração oralmente. Neste município, há falantes da língua 

polonesa da terceira, quarta e até quinta geração, que por conta do decreto da 

Nacionalização e políticas linguísticas conduzidas no Brasil, não dominam as 

habilidades da leitura e escrita. 

As medidas instauradas a partir de 1938 mudaram o cenário linguístico e cultural 

brasileiro, no entanto, precisamos destacar que nas cidades interioranas colonizadas por 

grupos étnicos, a situação era completamente diferente, os habitantes faziam o uso de 

sua língua de imigração, porém, não tinham acesso a língua escrita e leitura. No entanto, 

essa língua foi passada oralmente pelos seus antepassados. 

Na análise acústica e estatística efetuadas nesta pesquisa, os resultados apontam 

que os falantes mantêm um sistema do polonês estável, aquele trazido pelos seus 

antepassados, e com variações similares, como, por exemplo, a variação vocálica e a 

retroflexão dos sons fricativos. Na análise dos encontros consonantais, observamos a 

ausência da epêntese vocálica nos encontros de sons consonantais tautossilábicos. 

Apenas nos encontros consonantais compostos pelas nasais e laterais como na palavra 

mleko [mlɛkɔ] (leite) ocorreu a introdução do elemento vocálico entre a nasal e a lateral 

e nos encontros consonantais entre a fricativa e som lateral chl [xl] houve também a 

presença de um elemento vocálico não identificável, com a estrutura formântica não 

clara. Para esses dados, mleko e chleb, a análise estatística mostrou significância. 
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Além da epêntese, ocorreu em alguns dados o fenômeno da lenição, gerando o 

apagamento de alguns segmentos nos encontros consonantais. Constatou-se que em 

algumas das produções os informantes simplificaram os encontros consonantais, como 

por exemplo, em pszczoła (abelha). Neste grupo de encontro consonantal de som de 

oclusivas, fricativas e africadas; alguns participantes apagaram a africada, repetindo o 

padrão de lenição encontrado nos grupos de duas oclusivas sonoras, como em gdzie 

[ɡdʐɛ] (onde) com o apagamento da oclusiva inicial, desta forma desfazendo o grupo. 

Estatisticamente foi significante esse fenômeno da lenição no vocábulo gdzie, 

correspondente. Contudo para outros dados como: sześć e deszcz não foi 

estatisticamente significante. No encontro consonantal [pʃʧ] em pszczoła o valor chegou 

muito próximo de p<0,05, portanto é necessária a realização de novas e ampliadas 

pesquisas para suportar o resultado destes dados. O fenômeno da epêntese mostrou-se 

mais produtivo na fala dos falantes de maior faixa etária e o fenômeno da lenição na 

fala dos falantes mais jovens. Todavia é necessário destacar que na maioria dos dados 

de encontros de sons consonantais predominou o não apagamento de segmentos, 

evidenciando um sistema linguístico estável e com poucas interferências do português.   

Ao realizar a descrição dos sons consonantais tautossilábicos, constatou-se uma 

variabilidade correspondente à produção vocálica de algumas palavras, como por 

exemplo: mleko [mlɛkɔ] ~ [mlikɔ], chleb [xlɛp] ~ [xlip], deszcz alternando com [ɛ] e [ɨ] 

e talerz com alternância [ɛ] e [i], entre outros. Essa variabilidade, também presente na 

língua polonesa, precisa ser investigada em trabalhos que descrevam os sons vocálicos 

no polonês europeu como Wierzchowska (1980), Ostaszewska e Tambor (2000), 

Gussmann (2007), Garczyńska (2007) e Garczyńska (2017). 

Nas descrições da lateral no polonês, não houve variação, os informantes 

realizam como alveolar em todas as posições silábicas, conforme é produtivo na língua 

polonesa. No entanto, constatamos, o apagamento de /l/ em coda, o que evidencia um 

fenômeno comum na língua portuguesa, mas que também é encontrado no polonês 

falado na Polônia, segundo pesquisas de Madelska (2005).    

Na análise acústica das fricativas, os dados mostraram variação de ponto no 

mesmo dado nas produções dos informantes. Para descrever o ponto de articulação dos 

sons fricativos no polonês falado em Cruz Machado utilizamos a pista acústica do início 

da faixa de frequência do ruído. Houve variabilidade entre os informantes nas 

realizações nos pontos de articulação entre alvéolo-palatais, pós-alveolar e retroflexas, 
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variando também a sonoridade destes sons. A distinção de ponto e a retroflexão das 

fricativas futuramente serão analisadas com outras pistas acústicas. 

 Na investigação dos possíveis empréstimos lexicais, constatamos novamente 

variações já existentes na língua polonesa, como a palavra polonesa para dançar, e 

neologismos baseados na estrutura das palavras portuguesas como os dados milija e 

makako.  

As análises acústica e estatísticas efetuadas nesta pesquisa, mostram a 

permanência do sistema da língua polonesa na fala dos descendentes, inclusive com 

variações sonoras e lexicais encontradas na Polônia, e as mesmo tempo confirmam 

nossas hipóteses iniciais de variabilidade devido a influências do sistema português, 

como a lenição nos grupos de sons fricativos e africados tautossilábicos, e de influência 

da faixa etária nessa variabilidade, como a maior incidência de nos dados de variação 

vocálica em  chleb, rzeka, deszcz com valor de p=0,02169, p=0,00840 e p=0,00775, 

portanto estatisticamente significantes. 

Como perspectivas futuras, pretendemos investigar acusticamente outros 

detalhes fonéticos da língua polonesa falada em Cruz Machado, como por exemplo, os 

sons oclusivos, as africadas e as vogais, principalmente a vogal [ɨ] centralizada, 

ampliando a análise e contribuindo para o conhecimento do plurilinguismo existente no 

Brasil. Pretendemos também explorar os dados do protocolo de estímulo visual, 

analisando acusticamente os detalhes fonéticos de suas realizações. A partir da 

descrição inédita e inicial empreendida nesta pesquisa, pretendemos buscar subsídios 

teóricos ancorando-nos nos modelos de Flege, na perspectiva do Modelo de 

Aprendizagem da Fala (1998, 2003 e 2007) que leva em consideração que o sistema 

fonético de L1 - primeira língua - interfere na produção de L2 - segunda língua – e o 

inverso também é possível. O Modelo de Aprendizagem da Fala (SLM) postula que as 

categorias que compõem os sistemas L1 e L2 de um falante bilingue, compartilham os 

mesmos espaços fonológicos, desta forma, se influenciando mutuamente, ou seja, 

induzindo nos traços fonológicos e/ou sotaque da primeira língua na segunda língua e 

vice-versa. Esse modelo leva em consideração os aspectos segmentais e 

suprassegmentais do sistema linguístico (FLEGE, 2007). 

Concretizamos nosso objetivo de descrever e registrar a língua polonesa falada 

em Cruz Machado, identificando e mapeando seus aspectos linguísticos, principalmente 

seus detalhes fonéticos através da análise acústica, bem como alguns traços 
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morfológicos. Ao descrever uma língua, seja de imigração ou indígena, em terras 

brasileiras contribuímos para o conhecimento do plurilinguismo existente no nosso país 

e caminhamos para o reconhecimento dessas línguas e principalmente para a 

desconstrução da crença de nação monolíngue. Pesquisas sobre a descrição dessas 

línguas mostram os possíveis traços que contribuíram para a constituição da língua 

portuguesa no Brasil.     
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ANEXO I 

 

FICHA SOCIAL 

 

Nome: 

 

Endereço: 

 

Sexo: 

 

Idade: 

 

Etnia: 

 

Profissão: 

 

Fala quantas línguas? Quais? Como as aprendeu? 

Qual o nível de conhecimento da língua polonesa: 

( ) só entende 

( ) entende e fala 

( ) só lê 

( ) entende, fala, lê e escreve 

Profissão dos pais: 

Pai: 

Mãe: 

Origem/etnia dos pais: 

Pai: 

Mãe: 

Escolaridade – estuda e/ou até que série estudou: 

Local de nascimento: 

Data da realização da entrevista: 
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ANEXO II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

         A pesquisa A língua polonesa falada em Cruz Machado de autoria da 

mestranda Sônia Eliane Niewiadomski, orientada pela professora Luciane Trennephol 

da Costa, pretende gravar dados de fala para posteriores análises e descrições acústicas. 

Os dados analisados poderão ser divulgados por meio de literatura especializada e em 

eventos científicos e os sujeitos não serão identificados. Esta pesquisa possui caráter 

acadêmico e não representa qualquer dolo para o informante que participa 

voluntariamente com a gravação de sua fala. 

         Assim, eu, 

____________________________________________________ portador(a) da cédula 

de identidade nº ____________________________________ e do CPF nº 

___________________________________________ estou ciente e de acordo com os 

termos da realização desta pesquisa. Dessa forma, aceito participar voluntariamente e 

autorizo a divulgação de dados relacionados à minha oralidade. 

 

 

 

                       ______________________________________________ 

            Assinatura do informante  

                                 

 

                       ______________________________________________ 

                       Sônia Eliane Niewiadomski - pesquisadora do FAVO 

  

 

                       _______________________________________________ 

                       Luciane Trennephol da Costa   - Coordenadora do FAVO 

  

Cruz Machado______, de ________________ de 2017. 


