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RESUMO  

Analisa-se, neste trabalho, o processo de ditongação em sílabas fechadas por /S/, tal como se 

evidencia nos contextos destacados em ‘comi arroz’ (arrois ~ arros), ‘um rapaz querido’ 

(rapais ~ rapas), ‘as árvores grandes’ (ais ~ as), ‘três’ (três ~ trêis) e outros. Objetiva-se 

verificar o comportamento das vogais diante de /S/ em coda, em 25 capitais brasileiras, 

constituintes da rede de pontos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). Procura-se 

averiguar condicionamentos linguísticos e extralinguísticos para a existência das variantes 

vocálicas ditongadas. Adotam-se, como fundamentos teórico-metodológicos, pressupostos da 

Dialetologia e da Sociolinguística Variacionista. Ao lidar com esse tipo de ditongação, parte-

se do pressuposto de ser esse um fenômeno peculiar do Português Brasileiro, em face do 

Português Europeu. Entende-se, ainda, que, ao estudar a realidade sincrônica do português no 

Brasil, em áreas assaz diferenciadas, devem-se considerar os diferentes caminhos pela língua 

no país. Assim, acredita-se que a ditongação em sílaba fechada por /S/ se manifesta de modo 

diferenciado ao longo das capitais brasileiras. De acordo com a metodologia adotada pelo 

Projeto ALiB, em cada uma dessas cidades, foram entrevistados oito informantes – 

estratificados segundo o gênero, a faixa etária e o nível de escolaridade − compondo-se, 

portanto, um corpus de 200 inquéritos. Após a audição e transcrição dos dados pertinentes ao 

fenômeno em estudo, extraídos das gravações do Questionário Fonético-Fonológico (QFF), 

bem como após a observação dos itens a serem analisados, constitui-se uma amostra contendo 

8894 ocorrências válidas, as quais foram devidamente codificadas e submetidas à análise 

estatística efetuada com o auxílio do programa GoldVarb 2001. Após testes estatísticos 

variados, notou-se que a distribuição diatópica é um importante fator para a apreciação desse 

fenômeno, havendo algumas capitais que se destacam no uso das vogais ditongadas, outras 

que apresentam comportamento intermediário quanto ao fato e aquelas cujos índices de 

ditongação são baixos. Ademais, de modo geral, verificou-se a relevância de variáveis 

linguísticas como o número de sílabas presentes nos itens observados, a posição da consoante 

em coda na cadeia fônica, a realização da consoante em coda silábica, a acentuação da sílaba 

e a qualidade da vogal de base.   

 

Palavras-chave: Ditongação em sílabas fechadas por /S/. Variação fonética. Português 

Brasileiro. Atlas Linguístico do Brasil.  

 

 



ABSTRACT 

This study analyses the process of diphthongization of syllables ending in /S/, as it happens in 

‘comi arroz’ (arrois ~ arros), ‘um rapaz querido’ (rapais ~ rapas), ‘as árvores grandes’ (ais ~ 

as), ‘três’ (três ~ trêis) and so on. The objective is to verify the behavior of vowels before /S/ 

in coda in 25 Brazilian capital cities which are included in the network of points of the Project 

Linguistic Atlas of Brazil (ALiB). The aim is to inquire the linguistic and extra linguistic 

conditioning factors for the existence of diphthongized vocalic variants. The assumptions of 

Dialectology and Variationist Sociolinguistics are adopted as theoretical and methodological 

foundations. In dealing with this type of diphthongization, it is assumed that this phenomenon 

is specific of Brazilian Portuguese in face of both the European Portuguese. It is understood 

that by studying the synchronic reality of the Portuguese in Brazil, in rather different areas, 

one must consider the different paths that language took in the country. Therefore, we believe 

that the diphthongization in vowels before /S/ happens in different ways along the selected 

Brazilian capital cities. According to the methodology adopted by Project ALiB, in each of 

these cities eight informants were interviewed - stratified according to gender, age and 

education level - forming, thus, a corpus of 200 inquiries. After listening and transcribing the 

data related to the phenomenon under analysis - taken from the recordings of the Phonetic-

Phonological Questionnaire (Questionário Fonético-Fonológico - QFF) - as well as after 

observing the items to be analysed, the result was a sample containing 8894 events, which 

were properly coded and submitted to statistical analysis performed with the aid of the 

software GoldVarb 2001. Following varied statistical tests, it was noticed that the diatopical 

distribution is an important factor to the assessment of this phenomenon, with some cities 

standing out in the use of diphthongized vowels, while others have an intermediate behavior 

in relation to fact and some present low diphthongization rates. Furthermore, it was observed 

the relevance of linguistic variants such as the number of syllables present in the items 

analysed, the position of the consonant in coda in the phonic chain, the realization of 

consonant in syllabic coda, the accentuation of the syllable, and the quality of the base vowel. 

 

Key Words: Diphthongization of syllables ending in /S/. Phonetic variation. Brazilian 

Portuguese, Linguistic Atlas of Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

As investigações realizadas neste trabalho foram feitas levando-se em conta, 

preponderantemente, a língua que se manifesta no uso concreto, apreendida através da fala de 

seus usuários, e, portanto, viva e múltipla: heterogênea por essência. Ao lado da 

heterogeneidade, considera-se a sistematicidade que norteia os usos variáveis.  

A diversidade, assumida, desse modo, como fenômeno inerente a toda e qualquer 

língua natural, dentro das perspectivas da Sociolinguística e da Dialetologia, é compreendida 

como fruto das distintas escolhas efetivadas por indivíduos e grupos, as quais englobam tanto 

informações de cunho interno à estrutura linguística, como aquelas referentes aos contextos 

sociais, culturais e históricos em que estão inseridos os sujeitos da língua, seus falantes.  

Observa-se que, segundo essa ótica, a variação linguística não é encarada como 

flutuação da fala, avessa às engrenagens do sistema. Sistema linguístico – estrutura de 

elementos linguísticos opositivos – e heterogeneidade caminham, nessas trilhas, lado a lado. 

Entende-se que a variação está ordenada, delimitada pelas possibilidades disponibilizadas pela 

língua, a qual, ao ser atrelada ao contexto da comunicação efetiva, em sociedade, reflete as 

“[...] combinações,, alternâncias ou mosaicos de subsistemas distintos, conjuntamente 

disponíveis.” (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968],  p. 103).  

É sob essa visão que o Português Brasileiro (PB), língua materna de boa parte dos 

cerca de 190.732.6941 habitantes do Brasil, é encarado. Sincronicamente, a sua configuração é 

vista como efeito de das escolhas de uma comunidade plural de falantes, marcada por 

divergências operadas quer no plano geográfico, quer no plano da estratificação social. 

Historicamente, a disposição dos fatos que lhe são característicos remonta aos diferentes 

processos e contextos estabelecidos para a língua portuguesa em solo brasileiro, em virtude 

das estratégias sociais, políticas e econômicas efetuadas em prol da empresa colonizadora.   

No plano futuro, os nexos entre os subsistemas, hoje identificados, e as atitudes dos 

falantes do PB, perante os seus usos, poderão culminar em um novo rearranjo de formas e 

valores linguísticos, uma vez que a relação entre variação e mudança é estreita, observando-se 

a situação pelos ângulos aqui eleitos. A concorrência de determinadas formas pode 

permanecer indefinidamente, mantendo-se o quadro de alternância, ou um dos elementos em 

concorrência pode se difundir de modo tal que assuma um papel prevalente, dentro das 

comunidades observadas, efetivando-se a mudança. 

                                                      
1 Dado referente à população brasileira contabilizada pelo censo demográfico do ano de 2010, realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
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Partindo dessas considerações iniciais, esta dissertação traz à cena a “[...] face exposta 

da língua que imediatamente permite detectar diferenças” (MATEUS, 2006, p. 74), o 

paradigma fonético-fonológico. São percorridas as trilhas das capitais brasileiras, com vistas a 

fornecer um retrato sincrônico da Ditongação em Sílabas Fechadas por /S/, fato para o qual 

se vem atribuindo, no decorrer do século XX, o status de elemento diferenciador da fala 

brasileira, diante de outras variedades nacionais da língua portuguesa.  

Ocorrências do fenômeno são observáveis nos exemplos destacados a seguir:  

• INF. – Posso... Ah, a fazenda... Eu não sei bem se é uma fazenda serve, mais é 

[maj»zE] uma fazenda grande... Certo? Tem a casa sede da fazenda, onde é... Uis 

proprietários [ujspRçpRiE»taRiws] normalmente moram. A casa... Umas casas 

[u)ås»kazås] mais adiante que são duis agricultores [dujzagRikuw»toRIs] e fazem... 

fazem lá... Tomam conta da fazenda, tem o capataiz [kapa»tajs]... Eles têm gado, 

tem cavalo, fabricam queijo... (Mulher, faixa II, nível superior, Salvador).  

• INQ. – Quando está escuro é por que faltou o quê? 

INF. – Faltô luiz [»lujS]. (Homem, faixa I, nível fundamental, Manaus). 

• INQ. – Como se chamam aqueles grãozinhos brancos, que a gente come no 

almoço? 

INF. – Arroiz [a»xojS]. (Mulher, faixa I, nível fundamental, Rio de Janeiro).   

Utiliza-se o banco de dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), 

empreendimento de amplitude nacional, cuja principal tarefa é elaborar o atlas referente à 

língua portuguesa falada por indivíduos nativos de localidades dispersas em todo o território.  

Do corpus, são destacadas as informações obtidas, a partir da aplicação do Questionário 

Fonético-Fonológico (QFF) (COMITÊ NACIONAL, 2001) para a ditongação, a partir dos 

registros de 200 falantes, oriundos das 25 capitais pesquisadas pelo projeto. Apoia-se em 

aspectos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista e da Dialetologia, 

fornecendo uma análise quantitativa e qualitativa dos dados. 

No que tange ao fenômeno, destaca-se, inicialmente, a escassez de dados sistemáticos, 

que forneçam indícios sobre os seus prováveis condicionamentos, sobre a sua caracterização 

dialetal e, também, aqueles que se prestem a mostrar a proeminência do PB no uso de 

ditongos diante das variadas realizações fonéticas do /S/.  

Desse modo, a investigação que ora se apresenta assumiu como proposta inicial 

analisar de que modo as realizações ditongadas estão distribuídas no espaço das capitais 

brasileiras, considerando o fato de essas representarem, ao menos parcialmente, diferentes 
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áreas linguísticas do país. Acredita-se, tomando por base a heterogeneidade sociocultural 

brasileira, especialmente em se tratando de grandes centros urbanos, que o fenômeno se 

manifesta de modo diferenciado entre as localidades aqui analisadas, tanto no que é referente 

à sua distribuição espacial, quanto no que tange à estratificação social. 

Intenta-se, a partir dessa motivação inicial, agrupar as capitais brasileiras em 

categorias, com vistas a possibilitar o futuro traçado de isoglossas, cooperando, também, para 

um maior conhecimento dos falares urbanos, para os quais os estudos sistemáticos foram 

iniciados na década de 1960, com o Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta 

no Brasil (NURC).  

Propõe-se, igualmente, a verificar de que forma o fenômeno se encontra estratificado 

entre diferentes grupos sociais, visto que os informantes, cuja fala é analisada, são divididos 

em grupos pertinentes ao seu gênero, à sua faixa etária e ao seu nível de escolaridade. São, 

nesse sentido, analisados possíveis processos de mudança em curso, observando como se dá o 

encaixamento social da ditongação nas comunidades consideradas.  

Assim como os condicionamentos sociais, são avaliadas de que forma as interferências 

intralinguísticas se manifestam no uso das realizações com ditongo, verificando a pertinência 

de tais variáveis na aplicação da regra, evidenciando-se o encaixamento linguístico do 

fenômeno. 

Somando-se os resultados que aqui são expostos a algumas peculiaridades históricas, 

sociais e linguísticas das áreas contempladas, é possível estabelecer alguns caminhos para 

melhor compreender a presença do fenômeno no PB, contribuindo para os estudos que se 

prestam a caracterizar e entender historicamente a língua portuguesa no Brasil. 

O estudo dos ditongos diante de /S/ destaca-se, também, por se refletir, com 

frequência, em textos escritos por falantes pouco escolarizados ou em início de escolarização, 

conforme alerta Câmara Jr. (2004 [1972]) que, ao observar produções escritas de estudantes 

do Rio de Janeiro, identifica certas tendências no registro das sequências de vogal seguidas da 

consoante em coda: 

A ditongação da vogal diante de consoante chiante na mesma sílaba explica ‘trêis’ 
por três (que é, aliás, grafia muito generalizada em nossa língua escrita) e ainda 
ultra-correção ‘mas’ para o advérbio mais, porque o aluno sente o [a] ditongado 
nessa posição e foi alertado contra a grafia “mais” para a conjunção adversativa mas 
[...]. (Grifos do autor) (CÂMARA JR., 2004 [1972], p. 42).   

 Esse fato é passível de verificação nas grafias ‘apóis’, ‘nóis’, ‘arroiz’ e ‘luis’ (por 

‘após’, ‘nós’, ‘arroz’ e ‘luz’), vistas na Figura 1.   
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Figura 1 – Registros escritos de ditongação em sílabas travadas por /S/ em placas e muros  

 
 Fonte: <http://www.placaserradas.com.br> 

Espera-se que o conhecimento do fato e das áreas em que ele se faz presente seja um 

elemento a ser considerado por professores, e, sobretudo, por alfabetizadores no treinamento 

da escrita e na eliminação de preconceitos linguísticos, uma vez que, por fugirem do padrão 

ortográfico, essas ocorrências despertam estigmas, sendo, por vezes, utilizadas, juntamente 

com outros fatos, como exemplos prototípicos de desvios de escrita.  

Uma imagem publicada pela revista Veja, em edição de maio de 2011, ilustra essa 

situação. A figura foi usada como ilustração de uma matéria a propósito da polêmica em torno 

do livro didático de português, Por uma vida melhor, assistida pelo Brasil no primeiro 

semestre do ano de 2011. Nela, a forma ‘nóis’, ditongada, seguida do verbo ‘é’, sem marca de 

concordância número-pessoal, é escrita em um quadro pela professora, que seguiria 

passivamente as lições de um livro didático. A obra em questão, sugerida pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), organizado pelo Ministério da Educação (MEC), 

segundo a posição da mídia não especializada em assuntos linguísticos, ensinaria a 

comunidade escolar a falar e escrever “errado”.  
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Figura 2 – Ditongação em sílaba fechada por /S/ como estereótipo na escrita, em ilustração 
publicada pela revista Veja, em maio de 2011 

 
Fonte: VEJA, 2011.  

Colaborar-se, dessa maneira, para o cumprimento do principal objetivo do Projeto 

ALiB − que é descrever a realidade linguística do Brasil, no que tange à língua portuguesa, 

com enfoque prioritário na identificação das diferenças diatópicas – e, para outros, como:  

• Oferecer [...] subsídios para o aprimoramento do ensino/aprendizagem e para uma 
melhor interpretação do caráter multidialetal do Brasil; 

• Estabelecer isoglossas com vistas a traçar a divisão dialetal do Brasil, tornando 
evidentes as diferenças regionais através de resultados cartografados em mapas 
lingüísticos e de estudos interpretativos de fenômenos considerados; 

• Examinar os dados coletados na perspectiva de sua interface com outros ramos do 
conhecimento — história, sociologia, antropologia, etc. — de modo a poder 
contribuir para fundamentar e definir posições teóricas sobre a natureza da 
implantação e desenvolvimento da língua portuguesa no Brasil;  

[...] 

• Contribuir para o entendimento da língua portuguesa no Brasil como instrumento 
social de comunicação diversificado, possuidor de várias normas de uso, mas dotado 
de uma unidade sistêmica. (COMITÊ NACIONAL, 2001, p.vii). 

Expostas as perspectivas que se desejam alcançar, explicitam-se, adiante, os conteúdos 

constantes nesse trabalho, bem como a sua organização ao longo dos capítulos posteriores a 

esta Introdução.  

O Capítulo 2 apresenta uma breve caracterização acerca das histórias sociais das 

capitais pesquisadas, situando-as em meio ao processo de constituição histórica da língua 

portuguesa no Brasil. 

O terceiro capítulo é dedicado aos pressupostos teóricos que nortearam, desde o início, 

a pesquisa que se apresenta agora. Nele são expostos elementos da Sociolinguística 

Variacionista e da Dialetologia, enfatizando-se a sua interface Pluridimensional.  Procura-se 
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situar as disciplinas, trazendo dados sobre os seus históricos, objetivos e aspectos teórico-

metodológicos.  

O quarto capítulo faz uma breve incursão acerca das diferentes visões sobre os 

ditongos e os processos de ditongação, a partir de distintas perspectivas da teoria fonológica, 

ressaltando-se aquilo que é mais significativo ao estudo da ditongação em sílabas fechadas 

por /S/.  

Expõe-se, no quinto capítulo, um panorama acerca da ditongação em sílabas fechadas 

por /S/, em estudos de língua portuguesa, ressaltando-se, desde as visões mais gerais, que 

pontuam as feições do PB frente ao Português Europeu (PE), perpassando os comentários 

encontrados em monografias dialetais, os dados cartografados por atlas linguísticos regionais 

do Brasil, às contribuições mais recentes da Sociolinguística.     

Observam-se, no Capítulo 6, algumas descrições acústicas acerca da ditongação em 

sílabas fechadas por /S/, efetuadas a partir de alguns dados extraídos do corpus, com vistas a 

respaldar as impressões auditivas, empregadas no levantamento e na exegese dos dados.  

Apresentam-se, também, os procedimentos adotados para o cumprimento dessa tarefa. 

O Capítulo 7 é dedicado à apresentação da metodologia do Projeto ALiB e, também, 

dos mecanismos empregados durante a recolha dos dados, sua codificação e análise. As 

propriedades atinentes ao corpus utilizado também são descritas, bem como aquilo que diz 

respeito às ferramentas empregadas na análise quantitativa, feita com o programa GoldVarb 

2001. 

No oitavo capítulo, é exposta a análise dos dados, revelando os prováveis 

condicionamentos para o fato, a partir da análise estatística.   

Seguindo-se a esse capítulo, são tecidas as considerações finais, nas quais se tem a 

intenção de estabelecer novas trilhas para o estudo das realizações ditongadas.  

Finaliza-se este texto com a exposição das referências efetivamente citadas e dos 

apêndices.  
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2 NAS TRILHAS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS: BREVES CONSIDERAÇÕES 

SOBRE A HISTÓRIA SOCIAL DAS LOCALIDADES ESTUDADAS 

Este capítulo tenciona situar as observações acerca da ditongação em sílabas fechadas 

por /S/, no panorama social e histórico das capitais brasileiras, cuja fala é representada pelos 

informantes entrevistados pelo Projeto ALiB. A esse propósito, considerando-se as grandes 

regiões brasileiras em que se inserem, são trazidas à cena algumas questões referentes às suas 

constituições históricas, pontuando fatos marcantes de seu desenvolvimento, que se 

configuram como relevantes para o entendimento da difusão do português nessas áreas. 

Destarte, informa-se que não há, aqui, a intenção de historiar, exaustivamente, a situação de 

cada uma das 25 cidades estudadas, mas sim de apresentar aspectos pontuais que auxiliem no 

estudo em pauta.  

Desconsideraram-se da rede do Projeto ALiB apenas Palmas, capital do Tocantins, e 

Brasília, capital do Distrito Federal, por essas  cidades terem constituição recente, na altura 

em que foram estabelecidas as áreas a serem investigadas, não havendo informantes nativos 

que preenchessem os critérios necessários, além de terem enfrentado processos de 

povoamento bastante peculiares, ao serem cidades planejadas, para as quais afluíram 

contingentes humanos de diversas porções do país. 

Entende-se, nesse sentido, que, ao percorrer dados atinentes a localidades divergentes 

geográfica, temporal e cronologicamente, no que tange aos seus estabelecimentos, se lida com 

o processo de formação da nação brasileira, e, indiretamente, percorrem-se os caminhos 

estabelecidos para a língua portuguesa no Brasil. A partir dessas compreensões, torna-se 

possível melhor entender a situação do PB atual e interpretar as possíveis distinções 

linguísticas encontradas nas suas diferentes variedades geográficas e sociais.  

Sabe-se, assim, que estudar o PB hodierno é reconhecer uma língua que começa a ser 

transplantada para o território brasileiro no século XVI, onde é assumida como língua 

majoritária da população apenas em meados do século XVIII. Executar tal tarefa equivale a 

compreender as feições adquiridas por um sistema disseminado em meio a cenários plurais e 

altamente complexos, tendo em vista os diferentes povos e culturas com os quais o português 

esteve em contato no Novo Mundo.   

Desse quadro geral, emerge uma língua que se distancia da matriz europeia e agrega, 

em sua essência, a diversidade, sendo possível conceber as suas variedades sociais, segundo o 

que propõe Lucchesi (2004a), dentro de uma perspectiva plural e polarizada. Constitui-se, 

assim, uma articulação entre normas vernaculares, cultivadas pelo grosso da população e 
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marcadas, mais fortemente, pelos efeitos dos contatos, e as normas cultas, do domínio da 

minoria brasileira, com acesso à formação escolar e a todos os espaços da cidadania. Esses 

dois polos se encontram em interação e influência mútua.  

No eixo diatópico, embora seja recorrente na historiografia linguística brasileira a 

ideia de que as diferenças seriam menos sensíveis do que as provocadas pela diversidade 

social, os aspectos fonético-fonológicos, conforme aponta Cardoso (2006), ganham certa 

evidência, demonstrando a vivacidade dialetal do PB.  

Em meio a já citada complexidade inerente ao processo de disseminação da língua no 

Brasil, o contato entre a língua do colonizador e as línguas dos aloglotas pode ser tomado 

como um fio condutor para uma síntese da história sociolinguística do país, ao longo de 

quatro séculos de presença portuguesa.   

A esse respeito, observe-se o que afirma Lucchesi (2009b, p. 41): 

No Brasil, o contato dos colonizadores portugueses com milhões de aloglotas, 
falantes de mais de mil línguas indígenas autóctones e de cerca de duzentas línguas 
que vieram na boca de cerca de quatro milhões de africanos trazidos para o país 
como escravos, é, sem sombra de dúvida, o principal parâmetro histórico para a 
contextualização das mudanças linguísticas que afetaram o português brasileiro. 

Destaca-se, primeiramente, a situação de contatos empreendida em solo do que viria a 

ser Brasil: o embate entre o homem e a língua portuguesa e as línguas dos povos autóctones, 

os indígenas.  

Iniciando a colonização do território brasileiro pela costa, o português esteve em 

contato direto com línguas pertencentes ao tronco Tupi, faladas pelos indígenas habitantes das 

áreas primeiramente exploradas. Considerando a realidade dessas línguas, enquanto 

tipologicamente semelhantes, é levantada a hipótese da existência de uma língua geral, noção 

relativa às “línguas indígenas de grande difusão numa área” (RODRIGUES, 1994, p. 99).  

A partir daí, evidencia-se, no contexto brasileiro, que a noção de língua geral recobre 

circunstâncias diferenciadas: refere-se à língua utilizada no intercurso entre as tribos, entre os 

colonizadores portugueses e os nativos e, posteriormente, à língua cultivada pela população 

de mestiços estabelecida na costa brasileira, por ocasião dos contatos entre bandeirantes, que 

avançavam para o Sudeste, e as mulheres indígenas. Essa última situação equivale à da 

Língua Geral Paulista, divergente, como aponta Rodrigues (2006), da chamada Língua Geral 

Amazônica, que se fixou em áreas ao Norte do espaço brasileiro, por ocasião da aquisição 

dessa língua por índios Tupinambá.   

A respeito desse quadro, considere-se que o contato entre o português e as línguas 

indígenas foi marcado pela violência, geradora de uma história de genocídios e glotocídios, 



34 
 

bem como pelo recuo no uso da mão de obra nativa, em decorrência de aspectos culturais e 

das constantes campanhas jesuíticas.  

Assume-se, portanto, a visão de que os cinco séculos de Brasil não equivalem ao 

tempo de domínio da língua portuguesa, em solo nacional, ainda que esse panorama deva ser 

levado em conta na interpretação da realidade atual do PB. Não obstante, o português estava 

presente nesse momento, sobrevivendo tanto no contexto de condição de aquisição defectiva 

por parte dos mamelucos, em contato com a língua do pai, quanto como língua minoritária da 

elite colonial.   

A situação em causa é precisamente resumida no seguinte excerto de Silva Neto 

(1963): 

É escassíssimo o elemento branco, que se vê afogado na maré dos índios e dos 
africanos. É a fase do gentio desbravador dos sertões impenetráveis, conhecedor 
profundo da estranha natureza americana.  
[...] 
É porém, por excelência, a fase do mameluco bilíngüe. A língua geral era necessária 
a todos: aos mercadores nas suas viagens, aos aventureiros em suas expedições, 
sertão a dentro, aos habitantes das vilas em suas relações com o gentio... 
[...] 
Mas se, de um lado, a língua portuguêsa assim se estropiava e abastardava na bôca 
de gentes brutas e tôscas, de outro era carinhosamente estudada, em Pernambuco e 
Bahia – os núcleos principais dessa fase – pelos padres em seus colégios e por uma 
pequena minoria de funcionários, letrados e senhores de engenho. (SILVA NETO, 
1963, p. 74-75) 

De modo a substituir o trabalhador indígena, entram em cena o escravo africano, suas 

línguas e culturas, que se dispersaram pelo Brasil em formação, a serviço forçado da empresa 

colonial portuguesa.  

Segundo os dados de demografia histórica, apresentados por autores como Mattos e 

Silva (2008b, p. 101),  há uma importação crescente de escravos africanos, iniciada já entre os 

séculos XVI e XVII – em que os africanos equivaliam a 20% da população colonial, diante de 

30% de europeus e 50% de indígenas – e diminuída apenas na segunda metade do século 

XIX, com a proibição do tráfico negreiro. Entre esses dois tempos, no século XVIII e na 

primeira metade do XIX, africanos, negros brasileiros e mulatos ocupavam, respectivamente, 

cerca de 60% e 65% da população da colônia, em face de 32% e 31% de brancos brasileiros e 

europeus e 8% e 4% de indígenas. Embora esses valores sejam bastante relativos, prestam-se 

a fornecer um retrato geral da situação, salientando o papel desempenhado pelos negros na 

composição étnica do Brasil naqueles tempos.   

Ainda que nos momentos iniciais do tráfico seja possível vislumbrar a persistência da 

língua geral como instrumento de interação primordial, no contexto da economia 

agroexportadora desenvolvida no Brasil a partir de meados do século XVII, o escravo 
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africano era peça fundamental, passando a língua portuguesa a assumir um papel cada vez 

mais efetivo na situação, sobretudo nos pequenos núcleos urbanos que se formavam.  

A aquisição dessa segunda língua era feita de modo defectivo, com base em dados 

fragmentados, em geral oriundos da fala de capatazes e outros trabalhadores, sem a ação de 

um modelo estandardizado que a regulamentasse. Destaca-se o papel das mucamas, das amas 

e dos demais escravos domésticos, responsáveis por disseminar as suas marcas linguísticas no 

português falado no espaço da casa grande. Afora isso, salienta-se o papel das ondas 

migratórias e as distintas levas de portugueses aportadas no Brasil, as quais foram 

proporcionadas pelos diferentes ciclos econômicos, permitindo que a língua portuguesa 

atingisse o interior brasileiro. 

A assunção do português como língua veicular está fortemente atrelada ao 

desenvolvimento socioeconômico da Colônia, que, àquele tempo, assistia à intensificação do 

processo de urbanização e atraía um número cada vez maior de portugueses, em decorrência 

da descoberta do ouro nas Minas Gerais e da manutenção da economia agroexportadora. 

Nesse contexto, era a língua metropolitana aquela que atendia às necessidades simbólicas dos 

senhores de engenho e dos dirigentes coloniais: era preciso trazer o requinte europeu a aquém 

mar. A alegada “vitória da língua portuguesa” (SILVA NETO, 1963) começa a se delinear no 

século XVIII, consolidando-se no século seguinte.  

Tomando por base os enquadramentos acima retratados, o panorama sociolinguístico 

do Brasil colonial pode ser sumarizado de acordo com o que mostra Mattos e Silva (2008b):  

No cenário colonial, os ‘atores’ linguísticos principais em concorrência seriam: as 
línguas gerais indígenas, o português europeu e o [...] português geral brasileiro em 
formação, que teria como falantes principais os indígenas remanescentes que se 
integraram à sociedade nacional e os africanos e afro-descendentes [...] (MATTOS E 
SILVA, 2008b, p. 100) 

Diante dessa breve revisão e da percepção, ainda que superficial, da diversidade de 

quadros sociolinguísticos estabelecidos para o português no Brasil, entende-se, mais 

claramente, que as características hoje apresentadas pela língua não podem ser tomadas como 

homogêneas. Ao investigar um fenômeno fonético-fonológico, cujas características ainda não 

foram suficientemente exploradas, em 25 localidades, representativas dessas e de outras 

diferentes conjunturas firmadas para o PB, entende-se, por fim, que se trata de tarefa 

complexa, cujas observações devem ser feitas considerando-se as realidades diversas. 

Concorda-se, a esse propósito, com o que afirmam Callou, Barbosa e Lopes (2006): 

É fato sabido que a língua portuguesa no Brasil se formou segundo as características 
do próprio desenvolvimento histórico do país, características essas que não são as 
mesmas em todo o seu território. As diferenças de época e tipo de colonização – se 
feita por casais como no sul, com miscigenação insignificante, se feita por homens, 
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resultando de uma maior mestiçagem, se no século XVI, se apenas no século XVIII 
– são fatores que nos levam a concluir que não se pode pensar numa forma única 
para a expansão de nossa língua no vasto território brasileiro (CALLOU; 
BARBOSA; LOPES, 2006, p. 261) 

Passa-se, então, à caracterização das capitais, no intuito de melhor compreender o 

contexto em que se desenvolveram as variedades do PB, aqui estudadas. De modo a melhor 

apreender os dados e perceber essas cidades inseridas em conjunturas socioculturais mais 

amplas, estabelecem-se subseções para esse capítulo, as quais se referem às cinco grandes 

regiões brasileiras, representadas pelas capitais estaduais.  

2.1 AS CAPITAIS DA REGIÃO NORTE  

Figura 3 – Estados e capitais da região Norte do Brasil 

 
Fonte: <http:///www.mapas.ibge.gov.br>. 

Conforme é possível depreender do que se ilustra na Figura 3, a região Norte do país é 

composta de sete unidades federativas e suas respectivas capitais: Acre (Rio Branco), Amapá 

(Macapá), Amazonas (Manaus), Pará (Belém), Rondônia (Porto Velho), Roraima (Boa Vista) 

e Tocantins (Palmas). Dessas capitais, consoante se salientou, não compõe a rede de pontos 

do Projeto ALiB, Palmas, sede do Estado do Tocantins. O eixo de observação da ditongação 

nas áreas do Norte se restringe, assim, a seis localidades.  

Sobre a região Norte, contemporaneamente, destacam-se alguns fatos gerais.  
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Trata-se da maior região brasileira em extensão territorial, com seus 3.869.637 km². 

Segundo estatísticas oficiais, publicadas pelo IBGE, com base no Censo Demográfico de 

2000 e na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD), sua população era de 

12.342.627 habitantes, sendo a região brasileira com menor número de indivíduos residentes, 

equivalendo a somente 7,6% da população nacional. A sua taxa de urbanização, de 62,4%, 

também a coloca como a área brasileira menos urbanizada.  

Acerca do processo de povoamento das capitais, especificamente, nota-se 

heterogeneidade quanto às motivações e ao momento temporal. De modo geral, a conquista da 

área amazônica e constituição das vilas e cidades que originariam as capitais, pelos 

portugueses e luso-brasileiros, percorre um arco temporal de quatro séculos, iniciando-se no 

século XVII, por ocasião da expansão do povoamento da Colônia, começado no litoral, e da 

defesa do território de ataques de estrangeiros, como holandeses e franceses, e se encerrando 

no século XX. No século XVI, momento inicial da colonização brasileira, a área esteve sob o 

domínio espanhol. Destaca-se, ainda, em um primeiro momento, a extração de especiarias, 

por parte do colonizador, com base na mão de obra indígena.  

Partindo para a observação detida de cada cidade, apresenta-se, primeiramente, o caso 

de Belém. A história da capital do Pará remonta, justamente, ao século XVII, quando se 

dirigiram para a região as primeiras tropas portuguesas e espanholas, com o objetivo de 

afastar navegações estrangeiras do litoral do Norte brasileiro, ação essa que foi impulsionada 

pela expulsão dos franceses do Maranhão. Nesse momento, constituiu-se uma fortificação, 

hoje conhecida como Forte do Castelo, em torno da qual se iniciou o povoamento. A esse 

povoado inicial, designou-se “Feliz Lusitânia”.  Na década de 1630, chegaram os primeiros 

jesuítas e, ainda, nesse período, iniciaram-se as lutas para submissão dos índios Tupinambá e 

Pacajá, habitantes da área. Terminadas as lutas, já na categoria de cidade, foi designada Nossa 

Senhora de Belém do Grão Pará, a sede da Província do Grão Pará, configurando-se como 

ponto de defesa e conquista do interior do Amazonas. 

Nos dias atuais, Belém sobrevive, basicamente, das atividades de comércio, serviços e 

turismo, contando com algumas indústrias alimentícias, navais, metalúrgicas, químicas e 

pesqueiras. Destaca-se por ter o seu potencial fluvial explorado, através da presença de portos 

que atuam diretamente no comércio entre o Brasil, Estados Unidos e Europa. Sua população, 

segundo os resultados divulgados pelo Censo de 2010, era de 1.393.399 habitantes. Dentre as 

capitais da região Norte, apresenta o segundo maior Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), de 0,746, estando atrás apenas de Boa Vista.  
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Ainda no século XVII, a partir de 1650, desenvolveram-se os primeiros movimentos 

que desenrolaram na formação de Manaus, capital do atual Estado do Amazonas. O processo 

de colonização e povoamento foi marcado por conflitos com os nativos, construção de 

fortalezas e presenças de tropas, oriundas da área do Maranhão, também com vistas à defesa 

do território. Instalou-se em 1758 a Província de São José do Rio Negro, que teve como sede, 

a partir de 1791, o povoado da Barra, cuja população era constituída, sobretudo, de 

mamelucos. Passado um período de oito anos, entre 1799 e 1808, em que Barra havia deixado 

de ser o centro da Província, o poder central retorna ao povoado, emancipado e elevado à 

categoria de cidade em 1833, quando recebeu o nome provisório de Manaus. Em 1850, foi 

criada a Província do Amazonas, da qual Manaus, tendo o seu nome oficializado, tornou-se 

definitivamente a sede, em 1856.  

Contemporaneamente, Manaus assiste ao seu crescimento, em termos de economia e 

urbanização, em razão da implantação da Zona Franca de Manaus, a partir da década de 1960. 

A cidade passou a atuar, a partir daí, como um dos maiores centros industriais do país, 

destacando-se as produções nas áreas da comunicação e do transporte, aproveitando-se as 

indústrias da disponibilidade de matérias-primas na área, como metais e madeira. Com esse 

desenvolvimento, todavia, vieram migrantes que passaram a ocupar as periferias da cidade, 

alcançando um total de 1.802.014 residentes, segundo o Censo de 2010. Manaus apresenta 

IDH de 0,737. 

No século XVIII, em 1740, iniciou-se a composição de Macapá, sede do atual Estado 

do Amapá. As razões para a sua formação refletem, igualmente, necessidades bélicas do 

Governo Português. Nessa época, foi estabelecido na área um destacamento militar, 

constituído em virtude do estado de abandono em que se encontrava uma antiga fortificação, a 

Fortaleza de Santo Antônio. Das ruínas da fortaleza, que se encontrava ligada à Província do 

Grão Pará e Maranhão, constitui-se um novo forte, cuja construção se findou em 1782. A 

partir de então se iniciou o desenvolvimento da vila de São José de Macapá, elevada à 

condição de cidade em 1856.  

Hoje, Macapá tem como atividade mais forte o comércio, além do extrativismo e da 

agricultura. Em razão da posição geográfica, são facilitadas as trocas comerciais com a 

América Central, a América do Norte e a Europa. Tendo o seu potencial comercial e industrial 

mais explorado a partir da década de 1990, a capital sofreu um processo de crescimento 

populacional desordenado − perfazendo, de acordo com o Censo de 2010, 398.204 indivíduos 

dispersos em 6.408.545 km², com densidade demográfica de 62,14 − e falta de planejamento 

urbano. Macapá apresenta IDH de 0,733.  
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Rio Branco, Boa Vista e Porto Velho, por sua vez, têm histórico de formação mais 

recente. 

 Sobre a capital acreana, Rio Branco, sua composição remonta ao extrativismo da 

borracha ocorrido no século XIX, quando o Acre ainda era território da Bolívia. Tratava-se de 

uma área onde se constituiu, por volta de 1822, uma pequena vila comercial, que assumia 

funções antes desenroladas em um seringal da região. Apenas em 1904, essa vila se tornou 

sede do Departamento do Alto do Acre e, em 1912, passou à categoria de cidade, quando foi 

nomeada Rio Branco.  

Mais recentemente, a partir da década de 1970, Rio Branco passou a receber migrantes 

oriundos do interior do Estado. Trata-se de uma capital com economia irregular, destacando-

se, dentre as atividades, a pecuária. Rio Branco não conta com atividade industrial 

desenvolvida e o turismo é pouco explorado no local. No âmbito do comércio, sobressaem os 

setores de vestuário e de alimentos. A capital do Acre apresenta o menor IDH dentre as 

capitais da região (0,727).  

Boa Vista, capital do Estado de Roraima, é remanescente da sede de uma antiga 

fazenda de gado existente no local, em torno da qual surgiu um povoado, à volta de 1830. Até 

então, vinculava-se à Barra, antiga vila que originou Manaus. Em 1890, o povoado foi 

elevado à categoria de vila, passando a sede do município de Boa Vista do Rio Branco, 

situado na antiga Província do Amazonas. Em 1926, tornou-se cidade e, em 1940, quando 

vivia o crescimento proporcionado pelo garimpo, passou à capital do recém-criado Território 

Federal do Rio Branco. Em 1962, o Território Federal foi considerado Estado e nomeado 

Roraima. 

Atualmente, Boa Vista guarda características de cidade pequena, concentrando-se as 

atividades comerciais − importantes, juntamente com a indústria de alimentos e produtos de 

limpeza – no centro da cidade. Em 2010, apresentava população de 284.313 indivíduos. 

Segundo as estatísticas oficiais, trata-se da capital do Norte mais desenvolvida, apresentando 

IDH de 0,752.  

O caso de Porto Velho é ainda mais atual. A cidade foi criada no século XX, por volta 

de 1907, com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Nesse contexto, às margens 

da construção, era necessária a solidificação de uma cidade que favorecesse o escoamento da 

borracha produzida na área. Escolheram-se, assim, para esse papel, as cidades de Santo 

Antônio do Madeira, no antigo Mato Grosso, que foi designada Porto Novo, e um pequeno e 

antigo porto, localizado sete quilômetros abaixo. A cidade originária desse porto, Porto 

Velho, foi fundada pelo empresário responsável pela construção da estrada de ferro e era 
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usada como porto de descarga dos materiais da obra. Sua população em 1912, ao fim do 

estabelecimento da estrada, era de cerca de 1.000 pessoas e, predominantemente, constituída 

por trabalhadores negros oriundos das Ilhas Britânicas do Caribe, genericamente designados 

“barbadianos”. Porto Velho foi oficializada em 1914 e, à época da construção da Madeira-

Mamoré, predominavam como idiomas o inglês e o espanhol, cabendo, entretanto, ao 

português, o papel de língua usada nos documentos oficiais.  

Dados mais atuais revelam que Porto Velho experimenta o crescimento empresarial, 

apresentando boa parte da população ativa empregada nesse âmbito. É considerada uma 

cidade com baixo potencial turístico, tendo as atrações quase todas vinculadas à construção da 

estrada de ferro. Conta com poucas escolas particulares e apenas uma universidade pública 

para servir a sua população de 428.527 habitantes, apresentando IDH de 0,736.  

Mais fatos relevantes na história social dessas cidades são atinentes à composição 

humana ali encontrada. Diégues Jr. (1960) ressalta o papel preponderante do elemento 

indígena, pertencente a variadas etnias, ao qual se juntou o homem português e luso-brasileiro 

e os escravos africanos, em menor escala. Aos portugueses e luso-brasileiros juntaram-se os 

imigrantes das ilhas portuguesas, sobretudo dos Açores, na composição da parcela lusa dessa 

população. Sobre esse fato, o autor esclarece:  

O português vindo para a Amazônia tanto foi o metropolitano como o ilhéu, 
sobretudo dos Açores [...]. Os casais açorianos representavam, no século XVIII, 
medida de estímulo ao povoamento da região. Desde o século XVII tentava-se a 
entrada de ilhéus; nos fins daquela centúria chegaram ilhéus do Faial, e ao que se 
sabe, muito bem tratados pelos moradores do Pará. Aos Oficiais da Câmara de 
Belém, agradecia El-Rei, em 9 de novembro de 1671, o modo como havia a 
população tratado os 50 casais para ali mandados do Faial [...]. Mas a grade 
experiência de introdução dos ilhéus somente iria se verificar no século seguinte. 
Realmente, no século XVIII, a entrada dos elementos açorianos, ou ilhéus em geral, 
tomou feições mais efetivas. Em 1752 era providenciada a entrada de casais, num 
total de 430 pessoas, no Pará [...]. Em março de 1750, El-Rei D. João, respondendo 
a uma carta do Governador e Capitão Geral do Maranhão, [...] aludia à sugestão de 
se fundarem colônias dos moradores das ilhas dos Açores, fazendo algumas 
povoações pelo Macapá e ainda um presídio na região confinante com a Guiana 
Francesa.  
Em 26 de agosto de 1750 eram assentadas condições com José Álvares Tôrres para o 
transporte de mil pessoas das ilhas dos Açores para o Pará. (DIÉGUES JR., 1960, p. 
196-197) 

Vê-se aí que os açorianos foram predominantes, tratando-se do Norte, nas áreas de 

Belém e Macapá, sendo a presença desses elementos recorrente nas narrativas históricas 

dessas duas cidades.  

No século XIX, novo surto migratório é relevante para a compreensão da 

caracterização sociocultural das áreas ao Norte do Brasil. Trata-se daquele que se desenvolveu 

internamente, com a emigração de nordestinos para essas áreas. Por conta da Revolta da 
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Cabanagem, ocorrida na antiga Província do Grão-Pará, entre os anos de 1835 e 1840, a 

economia do Norte do país passou por um período de estagnação, reacendendo-se em fins do 

século XIX, com o ciclo da borracha. A presença dos migrantes nordestinos, destacando-se, 

dentre esses, cearenses, deslocados a partir de 1877, por conta da seca, foi fator preponderante 

na reconstrução da região:  

[...] A entrada dos elementos nordestinos permitiu desenvolver-se a exploração dos 
seringais. Os contatos étnicos e culturais então verificados possibilitaram a formação 
da vida social, com base na economia extrativa. [...]  
A participação do elemento nordestino representou a presença de nova contribuição 
humana à vida regional. E essa contribuição não se traduz apenas do ponto de vista 
étnico, em que, aliás, foi pequena; traduz-se igualmente do ponto de vista cultural 
[...].  
Primeiro, os maranhenses, localizando-se no Alto do Amazonas, preferentemente no 
Solimões e no Purus; depois, os cearenses, também paraibanos, norte-rio-
grandenses, alagoanos, pernambucanos. A partir de 1870 os nordestinos espalharam-
se pela área amazônica, metendo-se na empresa florestal. Com a sêca de 1877 
acentuou-se a entrada de elementos nordestinos na região, pouco a pouco tornaram-
se eles os principais elementos humanos na exploração da borracha. (DIÉGUES JR., 
1960, p. 206-207) 

Ressalta-se que a entrada de nordestinos impulsionou, além da economia, o 

povoamento da região. A incorporação do território do Acre ao Brasil, por exemplo, é, 

inclusive, apontada como importante consequência da penetração dos homens do Nordeste 

nessas áreas. Por fim, destaca-se o fato de essa migração ter prosseguido ao longo do século 

XX e de ser o elemento nordestino de grande relevância para o entendimento do panorama 

cultural do Norte, como exemplificam Lima e Vale (2001) sobre a situação específica do 

Estado de Roraima:  

Em Roraima, toda uma carga de influência cultural nordestina é absorvida pela 
população nativa expressa em nome de estabelecimentos comerciais, nomes de 
bairros, grupos folclóricos, nomes de pessoas etc., havendo dessa forma uma nova 
reterritorialização do espaço roraimense, que se modifica através da influência de 
um povo simples, que conserva valores tradicionais de seus lugares de origem. 
(LIMA; VALE, 2001, p. 99) 
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2.2 AS CAPITAIS DA REGIÃO NORDESTE 

Figura 4 – Estados e capitais da região Nordeste do Brasil 

 

Fonte: <http:///www.mapas.ibge.gov.br>. 

A região Nordeste do Brasil é aquela que agrega o maior número de Estados, 

perfazendo um total de nove. Conforme se ilustra na Figura 4, são eles e suas respectivas 

capitais: Bahia (Salvador), Sergipe (Aracaju), Maceió (Alagoas), Pernambuco (Recife), 

Paraíba (João Pessoa), Rio Grande do Norte (Natal), Ceará (Fortaleza), Piauí (Teresina) e 

Maranhão (São Luís). Todas essas nove cidades são contempladas pela rede de pontos do 

Projeto ALiB e  alvos do estudo que aqui se desenvolve.  

Essa região ocupa uma área total de 1.558.196 km², sendo a terceira maior região 

brasileira em extensão territorial. Nessa área total, encontravam-se dispersos, segundo os 

resultados do Censo de 2000, 46.995.094 indivíduos. A essa época, a população nordestina 

ocupava cerca de 28% do total nacional, sendo superada apenas pela região Sudeste. Em 

termos de urbanização, fica à frente apenas da região Norte, apresentando índice de 62,4%.  

Ainda no campo social da região, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), no Brasil, indica que essa é aquela região brasileira que apresenta 

o menor IDH, de 0,659.  

No que é atinente à constituição histórica dessa área, aponta-se, de modo geral, a 

presença do homem português já nos primeiros momentos da colonização do Brasil, uma vez 
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que partes do litoral nordestino foram os portos de chegada dos primeiros colonizadores. Foi 

no ano de 1500, no extremo sul da Bahia, que as primeiras naus portuguesas aportaram e 

estabeleceram contato com os nativos e com a terra.  

A colonização e ocupação efetivas, entretanto, foram iniciadas anos mais tarde. Como 

afirma Fausto (2012), em um primeiro momento, o Brasil não era atrativo aos exploradores, 

que pensavam, por anos, se tratar de uma grande ilha. Nos anos iniciais do contato entre 

portugueses e a nova terra, a principal atividade econômica foi a extração do pau-brasil, 

obtido mediante as trocas com os índios.  

 A busca por essa primeira riqueza bem como a necessidade de defesa da terra perante 

os ataques estrangeiros, representados, sobretudo, pelos franceses, propiciaram, por um lado, 

que os portugueses desbravassem novas terras ao longo da costa, e que, por outro, surgisse a 

necessidade de estâncias governamentais mais efetivas na área conquistada. Assim, por volta 

de 1532, com expedições de patrulhamento na costa e estabelecimento do sistema de 

capitanias hereditárias, iniciou-se, definitivamente, a colonização do Brasil.  

Em 1549, por questões políticas desempenhadas também em Portugal, a Coroa 

estabeleceu o Governo-Geral do Brasil. Nesse mesmo ano, Tomé de Sousa e uma comitiva de 

mais de mil pessoas chegaram à Baía de Todos os Santos, com o objetivo de cumprir os 

desígnios da coroa portuguesa, de modo que se garantisse a posse do território da nova terra, 

organizasse-a e colonizasse-a. Salvador, primeira cidade existente na Colônia, era assim 

estabelecida como sede do seu Governo-Geral.  

A narrativa histórica de Salvador, capital do Estado da Bahia, deve ser contada, assim, 

à luz da própria história do Brasil. O primeiro contato do homem português com as terras 

soteropolitanas se deu em 1501, quando este alcançou a Baía de Todos os Santos, pela 

primeira vez. Nesse local, os navegadores assentaram um marco de pedra no local, que, 

posteriormente, viria a ser o Forte de Santo Antônio (mais conhecido como Farol da Barra), 

anexando, através desse ato simbólico, as terras ao Reino de Portugal.  

Com a fundação oficial da cidade, em 1549, iniciou-se o processo de construção das 

primeiras edificações, o que ocorreu com menos intensidade nos primeiros anos. Em razão de 

seu status político, naquele momento, passou a se desenvolver em dois eixos geográficos, 

como esclarece Tavares (2000):  

Na dupla condição de cidade-fortaleza, e centro administrativo e entreposto 
comercial, a Cidade do Salvador passou a crescer em dois planos: na cidade baixa, 
bairro da praia, formando comprida rua, a ribeira das naus, e as casas comerciais. Na 
cidade alta, bairros de São Bento (incluindo Sé), Palma, Desterro, Saúde e Santo 
Antônio Além do Carmo. (TAVARES, 2000, p. 86) 
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O soerguimento de fortes, igrejas e palácios foi intensificado no século XVIII, após a 

batalha e expulsão dos holandeses. Relata-se que boa parte dessas construções foi realizada 

utilizando-se como matéria-prima sobras das riquezas produzidas pela economia de 

exportação. Nesse período, também se acentuou a produção intelectual.  

Salvador perdeu para o Rio de Janeiro o papel de sede da Colônia, em 1783, por 

razões políticas e econômicas. Continuou, todavia, a se destacar no plano político, como se 

viu, por exemplo, no episódio da Independência nacional, alcançada em 1822, cujos 

movimentos em prol de tal feito se desenrolavam na Bahia desde 1798, com a Conjuração 

Baiana, e, depois, com as lutas pela emancipação baiana, que eclodiram em Salvador em 

1821. No plano econômico, ainda servia como importante ligação entre o Brasil e Portugal, 

haja vista a sua localização geográfica, que facilitava tanto trocas comerciais, quanto o tráfico 

de escravos. 

Destaca-se, atualmente, por ser a terceira cidade mais populosa do Brasil, somando, 

em 2010, um total de 2.675.656 moradores, distribuídos em um espaço de 693.276 km². 

Trata-se, portanto, de uma cidade de grande densidade demográfica, havendo expectativa de 

cerca de 3.859 indivíduos a cada quilômetro quadrado. Salvador é uma das doze grandes 

metrópoles brasileiras, destacando-se, economicamente, com relação ao turismo. O seu litoral 

é atrativo aos turistas, fazendo com que seja, após o Rio de Janeiro, o segundo destino mais 

procurado pelos veranistas. Embora dependente economicamente das atividades primárias, 

durante algum tempo, vê, mais recentemente, a sua industrialização crescente, com a 

construção e desenvolvimento do Polo Petroquímico de Camaçari, município abrangido em 

sua região metropolitana, bem como com a instalação de importantes indústrias 

automobilísticas. Intensificou-se, ainda, o seu processo de urbanização, com o investimento 

de grandes empresas de construção civil na área.    

Juntamente com o crescimento acelerado, visto nas últimas décadas do século XX, 

Salvador foi marcada pela desigualdade social, sendo a cidade com a maior concentração de 

favelas, dentre os municípios brasileiros. Embora apresente IDH de 0,759, veem-se, na 

cidade, grandes discrepâncias entre as condições de vida de habitantes de bairros mais ou 

menos favorecidos. Destaca-se, também, por ser uma das cidades com maior número de 

descendentes africanos fora da África, fato que pode ser tomado como ressonância de eventos 

ocorridos no curso da história.  

História temporalmente próxima à de Salvador tem a cidade de Recife, capital do 

Estado de Pernambuco. Recife tem suas origens correlacionadas ao município de Olinda, que 

se distancia apenas sete quilômetros da capital. Os primeiros movimentos em prol da 
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constituição de Recife foram desenrolados, justamente, a partir da migração de pescadores e 

navegantes da região de Olinda, para o extremo Sul do atual Pernambuco, ainda no século 

XVI. A cidade se desenvolveu a partir de um antigo atracadouro de veleiros, tendo alguns 

fortes construídos já em 1561, com vistas à defesa da área contra piratas franceses. Em 1630, 

foi tomada por holandeses, liderados por Maurício de Nassau, que estabeleceram uma 

sociedade no local. A subjugação de Recife à Holanda, que durou 24 anos, contudo, nunca foi 

total.  

Após a expulsão dos invasores, Recife assistiu a um intenso desenvolvimento e à 

disputa entre os comerciantes portugueses locais, que desejavam que o povoado se tornasse 

uma vila, e os nobres de Olinda, que viam sua hegemonia ameaçada. Esse episódio ficou 

conhecido como Guerra dos Mascates (1710-1711), no qual se desejava a autonomia do 

Recife, com relação a Olinda. Movimentos em prol de independência foram vistos anos mais 

tarde, alcançando-se a emancipação de Pernambuco antes da do próprio Brasil, em 1817. 

Recife se tornou cidade em 1823, passando a ser, em 1827, capital da então Província.  

Ao longo do século XX, Recife configurou-se como uma cidade influente na região 

Nordeste e no Brasil, como um todo. Logo no início do século, construíram-se largas 

avenidas, reformou-se o porto e alterou-se a arquitetura tradicional. Em torno de 1950, a 

população cresceu, por conta de migrações internas no Estado e os grupos mais pobres foram 

recuados para os morros. Hoje, baseia a sua economia, sobretudo, no comércio e na oferta de 

serviços, além do forte potencial turístico, sendo importante metrópole brasileira. É 

considerada, ainda, uma cidade de destaque no que tange à indústria de tecnologia da 

informação no Brasil, abrigando o “Porto Digital”, polo de desenvolvimento na área de 

informática. Residiam em Recife, em 2010, 1.537.704 indivíduos e a cidade apresentava o 

maior IDH, dentre as capitais nordestinas, com 0,772.  

João Pessoa, capital da Paraíba, também teve as suas primeiras tentativas de 

colonização portuguesa no século XVI. Todavia, a ocupação não foi facilitada por índios 

bravos, nativos do local, que estiveram em contato com franceses traficantes de pau-brasil 

previamente. Os primeiros portugueses chegaram em 1574, por temerem o estabelecimento 

definitivo dos franceses naquela área. A fixação do elemento lusitano se iniciou apenas em 

1585, após acordos com as tribos locais, firmando-se, ali, a Vila de Nossa Senhora das Neves. 

Liderando o processo estava o então ouvidor-geral da Capitania da Bahia. As lutas, ainda que 

menores, prosseguiram, tendo sido a localidade ocupada por holandeses em 1634. Após 20 

anos, os holandeses foram vencidos e expulsos. Antes de receber a designação de João 



46 
 

Pessoa, em 1930, teve, além do primeiro nome, as denominações de Filipeia e Paraíba do 

Norte.  

No presente, João Pessoa se caracteriza por apresentar grande crescimento, diante de 

outras áreas do Nordeste, possuindo dois distritos industriais, voltados a segmentos como o 

automobilístico, o de produção de alimentos e insumos para a construção civil. Como outras 

cidades localizadas no litoral nordestino, o turismo também é uma grande fonte de renda e 

emprego. O seu contingente populacional, de acordo com o Censo de 2010, era de 723.515 

habitantes e o seu IDH é de 0,763.  

A capital do Alagoas, Maceió, tem suas origens datadas do século XVII, surgindo a 

partir de um povoado crescido em torno de um engenho de açúcar. Esse povoado se 

desmembrou da Vila dos Alagoas (atual cidade de Marechal Deodoro, a 28 km de Maceió) 

em 1815, tendo se iniciado o processo de instauração da capital em 1817, com o 

estabelecimento da Província de Alagoas. Os caminhos até a fixação da antiga Província, 

entretanto, não foram pacíficos, havendo resistência de políticos locais. Após o apoio 

conferido por militares da Bahia e de Pernambuco, Maceió foi estabelecida como centro 

administrativo e político em 1839.  

 Maceió tem como principal fonte de renda, desde o começo do século XX, o turismo, 

que atrai um grande número de visitantes. A industrialização, atualmente, também é 

crescente, destacando-se o campo das indústrias químicas. Diferentemente das outras capitais 

nordestinas até então apresentadas, na cidade alagoana ainda persiste o cultivo agrícola, 

desenvolvendo-se, nas áreas rurais do município, a cultura da cana-de-açúcar. Seu IDH é o 

mais baixo da região Nordeste (0,721) e sua população, de acordo com o Censo de 2010, era 

de 932.748 habitantes.  

Dentre as capitais nordestinas, Aracaju, capital de Sergipe, é uma daquelas que têm a 

sua consolidação mais recente. Apresenta, também, uma história peculiar dentre essas 

cidades, pois não surgiu de modo espontâneo, tendo sido especialmente planejada, no século 

XIX, para ser a capital da antiga Província de Sergipe. Há, contudo, notícias sobre a 

existência de um povoado, crescido no século XVII, às margens do Rio Sergipe, nomeado de 

Santo Antônio do Aracaju. 

 O seu desenvolvimento está diretamente ligado à cidade de São Cristóvão, tendo 

surgido de uma colônia de pescadores que pertencia, juridicamente, a esse município. A 

escolha de Aracaju como capital decorreu da necessidade de facilitar o escoamento da 

produção da Província, tendo se iniciado a sua construção, baseada em um projeto que lhe 

confinava a um espaço dividido como um tabuleiro de xadrez, por volta de 1853. Tornou-se, 
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oficialmente, capital em 1855. Na atualidade, os serviços e a indústria são as bases de sua 

economia, além do turismo. Com população de 571.149 habitantes, apresenta o segundo 

maior IDH dentre as capitais do Nordeste, de 0,770.  

As histórias sociais das cinco capitais nordestinas apresentadas até aqui se relacionam, 

dentre outros aspectos, pela persistência dos engenhos de cana-de-açúcar durante o período 

colonial, o que lhes garantiu, àquela época, uma organização social característica, voltada, 

sobretudo, à vida rural. Diégues Jr. (1960) explicita:  

A influência do açúcar, entrando pelas vilas e cidades adentro, deu-lhes um sentido 
mais nitidamente rural do que mesmo urbano; eram elas, cidades ou vilas, apenas 
pôrto de mar, ou ponto de comércio, ou simplesmente sede de burocracia; menos 
centro de irradiação, como deveriam ser, que núcleos de subordinação ao engenho, 
de sujeição ao açúcar. Condensando-se nos engenhos, a população sedentariza-se na 
lavoura da cana e no fabrico do açúcar. Vilas e cidades ficavam na subordinação do 
engenho. (DIÉGUES JR., 1960, p. 113) 

Essa organização social repercutiu na composição étnica dessas localidades. Desde os 

primeiros momentos da monocultura do açúcar surgiu a necessidade da mão-de-obra do 

escravo africano, inserido massivamente nessas áreas. De acordo com os dados apresentados 

por Mattoso (2003) e Miller (2010), os primeiros contingentes de escravos africanos trazidos 

para a Bahia e Pernambuco, oriundos, sobretudo, dos portos de Luanda e Benguela, na África, 

chegaram logo no século XVI. A introdução desses indivíduos na área do Nordeste brasileiro 

persistiu durante todo o período escravagista. Com isso, tanto negros africanos, quanto os 

mestiços, os braços que sustentaram a lavoura açucareira, compuseram parcela significativa 

da população dessas áreas. A situação descrita ecoa na contemporaneidade. Segundo 

publicação oficial, baseada nos dados recolhidos pelo Censo demográfico do ano 2000, 47,8% 

da população da região Nordeste era composta por pardos, 28,5% de negros, sendo apenas 

15,6% referentes aos brancos.  

Ainda que estejam localizadas, também, no litoral nordestino, as histórias de 

Fortaleza, Natal, Teresina e São Luís diferenciam-se quanto aos quadros sociais delineados.  

A penetração das áreas ocupadas, hoje, por Fortaleza, Natal e Teresina foi 

proporcionada pela criação do gado, a qual foi penetrando o sertão nordestino através da 

conexão criada entre esse e o litoral, pelo Rio São Francisco. A ocupação dessas áreas é 

reflexo da expansão colonizadora da Bahia e de Pernambuco, como também de Alagoas e 

Sergipe, consoante descreve Diégues Jr. (1960):  

O povoamento piauiense foi [...] resultado do expansionismo dos colonos das 
margens sanfranciscanas [...]. Também no Rio Grande do Norte, a primeira 
penetração de gado fêz-se por gente do Vale do São Francisco. [...] 
O povoamento do interior cearense foi o que poderíamos chamar uma variante da 
expansão pernambucana dos sertões. Para o Ceará encaminharam-se vaqueiros e 
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fazendeiros de Pernambuco, Alagoas e também de Sergipe. (DIÉGUES JR., 1960, p. 
148) 

Seguindo o curso do tempo, inicia-se a exposição da história social de cada uma 

dessas capitais, por aquela que tem formação mais remota: Natal, capital do Rio Grande do 

Norte. A antiga Capitania do Rio Grande do Norte começou a se constituir já no século XVI, 

por volta de 1535. Esses primeiros movimentos, todavia, encontraram a resistência dos índios 

potiguares e de piratas franceses. Apenas em 25 de dezembro de 1597 teve início a 

colonização de toda a área. Por precaução, foi construído um forte ao qual se designou “Reis 

Magos” e, nos seus arredores, se firmou um povoado chamado, primeiramente, de “Cidade 

dos Reis” e, posteriormente, “Cidade do Natal”. Entre 1633 e 1654, houve a presença 

holandesa, designando-se a cidade, temporariamente, de Nova Amsterdã. Com a sua saída e 

reestabelecida a ordem, o crescimento da cidade se deu, até 1922, de modo lento e gradual. A 

partir daí, iniciou-se a formação dos primeiros núcleos urbanos. O ápice do seu crescimento 

se deu com a Segunda Guerra Mundial, pois, em razão da sua localização privilegiada, serviu 

de posto a militares brasileiros e aliados.  

Atualmente, Natal é uma das cidades nordestinas que apresenta os melhores índices 

socioeconômicos: seu IDH, por exemplo, é de 0,763. Configura-se como uma cidade moderna 

e com economia dinâmica. Sobrevive, fundamentalmente, do comércio e da prestação de 

serviços, destacando-se, em seguida, as grandes indústrias, atuantes, sobretudo, no campo 

têxtil. De acordo com os dados oficiais, possuía, em 2010, uma população total de 803.739 

pessoas.  

Noticiam-se algumas tentativas fracassadas de colonização portuguesa, na região de 

Fortaleza, entre 1603 e 1607. Em 1612, a área foi dominada por ocasião da reconquista do 

Maranhão, que havia sido tomado pela França. Há histórico de disputas entre portugueses e 

indígenas e entre portugueses e holandeses, que estiveram presentes entre 1637 e 1654. Nesse 

último ano, foi reestabelecido o domínio português. Dessas disputas, registra-se a presença 

constante de um forte, marco da resistência lusitana, sobre cujas ruínas foram edificados os 

alicerces da cidade.  

No século XX, Fortaleza viveu mudanças urbanas e o êxodo rural, proporcionado, 

principalmente, pelas secas que assolaram o interior cearense. Em meados desse mesmo 

século, passou por um processo de crescimento econômico e pela crescente industrialização. 

O comércio é a principal atividade do local. Sua população perfazia, em 2010, um total de 

2.452.185 habitantes e seu IDH era de 0,754.  
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Teresina, capital do Piauí, assim como Aracaju, foi uma cidade planejada para ser 

capital. A sua construção aconteceu na segunda metade do século XIX, em 1852, e teve por 

objetivo substituir a antiga capital, Oeiras. Após a sua consolidação, desenvolveu-se, 

sobretudo, por conta de atividades extrativistas. Nos dias atuais, conta com uma população de 

814.230 pessoas e sobrevive, principalmente, do comércio e da indústria têxtil, apresentando 

IDH de 0,751.  

Por último, apresentam-se dados referentes a São Luís, capital do Maranhão, cujo 

histórico diverge, com maior expressividade, das demais oito capitais nordestinas. A capital 

maranhense foi fundada no século XVII, em 1612, pelos franceses, que tinham por objetivo 

estabelecer lá a França Equinocial (departamento francês em torno da linha do Equador). Em 

1615, os franceses foram vencidos e expulsos pelos portugueses. Porém, o domínio lusitano 

foi afetado em 1642, por ocasião da invasão holandesa, permanecendo o domínio holandês 

por três anos. Em 1645, portanto, reestabeleceu-se, em definitivo, a colonização portuguesa.  

A ilha de São Luís do Maranhão desempenhou importante papel na economia 

brasileira durante os séculos XVII, XVIII e XIX. Devido à sua situação de porto fluvial e 

marítimo, foi centro exportador de algodão e arroz, estando, em importância, atrás de 

Salvador, Recife e Rio de Janeiro. No que tange às relações internas, a antiga Província do 

Maranhão e do Grão Pará e, consequentemente, São Luís estiveram mais próximas social e 

economicamente das áreas ao norte do país e não das do Nordeste.  

Nos anos iniciais do século XX, São Luís continuava a exportar algodão para a 

Inglaterra, relacionando-se mais com cidades europeias do que com localidades em outras 

porções do Brasil. Apenas na década de 1960, passou a ter meios de transporte que 

facilitavam a ligação com outras regiões brasileiras. Atualmente, ainda se beneficia das 

facilidades proporcionadas pela possibilidade de escoamento da produção industrial e de 

minério de ferro, por possuir um porto em posição estratégica para as relações exteriores. 

Apresenta IDH de 0,768, o terceiro maior da região, e população de 1.014.837 habitantes.  
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2.3 AS CAPITAIS DA REGIÃO SUDESTE  

Figura 5 – Estados e capitais da região Sudeste do Brasil 

 

Fonte: <http:///www.mapas.ibge.gov.br>. 

A região Sudeste é composta de quatro Estados – Minas Gerais, Espírito Santo, São 

Paulo e Rio de Janeiro − e suas quatro capitais (Belo Horizonte, Vitória, São Paulo e Rio de 

Janeiro, respectivamente) são parte da rede de pontos do Projeto ALiB.  

Essa região ocupa um espaço de 924.511,292 km², no qual residiam, à volta do ano 

2000, 70.190.565 pessoas. Entre os finais dos séculos XIX e XX, manteve-se como aquela 

que atingia o maior percentual populacional, equivalendo, sucessivamente, a 45% e a 43% do 

percentual populacional do país. De modo geral, trata-se da região mais desenvolvida do país, 

com IDH em torno de 0,824. Agrega, em seu entorno, cidades altamente industrializadas e 

urbanizadas e se destaca, também, pelas elevadas taxas relativas à educação, pela presença de 

grandes polos de pesquisa e pelo desenvolvimento nos campos do transporte e das 

telecomunicações.  

A ocupação dessa região pelo homem português se iniciou por volta de 1532, começo 

da colonização do Brasil, com a consolidação da Capitania de São Vicente, no litoral, que 

estava vinculada ao cultivo da cana-de-açúcar. Diretamente correlacionada a essa Capitania, a 

área onde se firmou a cidade de São Paulo foi alcançada por ocasião das entradas e bandeiras, 

que buscavam riquezas e nativos para submissão. 
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 O povoado de São Paulo de Piratininga surgiu, assim, em 1554, em espaço 

considerado estratégico para o trabalho catequético dos jesuítas e facilitador da penetração 

dos bandeirantes para o interior, para a defesa e abastecimento daquela região, que sofria 

constantes ataques de índios Tamoios e Carijós. Os indígenas e a população de mamelucos, 

resultante do intercurso entre os bandeirantes portugueses e as mulheres indígenas, 

compuseram, até o século XVIII, a parcela majoritária da população. Sobre essa composição e 

acerca das repercussões desse contato na organização social, Diégues Jr. (1960) comenta:  

O índio e o branco, na mestiçagem que se processou na terra paulista, criam o tipo 
étnico que se tornou o principal responsável pelo bandeirismo, sua possibilidade, sua 
caminhada, seu êxito: o mameluco. O nomadismo do indígena fixou-se no herdeiro. 
São justamente de origem indígena os elementos culturais mais característicos dessa 
sociedade; não só o nomadismo, a movimentação, a instabilidade, mas igualmente as 
maneiras de viver, costumes que se aceitam, hábitos que se adquirem, usos que se 
tornam comuns. (DIÉGUES JR., 1960, p. 370)  

No início do século XVII, sobretudo após a expulsão dos jesuítas do Brasil, a 

população começou a se espraiar, aumentando os limites do povoado, já considerado, a essa 

época, uma vila. Logo no fim do século XVIII, assistiu ao início da urbanização e, na primeira 

década do século seguinte, à industrialização. Até meados do século XIX, sobreviveu da 

agricultura itinerante, baseada no trabalho escravo.  

A produção do café, espalhada em São Paulo no período oitocentista, causou 

alterações tanto na divisão da terra quanto na organização social. As grandes propriedades, 

exigidas pelos cafezais, ganharam destaque e o imigrante europeu, com o fim oficial do 

tráfico negreiro, foi introduzido massivamente, passando a se opor ao grande latifundiário do 

café, o colono.   

Ao longo do século XX, São Paulo se consolidou como a grande metrópole nacional. 

Segundo o Censo de 2010, em seus 1.521.101 km², residiam 11.253.503 pessoas. Trata-se, 

atualmente, do maior aglomerado urbano brasileiro e de uma das cidades com maiores índices 

de educação e desenvolvimento. Seu IDH, de 0,805, é um dos mais altos dentre as capitais 

brasileiras. São Paulo é um dos maiores centros financeiros do Brasil e do mundo, passando, 

no momento, por transformações em sua economia. A indústria, principal atividade 

econômica, vem perdendo espaço para os serviços e negócios. Em torno dos negócios e do 

comércio gravitam, também, as suas principais atividades turísticas. Não obstante, é marcada 

pela alta concentração de renda e desigualdade social.  

Os primeiros colonizadores portugueses também aportaram na região da ilha de 

Vitória, capital do Espírito Santo, no século XVI, em 1535. O processo de povoamento, 

contudo, foi dificultado pela resistência dos índios que habitavam a área. O primeiro núcleo 
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de colonização portuguesa em solo espírito-santense recebeu o nome de Vila de Nossa 

Senhora da Vitória, elevada à condição de cidade em 1823.  

O seu desenvolvimento foi lento, iniciando-se a sua modernização com o ciclo do 

café, em fins do século XIX. Com a possibilidade de comunicação facilitada entre a ilha e o 

continente, mediante a construção de uma ponte no local, nas primeiras décadas do século 

XX, o seu desenvolvimento foi facilitado, tornando-se o maior centro do Espírito Santo. Em 

2010, sua população era de 327.801 habitantes e seu IDH de 0,845, o segundo mais elevado 

dentre as capitais aqui consideradas, estando atrás apenas de Florianópolis e Brasília, 

desconsiderada neste estudo. Hoje, sua economia se volta às atividades portuárias, iniciadas 

no começo do século XX, ao comércio, à indústria e à prestação de serviços.  

O Rio de Janeiro é outra das capitais do Sudeste que assistiu à colonização europeia já 

no século XVI. A cidade tem suas origens no ano de 1565, tendo sido fundada após a 

expulsão dos franceses da região. Configurou-se, nesse momento, como núcleo de defesa da 

Baía de Guanabara, assumindo, logo cedo, o papel de porto exportador de açúcar. Em 

decorrência desse cultivo, para essa área, também afluíram porções significativas dos escravos 

aportados no Brasil Colônia.  

Em 1763, por decreto do Marquês de Pombal, tornou-se a capital do Brasil, 

permanecendo nessa condição até a década de 1960, quando foi inaugurada Brasília. No 

século XIX, a partir de 1808, passou por importantes transformações. Chegava ao Rio de 

Janeiro a Corte portuguesa e com ela vinham transformações sociais e culturais. A população 

local mergulhara no universo lusitano, que deixou marcas no contexto carioca: facilitou-se a 

urbanização, criaram-se estabelecimentos de ensino, houve progresso da imprensa.  

Hodiernamente, o Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole do Brasil, 

configurando-se como o maior polo turístico internacional existente no país. Durante todo o 

século XX, persistiu como importante centro cultural e comercial. Destaca-se nos setores de 

serviços, negócios e na indústria petroquímica. Apresenta o menor IDH dentre as capitais da 

região: seu índice é de 0,799. Sua população de 6.320.446 habitantes se vê dividida entre os 

bairros de luxo e os morros e favelas, numerosos na cidade. É caracterizada, assim, por 

intensa desigualdade social, estando presentes nas áreas menos favorecidas da capital a 

violência e a precariedade dos sistemas de saúde e ensino.  

A capital mineira, Belo Horizonte, tem os primeiros movimentos em prol de sua 

constituição atrelados às buscas pelas minas auríferas e desenvolvidos no século XVII. Na 

região da atual cidade, índios foram dizimados por bandeirantes, que se firmaram em uma 
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antiga fazenda e compuseram o Arraial de Curral del Rei, por volta de 1707, início do século 

XVIII.  

Por ocasião do desenvolvimento econômico e social da região das minas de ouro, 

movimentos políticos se compuseram, alegando a escolha e consolidação de uma nova capital 

para a então Província de Minas Gerais, em fins do século XIX. Visava-se à substituição de 

Ouro Preto, que apresentava inconvenientes à economia, por estar situada em área 

montanhosa e com acesso dificultado, àquela altura. Após uma disputa com mais quatro 

cidades, a área de Belo Horizonte foi considerada a mais propícia, em 1894, iniciando-se o 

seu processo de planejamento, construção e urbanização. Trata-se, portanto, de uma cidade 

planejada e cuja história social é mais recente do que a das demais capitais do Sudeste 

brasileiro.  

Na atualidade, destaca-se, também nos campos do comércio, serviços, além da 

informática. É uma das grandes metrópoles brasileiras, possuindo IDH de 0,810 e abrigando, 

em 2010, uma população de 2.375.151 indivíduos.  

2.4 AS CAPITAIS DA REGIÃO CENTRO-OESTE  

Figura 6 – Estados e capitais da região Centro-Oeste do Brasil 

 

Fonte: <http:///www.mapas.ibge.gov.br>. 
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O Centro-Oeste brasileiro é caracterizado pela presença de apenas três Estados e suas 

respectivas capitais: Mato Grosso (Cuiabá), Mato Grosso do Sul (Campo Grande) e Goiás 

(Goiânia). Há, também, o Distrito Federal e a sua capital e capital do país, Brasília. Porém 

essa última cidade, por razões já explicitadas, não compõe a rede de pontos do Projeto ALiB 

e, portanto, não é contemplada nesta investigação.  

A região Centro-Oeste ocupa uma área de 1.606.371.505 km², sendo, com apenas três 

Unidades Federativas, a segunda em extensão territorial. Comparando-se os dados do Censo 

do ano 2000 com informações referentes ao fim do século XIX, a sua população praticamente 

triplicou, passando de 2,1% do total nacional a 6,8%. Todavia ainda continua a ser uma 

daquelas com menor contingente populacional. Seu IDH de 0,815 é considerado elevado e sua 

taxa de urbanização, de 88,4%, é a segunda maior dentre as grandes regiões brasileiras.  

As referidas áreas foram, de modo geral, alcançadas, em fins do século XVII e início 

do século XVIII, pela empreitada colonial brasileira, por ação dos missionários e 

bandeirantes.  

O espaço do que se considera hoje como o Estado de Mato Grosso foi alcançado por 

volta de 1719, formando-se, a partir de então, pequenos arraiais. A busca pelo ouro é 

responsável por atrair levas de indivíduos para a região, formando-se, desde então, agregados 

de homens negros, brancos e mestiços, pertencentes a províncias como São Vicente, Bahia e 

Pernambuco, que se deslocavam para esse espaço, penetrando-o, em função da atividade 

exploratória. A história do que veio a ser, em 1748, a Capitania de Mato Grosso e Cuiabá, é, 

inicialmente, marcada pelo extermínio dos homens que buscavam as minas e pela 

instabilidade decorrente do aparecimento e sumiço rápido dos arraiais, consoante sintetiza 

Diégues Jr. (1960):  

[...] o próprio bandeirismo saído do Cuiabá que dissemina a ocupação do Mato 
Grosso. Não foi, é claro, uma ocupação permanente e progressiva, como se 
verificara nas Minas Gerais. Ao contrário: devassou-se o território, fincaram-se os 
esteios do povoamento, disseminaram-se os arraiais, mas a população não cresceu 
senão nos ímpetos dos achados iniciais. De qualquer forma, a população espraiou-se, 
cobriu o território, pontilhou de arraiais o que seria depois a Capitania, a Província e 
hoje o Estado de Mato Grosso. A decadência da mineração foi tão rápida como 
havia sido o encontro dos veios auríferos, e, com êste, o surto de uma riqueza que 
logo se mostrou transitória. (DIÉGUES JR., 1960, p. 277) 

A capital Cuiabá, portanto, tem os movimentos em prol da sua formação delineados 

desde esses momentos iniciais. Muito embora a sua importância nesse quadro, é elevada ao 

posto de capital apenas em 1825 e teve o seu desenvolvimento retardado em decorrência de 

agitações políticas internas e de seu afastamento do centro político-econômico do país.  
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Concentra, no presente, sua atenção no comércio e na agroindústria, além do turismo, 

que é feito em torno, sobretudo, dos patrimônios históricos e das riquezas naturais. Sua 

população de 551.098 pessoas, dispersas em uma área de 3.495,424, garante à cidade uma das 

menores densidades demográficas (aproximadamente 158 habitantes por quilômetro 

quadrado) dentre as capitais. Configura-se como uma área em desenvolvimento, alcançando 

IDH de 0,785.  

O atual Estado de Mato Grosso do Sul e a sua capital Campo Grande têm as suas 

histórias sociais ligadas ao Mato Grosso, uma vez que constituíram uma só unidade federativa 

até 1977. A formação da cidade de Campo Grande é datada da segunda metade do século XIX 

(1872) e o seu contato já no início do século XX com outras áreas, em decorrência da chegada 

do primeiro trem, em 1914, é responsável pelo seu progresso e pela reivindicação de sua 

autonomia, iniciada em 1916. Percebe-se, assim, que, diferentemente de Cuiabá, essa capital 

já surge na conjuntura brasileira com “ares” de centro urbano.  

Mais recentemente, tem como atividade fundamental o comércio, além da construção 

civil. Apresentava, em 2010, população de 786.797 habitantes e, assim como Cuiabá, baixa 

densidade demográfica (cerca de 97 pessoas por quilômetro quadrado). Seu IDH é de 0,784. 

No que toca ao espaço de Goiás, sabe-se que foi alcançado em fins do século XVII, 

datando os registros mais confiáveis do ano de 1672, tendo vivenciado o processo extrativista 

desenvolvido no Mato Grosso. O surgimento da capital Goiânia, entretanto, é bastante 

posterior, correlacionando-se com a necessidade de situar o centro econômico e social de 

Goiás em uma área que atendesse a todos os municípios goianos. Estabeleceu-se, assim, em 

1932, uma comissão com vistas a estabelecer o local de fundação da nova capital. Goiânia 

surgiu, oficialmente, em 1935.  

O processo de urbanização de Goiânia foi iniciado logo nos primeiros anos do século 

XX, com a construção de prédios públicos. Na década de 1960, já contava com grande 

contingente populacional, sendo essa época crucial para a sua consolidação como uma das 

metrópoles brasileiras, pois, nesse momento, surgiram novos bairros, fundaram-se 

universidades e, sobretudo, inaugurou-se Brasília, em área próxima. Hoje, é um dos maiores 

centros financeiros do Brasil, destacando-se no agronegócio e nos serviços voltados à saúde, à 

administração pública e às atividades imobiliárias. Dentre as capitais do Centro-Oeste, é 

aquela com IDH mais elevado (0,799) e a que apresentava, em 2010, o maior número de 

habitantes (1.302.001).  

Interessa notar que, diferentemente de outras áreas urbanas no Brasil, as capitais do 

Centro-Oeste têm os seus passados longínquos e, em certa medida, também os recentes 
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desvinculados das atividades peculiares aos grandes centros urbanos, como a indústria, o 

comércio e o turismo, tendo como atividades principais a economia agropecuária e a 

mineração. Destaca-se, nesse sentido, a situação peculiar de Campo Grande, que, além de ter 

sido atrativo para migrantes de outras áreas do país e estrangeiros, como japoneses e 

libaneses, por muito tempo, tende a refletir em seus hábitos características particulares, como 

o afetado desnível econômico entre as classes sociais:  

Os integrantes de classes sociais altas [...] sustentam um padrão de vida superior, 
traduzido nas habitações, na apresentação ao meio social, nos meios de transporte 
próprios; os de classe baixa [...] vivem cercados de dificuldades de tôda sorte [...] 
(DIÉGUES JR., 1960, p. 294) 

 

2.5 AS CAPITAIS DA REGIÃO SUL  

Figura 7 – Estados e capitais da região Sul do Brasil 

 

Fonte: <http:///www.mapas.ibge.gov.br>. 

Assim como a região Centro-Oeste, a região Sul do Brasil também é composta por três 

Estados e três capitais: Paraná (Curitiba), Santa Catarina (Florianópolis) e Rio Grande do Sul 

(Porto Alegre). 

Dentre as regiões brasileiras, é aquela que ocupa a menor porção do território 

nacional, com somente 576.409,6 km² de extensão. A região assistiu, ao longo do século XX, 

à penetração constante de imigrantes estrangeiros, porém, a partir da década de 1970, esse 
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movimento decresceu, fazendo com que o percentual ocupado pela sua população, no quadro 

geral da nação, crescesse apenas de 10% para 15% entre o final dos séculos XIX e XX.  

O processo de povoamento da área começou a se efetivar no século XVII, por ocasião 

das entradas e bandeiras. No entanto, nesses momentos iniciais, a colonização portuguesa 

permaneceu restrita a áreas do atual Estado do Paraná e a uma pequena faixa no litoral, não 

avançando, inicialmente, para o Extremo Sul, que esteve fora dos domínios brasileiros até o 

século XVIII.  

A constituição de Curitiba remonta, precisamente, a essa primeira fase. O domínio e a 

exploração de suas áreas dizem respeito ao ciclo da mineração aurífera. Bandeirantes e 

garimpeiros paulistas depararam-se, por volta de 1611, com a área conhecida como Campos 

de Curitiba ou Sertão de Paranaguá (onde hoje se localiza a cidade de Paranaguá, a 91 km da 

atual Curitiba) e lá se fixaram com suas famílias. Ao redor desse assentamento inicial, 

firmaram-se povoados, os quais foram alçados à condição de vila em 1693, por temor da ação 

de aventureiros e invasores. Durante esse processo, destaca-se a participação de indígenas e 

mamelucos e como atividades motivadoras para essa ocupação são apontadas a mineração, a 

criação do gado e o cultivo agrícola.  

A região de Curitiba esteve atrelada aos interesses paulistas até meados do século 

XIX. Apenas em 1853, com a elevação da 5ª Comarca de São Paulo à categoria de Província, 

a antiga Vila de Nossa Senhora dos Pinhais de Curitiba, já se chamando, a essa altura, 

Curitiba, se tornou a capital da Província do Paraná.  

Na atualidade, Curitiba é uma das maiores metrópoles do país, possuindo, em 2010, 

uma população de 1.751.907 habitantes. Destaca-se, no panorama nacional, como referência 

em planejamento urbano e qualidade de vida, ocupando também o papel de cidade com a 

economia mais forte no Sul do Brasil, sobretudo pela presença de importantes multinacionais 

nas áreas da automobilística e da informática. Seus habitantes são também contemplados com 

um grande número de instituições de ensino superior. Seu IDH de 0,823 lhe garante o lugar de 

segunda capital do Sul mais desenvolvida, estando atrás somente de Florianópolis. 

A história da capital de Santa Catarina, Florianópolis, é marcada pela presença 

esporádica de estrangeiros, nos séculos XVI e XVII, e pela ocupação definitiva apenas entre 

os séculos XVIII e XIX. A região era primitivamente habitada por índios Guaranis e, à aurora 

da colonização brasileira, por Tupis. Após ser visitada e ocupada, de modo temporário, por 

navegadores de diferentes nacionalidades e ter sido povoada por bandeirantes paulistas, a 

antiga Vila de Nossa Senhora do Desterro, estabelecida na ilha catarinense, se viu, em 1689, 
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abandonada pelos habitantes, inclusive índios e escravos. Esse fato teve como motivador a 

destruição das benfeitorias do fundador, Francisco Dias Velho, por piratas.  

No século XVIII, a área de Florianópolis voltou a ser ocupada por indivíduos oriundos 

de São Vicente. Nesse mesmo século, chegaram os imigrantes dos Açores, que viriam a 

corresponder a importante parcela da população florianopolitana e a lhe transferir importante 

contribuição cultural. 

 Essa migração foi incentivada pela Coroa portuguesa e, assim como no caso das áreas 

ao Norte do Brasil, teve como objetivo o povoamento das áreas brasileiras pouco povoadas 

àquela altura e, além disso, aliviar o excedente populacional encontrado na Ilha dos Açores. 

Hoje, Florianópolis diverge de outras grandes capitais por viver, basicamente, do 

turismo, do comércio e dos investimentos em tecnologia, sendo incipiente a atividade 

industrial. Com o maior IDH dentre as capitais brasileiras (0,847), destoa, ainda, das suas 

vizinhas, no Sul e Sudeste, por não poder ser considerada uma metrópole, possuindo, em 

2010, uma população de 421.240 habitantes. A educação também é um fator distintivo para 

essa capital. Considerando apenas esse quesito, o seu IDH é de 0,800, um dos mais altos do 

país, sendo cerca de 92% dos seus moradores alfabetizados.  

Ressalte-se ainda que, no caso da região Sul, os açorianos não permaneceram restritos 

a Florianópolis, sendo figuras importantes também na ocupação da área de Porto Alegre, 

capital do Rio Grande do Sul. O ponto inicial da consolidação da capital gaúcha é considerado 

a doação de uma sesmaria, pelo rei de Portugal, em 1740, a um português, que já constituíra 

uma fazenda no local, em 1732. Compusera-se ali a povoação de Capela Grande do Viamão, 

conhecida como Porto de Viamão, por servir de ancoradouro a embarcações que chegavam ao 

local. 

As levas de casais açorianos, direcionadas de Santa Catarina, chegariam a essa área 

em 1751. Outros casais chegaram diretamente dos Açores um ano mais tarde e foram levados 

a porções específicas da vila, de onde se espalharam por toda a Porto de Viamão. Com essa 

dispersão, a área passou a ser conhecida também como “Porto dos Casais” e “Porto de São 

Francisco dos Casais”.  

Com a migração açoriana para áreas pouco povoadas, a Coroa portuguesa desejava 

uma ocupação baseada na colonização estável, assegurando o seu domínio, ameaçado, no Sul, 

sobretudo, pelos espanhóis. Esses indivíduos atuariam na cultura agrícola, determinando o rei 

de Portugal que cada casal recebesse, ao chegar, instrumentos para o cultivo, armas e uma 

porção de terra, cujos limites poderiam se ampliar, se a sua família aumentasse. Sobre a 

ocupação açoriana no Sul, Diégues Jr. (1960) esclarece e sintetiza: 
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O açoriano não povoou apenas a faixa litorânea do Rio Grande; também foi êle o 
povoador do litoral catarinense. Nos séculos XVIII, começaram a chegar a Santa 
Catarina as levas de ilhéus, localizados em vários lugares, onde iniciaram a prática 
de uma atividade agrária [...]. [...] foram êles, os ilhéus, que ocuparam o litoral 
catarinense em vários pontos, como que estabelecendo focos de contacto com o Sul 
e com o Norte. As póvoas e vilas por êles criados tornaram-se os núcleos de 
agregados humanos, onde se fixavam não só as bases do domínio lusitano como 
também seus valores culturais. (DIÉGUES JR., 1960, p.310-311).  

Ainda acerca da formação de Porto Alegre, na segunda metade do século XVIII, 

milicianos paulistas se juntaram a essa população, que se ampliou com a chegada, no século 

XIX, de imigrantes europeus. Em 1773, a designação “Porto Alegre” foi oficializada e a 

cidade passou a ser capital.  

No decurso do século XX, assistiu ao seu crescimento urbano e populacional, 

tornando-se uma das metrópoles brasileiras, apresentando, ao fim da primeira década do 

século XXI, uma população de 1.409.351 habitantes. Com IDH de 0,805, destaca-se também 

no campo da educação, tendo recebido do MEC, em 2007, o status de Cidade Livre do 

Analfabetismo.  

Sobre a composição étnica das áreas ao Sul do Brasil, salienta-se que, durante o 

período de ocupação, persistiram os indígenas, os mamelucos paulistas, em algumas porções, 

e, sobretudo, o português, representado, majoritariamente, pelos açorianos. Posteriormente, 

vieram os europeus e outros estrangeiros, como os japoneses, persistentes, principalmente, em 

Curitiba. Os escravos africanos compuseram uma pequena parcela dessa população. Esse 

quadro ecoa na história atual, revelando-se, a partir dos resultados do Censo de 2000, que os 

brancos eram maioria na região Sul (83,3%), enquanto os autodeclarados pretos e pardos eram 

pouco expressivos ali.  

Apresentadas as particularidades da história social das 25 cidades aqui estudadas, 

percebe-se que, de fato, elas refletem momentos diferenciados da história brasileira, havendo 

desde aquelas cujas primeiras notícias acerca do povoamento se referem ao princípio da 

colonização portuguesa no Brasil, como áreas do litoral nordestino e São Paulo, àquela (Porto 

Velho) constituída já no período republicano, no século XX.  

Compreende-se, a partir daí, que o tempo, somado aos agentes que proporcionaram as 

suas ocupações e aos episódios que culminaram em seus estabelecimentos, e também as suas 

situações no panorama nacional da atualidade são elementos que lhes propiciaram diferentes 

caracterizações socioculturais e que, por conseguinte, deverão repercutir nos usos linguísticos 

locais. É justamente a possível heterogeneidade na realização das vogais em sílabas fechadas 

por /S/, decorrente das particularidades de cada uma dessas áreas, que se intenta identificar 

neste estudo.  
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3 DIALETOLOGIA E SOCIOLINGUÍSTICA: CAMINHOS PARA O TRATAMENTO 

DA VARIAÇÃO 

O presente capítulo tem como alvo principal os pressupostos teóricos que orientam a 

observação da ditongação em sílabas travadas por /S/, processo fonético-fonológico em 

variação no PB contemporâneo, ao qual se dedica este estudo.  

Nesse sentido, traça, brevemente, históricos das “ciências da variação”, Dialetologia e 

Sociolinguística Variacionista, apresentando os seus objetivos, métodos e preocupações 

centrais, considerando, para ambas, a visão da língua como múltipla e variável por essência. 

Além disso, situa-se o estudo desenvolvido entre os caminhos das duas disciplinas. 

3.1 A DIALETOLOGIA: LÍNGUA E VARIAÇÃO NO ESPAÇO GEOGRÁFICO 

3.1.1 Delimitação dos estudos dialetológicos 

É possível compreender a Dialetologia como uma área que se ocupa, prioritariamente, 

da observação dos usos linguísticos concretos no eixo espacial. No intuito de pormenorizar as 

suas tarefas e métodos, além de entender como assume tais feições, contemporaneamente, 

necessita-se retroceder a alguns momentos de sua trajetória.  

A observação da diversidade de usos é algo que permeia os discursos em torno da 

linguagem, em diferentes momentos da história das civilizações humanas. As variadas 

considerações acerca do tema partem de âmbitos diversos, aparecendo em diferentes 

momentos da história da humanidade, não se restringindo à contribuição científica dos 

estudos linguísticos, consoante expõem Chambers e Trudgill (1994):  

Entre las observaciones más tópicas que los seres humanos hacen a diario se 
encuentran aquéllas que se refieren a las diferencias dialectales. […] Entre los 
lingüistas, son tan frecuentes las observaciones de este tipo que a veces impiden la 
comunicación normal sobre temas no lingüísticos. Pero no solo patrimonio de los 
lingüistas. De hecho, es probable que las diferencias dialectales hayan sido temas de 
conversación desde que la gente empezó a intercomunicarse. (CHAMBERS; 
TRUDGILL, 1994, p. 35)2 

Todavia os movimentos efetivos para o estabelecimento de uma disciplina voltada, 

prioritariamente, às relações entre realidade linguística e espaço geográfico remontam a fins 

do século XVIII bem como às décadas do século XIX, ao longo dos quais são elaborados 

trabalhos variados dedicados à descrição de línguas vernáculas. 

                                                      
2 “Entre as observações mais superficiais que os seres humanos fazem, diariamente, se encontram aquelas que se 
referem às diferenças dialetais. [...] Entre os linguistas, são tão frequentes as observações desse tipo que, às 
vezes, impedem a comunicação normal, sobre temas não linguísticos. Mas não são somente patrimônio dos 
linguistas. De fato, é provável que as diferenças dialetais tenham sido temas de diálogos desde que as pessoas 
começaram a se comunicar.” (Tradução nossa) 
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Compreende-se, desde então, que a gênese da Dialetologia e, por conseguinte, do 

método geolinguístico, é anterior à própria Linguística Moderna e à concepção de 

língua/linguagem por ela estabelecida. Não obstante, a assunção de diferentes perspectivas em 

linguística são fundamentais para a ressignificação de muitas das prerrogativas iniciais da 

Dialetologia, como será visto adiante.  

O momento histórico de estabelecimento de uma mentalidade dialetológica, nos 

estudos especificamente voltados à compreensão da linguagem humana, é coincidente com a 

visão do Romantismo, que prioriza uma valorização do passado, tornando os trabalhos 

realizados eminentemente históricos, voltados para a observação dos textos escritos, e 

também pela ascensão da perspectiva evolucionista, cuja aplicação ao trabalho linguístico 

prevê uma compreensão de língua como “[...] organismo material, que se forma 

independentemente da vontade do homem, cresce, desenvolve-se segundo leis fixas e, por 

fim, envelhece e morre.” (VIDOS, 2001, p. 24).  

Destaca-se, nesse cenário, o advento do método comparativo, que priorizava o 

estabelecimento dessas relações genéticas entre línguas, considerando que entre os seus 

elementos gramaticais existiriam correspondências sistemáticas. Os trabalhos de Jacob 

Grimm são responsáveis por incorporar às práticas comparatistas um viés histórico: as 

similitudes entre as línguas aparentadas passaram a ser interpretadas como fruto de mudanças 

regulares no tempo.  

A aplicação dos métodos ganha força no terreno das línguas românicas, em razão da 

disponibilidade de registros escritos variados. Grosso modo, cotejavam-se formas cognatas de 

distintas línguas, priorizando-se o nível do som (fonética), traçando-se uma linha evolutiva, 

com vistas à reconstituição de uma origem comum, o protoindo-europeu. Nesse sentido, a 

primazia atribuída a esse momento é relacionada, justamente, ao rigor metodológico 

empregado nas análises linguísticas, sobretudo no que é referente à mudança, foco principal 

das observações.  

Dentre os estudiosos vinculados a essas premissas, enfatizam-se as figuras dos 

neogramáticos, cujas ideias foram fortemente propagadas em fins do século XIX e são 

responsáveis por solidificar o referido arcabouço metodológico. Visavam a criar uma teoria 

geral da mudança linguística, a partir da formulação de leis rígidas para a explicação da 

mudança sonora. Postulavam que as mudanças eram absolutamente regulares, afetando a 

unidade fônica, independentemente tanto do entorno fonológico que lhe envolvia quanto dos 

contextos extralinguísticos – que sequer eram levados em conta, àquela altura – relacionados 

ao uso. As leis que regiam as mudanças, analisadas, então, sob uma visão casualista, não 
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admitiriam exceções. Vale dizer que havendo essas ressalvas, considerava-se que a regra geral 

ainda não havia sido encontrada, alegavam-se empréstimos vocabulares ou, ainda, lançava-se 

mão da analogia, solução teórica que “[...] era entendida como a alteração na forma fonética 

de certos elementos duma língua por interveniência de seus paradigmas gramaticais 

regulares.” (FARACO, 2011, p. 35).  

Reações de ordem variada se erguem contrariamente às proposições dos 

neogramáticos. Salienta-se, dentre essas, a de Hugo Schuchardt, responsável por iniciar a 

instauração de uma nova postura nos estudos das línguas românicas, como informa Mattos e 

Silva (2008a):  

Schuchardt, partindo da fala e não mais da escrita, admite, contrariamente aos 
neogramáticos, que a mudança dos sons segue várias direções. Com isso, critica as 
abstrações generalizantes dos neogramáticos e admite que ‘cada palavra tem sua 
história’. Além disso, [...] vai introduzir nas preocupações dos linguistas a 
observação do fenômeno do contato entre línguas [...]. 
A preocupação com os fatos empíricos concretos, despertada pela observação da 
realidade e não pela inferência induzida, a partir de documentação escrita e esparsa 
no tempo, levou a uma nova orientação que floresceu entre muitos romanistas. 
(MATTOS E SILVA, 2008a, p. 32, 33) 

Firmaram-se, desse modo, caminhos que culminaram na assunção da Dialetologia, a 

qual, filiada às necessidades do método histórico-comparativo, teve por tarefa a observação da 

fala de localidades mais isoladas e de sujeitos pouco alfabetizados, uma vez que ainda se 

acreditava que essa seria uma fonte para o conhecimento de estágios anteriores da língua, 

ainda que, com os avanços da disciplina, tenham se encontrado trilhas diferentes. 

Devem ser realçados, nesses momentos iniciais do labor dialetológico, os trabalhos de 

Gustav Wenker e de Julles Gilliéron, responsáveis pela delimitação de características que 

norteariam a fixação da disciplina como fazer independente dos estudos de cunho 

comparatista. 

O primeiro foi o responsável por levar a cabo a documentação dos falares populares da 

Alemanha, através da recolha de dados linguísticos por correspondência. De acordo com Pop 

(1950), em 1876, Wenker enviou um questionário composto de quarenta frases, escritas em 

alemão literário, ao corpo docente de distintas escolas, para que fossem transpostas para 

dialetos locais. Juntamente com as frases, eram enviadas instruções para o fornecimento de 

dados sobre os responsáveis pela tradução bem como acerca da localidade a que se referia o 

falar. Não é possível, todavia, obter informações sobre o gênero ou a idade dos informantes de 

Wenker.  

Em um primeiro momento, pensava-se em recobrir apenas a antiga Província do Reno, 

porém, com o recebimento de apoio de autoridades, a empreitada de Wenker passou a recobrir 
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o território alemão como um todo. Ao fim, foi contabilizado um total de 44251 respostas, 

referentes a 40736 localidades. A partir desses dados, foram elaborados, em 1881, seis mapas 

– dois relativos a dados fonéticos e quatro a morfológicos – que fornecem uma fotografia 

linguística, elaborada pelo autor, acerca de áreas da Alemanha do Norte e do Centro.  

Semeavam-se, assim, as premissas para a investigação dialetal, com vistas à 

caracterização linguística de áreas distintas. À parte os inconvenientes atrelados aos inquéritos 

feitos por correspondência (os quais, além de não possibilitar um controle sistemático dos 

dados recolhidos, não permitem a realização de transcrições adequadas para o estudo da 

realidade fonética) bem como a restrição dos dados às frases estabelecidas, considera-se que 

“[...] a obra de Wenker tem o mérito de ser o marco inicial da geografia linguística na 

Alemanha [...]” (CARDOSO, 2010, p. 42).  

O segundo dialetólogo, anteriormente referido, Julles Gilliéron, ganha destaque por ser 

aquele que solidifica as ferramentas desenvolvidas por Wenker, consolidando o método da 

Geografia Linguística ou Geolinguística, ao conceber e executar o Atlas Linguistique de la 

France (ALF, 1902-1910). As principais motivações para a elaboração do atlas, 

salvaguardadas pela concepção dialetológica da época, são apontadas por Coseriu (1965):  

Tres fueron las principales razones que le determinaron a emprender la gravosa 
tarea: 1) la necesidad de ‘salvar’ para la ciencia y para la posteridad por lo menos 
una parte la riqueza y la variedad histórica de las hablas  locales, ya muy 
amenazadas por la rápida difusión de la lengua común; 2) la necesidad de una 
colección de materiales de todos los dialectos, sin lagunas demasiado graves, que 
permitiera sentar sobre bases más firmes su estudio comparativo;  3) la necesidad de 
una colección de material, en lo posible homogéneo. Para estas finalidades no 
podían resultar suficientes las monografías dialectales. Éstas, entonces como ahora, 
no existían para todos los dialectos y no presentaban ninguna uniformidad, ni de 
criterios, ni de proporciones, ni de nivel científico. Con las exigencias indicadas sólo 
podía cumplir, según Gilliéron, un atlas lingüístico de todo el territorio francés, 
realizado sobre la base de un material homogéneo recogido mediante encuesta 
directa y por una sola persona. (COSERIU, 1965, p. 16, grifos do autor)3 

Seguindo essas preocupações, a recolha de dados para o ALF foi efetivada, a partir de 

1887, por Edmond Edmont, comerciante francês, cuja aptidão para o trabalho de campo, para 

a realização de transcrições fonéticas e para a percepção de distinções em tal nível foi 

determinante para que lhe fosse atribuída a função de inquiridor único. Edmont percorreu 639 

                                                      
3 “Três foram as razões principais que o determinaram a empreender a difícil tarefa: 1) a necessidade de ‘salvar’ 
para a ciência e para a posteridade, ao menos em parte, a riqueza e a variedade histórica das falas locais, já muito 
ameaçadas pela rápida difusão da língua comum; 2) a necessidade de uma coleção de materiais de todos os 
dialetos, sem lacunas demasiado graves, que permitissem assentar sobre bases mais firmes seu estudo 
comparativo; 3) a necessidade de uma coleção de material, tanto quanto possível, homogêneo. Para estas 
finalidades não seriam suficientes as monografias dialetais. Estas, então como agora, não existiam para todos os 
dialetos e não apresentavam nenhuma uniformidade, nem de critérios, nem de proporções, nem de nível 
científico. Tais exigências só podiam ser preenchidas, segundo Gilliéron, por um atlas linguístico de todo o 
território francês, realizado sobre a base de um material homogêneo recolhido mediante entrevista direta e por 
uma só pessoa.” (Tradução nossa) 
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localidades, aplicando o questionário composto de 1920 perguntas voltadas à obtenção de 

dados linguísticos específicos a 700 informantes. As respostas eram imediatamente transcritas 

pelo inquiridor e cadernos contendo os dados obtidos eram enviados, com brevidade, a 

Gilliéron. Esses mecanismos possibilitaram a publicação dos três primeiros fascículos do 

ALF, em 1902, tendo sido o último deles publicado oito anos mais tarde. 

Não há identificação das particularidades socioculturais dos informantes nos mapas 

linguísticos, embora essas possam ser depreendidas das informações fornecidas no atlas. O 

grupo de sujeitos contemplado pelo ALF é relativamente homogêneo. Dentre os 700 

informantes, apenas 60 eram mulheres, havendo apenas 200 sujeitos que não exerciam 

profissões típicas da população rural, daquela época.  

Deve-se alertar, contudo, para o fato de que não havia, nesse momento, preocupação 

com a estratificação social sistemática, o que se justifica pelas já referidas associações da 

Dialetologia com as intenções da linguística histórico-comparativa, que permeiam 

determinadas escolhas metodológicas, fato sintetizado por Campoy (1993)4:  

El afán de búsqueda de los dialectos ‘puros’ o ‘reales’ provocó que en todos estos 
estudios la selección de los hablantes se hiciera atendiendo a ciertas características 
que éstos tenían que cumplir, independientemente de las realia, esto es, de las 
diferencias culturales, socioeconómicas y topográficas. (CAMPOY, 1993, p. 155, 
grifo do autor) 

Além de ter estabelecido, definitivamente, um método dialetológico que prioriza a 

obtenção sistemática de dados in loco, alguns destaques podem ser conferidos à obra.  

As cartas do ALF registram peculiaridades dos patois5 franceses, permitindo que se 

vejam variações nos níveis lexical e fonético. A partir das observações feitas, Gilliéron 

apontou várias inconsistências nas teses dos neogramáticos. A reação dialetológica, mais do 

que mudar o foco dos trabalhos precedentes, opera uma revolução na linguística histórica, ao 

demonstrar e admitir que a diversidade linguística não pode ser encarcerada em leis 

unidirecionais, como aponta Vidos (2001, p.55):  

A grande importância do método geográfico está precisamente no fato de ter reagido 
saudavelmente com fatores criativos na vida da linguagem, contra o determinismo, 
às vezes unilateral, do método histórico-comparativo, que pretendia poder descobrir 
em quase todos os aspectos das línguas românicas uma continuidade com o latim. 

Os aspectos criativos da linguagem registrados e analisados por Gilliéron provaram 

que as línguas variam e sofrem mutações no tempo e no espaço, fenômenos que se relacionam 

                                                      
4 “O afã da busca dos dialetos puros ou reais determinou que em todos estes estudos a seleção dos falantes tenha 
sido feita atendendo a certas características que estes tinham que cumprir, independentemente das realia, isto é, 
das diferenças culturais, socioeconômicas e topográficas.” (Tradução nossa) 
5 De acordo com Dubois et al (2006), patois (ou patoás) são falares típicos de uma comunidade, em geral, rurais. 
No contexto francês, tratava-se dos falares rurais sobre os quais, após a ascensão da burguesia, entre os séculos 
XVIII e XIX, foi imposta a língua falada por essa classe social, em Paris.  
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diretamente com aspectos internos e externos à estrutura. Consolida-se, a partir de então, a 

Dialetologia como a ciência que se dedica, sobretudo, à variação diatópica, caracterizando 

áreas em função de traços linguísticos próprios. Assume, desde aí, o já referido método da 

Geolinguística como principal6. 

O objetivo fulcral da Geolinguística é a cartografia de dados linguísticos, distribuídos, 

espacialmente, seja no tocante a uma ou mais línguas/dialetos, seja nos domínios nacional, 

regional ou, até mesmo, continental. Essa cartografia pode seguir procedimentos 

metodológicos diversos, os quais se correlacionam, diretamente, aos interesses da pesquisa e 

aos recursos tecnológicos disponíveis. Há, aí, a possibilidade de estabelecer duas 

classificações para os atlas linguísticos, tarefa primordial do método:  

1) Quanto à área que recobrem – regionais, nacionais, continentais ou de um 

grupo linguístico; 

2)  Quanto à natureza dos dados expostos e recursos utilizados – atlas de 

primeira geração (expõem apenas as informações linguísticas obtidas, podendo 

conter ou não notas e ilustrações), atlas de segunda geração (além dos dados, 

apresentam interpretações acerca dos fenômenos registrados) e atlas de terceira 

geração (são informatizados e permitem a audição das respostas dos falantes).  

Duas observações são válidas no que diz respeito à sua delimitação e à determinação 

de suas metas e procedimentos.  

A primeira delas é alusiva à compreensão do espaço geográfico e à escolha das 

localidades observadas. Ainda que nas origens do método se buscassem as áreas mais 

recônditas, por se crer que representavam uma fala arcaizante, as relações entre língua e 

espaço geográfico não eram tomadas sob um viés determinista, atrelando o uso a aspectos 

naturais, tais como clima e hidrografia, por exemplo. Embora se compreenda que a presença 

de determinados acidentes geográficos pode propiciar um maior isolamento ou facilitar o 

trânsito entre duas áreas, a seleção não se pauta (e nem se pautava), fundamentalmente, nesses 

aspectos. São postas, em evidência, portanto, as relações humanas travadas no espaço: 

Las relaciones que destaca la geografía lingüística […] no se entienden como 
relaciones directas entre el ambiente natural […] y el lenguaje, sino como relaciones 
entre el ambiente geográfico y la difusión y distribución espacial de las formas 
lingüísticas. Y no se conciben como relaciones de por sí determinantes, sino como 
relaciones condicionadas política, social y culturalmente: más bien que a la 
geografía física, atañen a la geografía humana y política. (COSERIU, 1965, p. 6)7 

                                                      
6 A Geolinguística, todavia, não é a única possibilidade para os estudos dialetais. Figuram, ao seu lado, as 
monografias dialetais: “São trabalhos que aprofundam a análise do dialeto de uma ou mais localidade (sic) 
tornando mais conhecida a realidade lingüística do país.” (FERREIRA; CARDOSO, 1994, p. 20).  
7 “As relações que a geografia linguística destaca [...] não se entendem como relações diretas entre o ambiente 
natural e a linguagem, senão como relações entre o ambiente geográfico e a difusão e distribuição espacial das 
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A escolha, no passado, era feita exatamente por se considerar que as áreas mais 

urbanas passavam por um processo de nivelamento das normas, em decorrência da 

interferência de fatores como a escola. Essa seleção foi revista, progressivamente, dentre 

outras razões, porque a Dialetologia passou a reconhecer as mudanças sofridas nas sociedades 

ocidentais contemporâneas, em que boa parte da população habita os centros urbanos, os 

quais se transformam, com o auxílio dos meios de comunicação de massa, em centros 

irradiadores de inovações.  

Exemplo de trabalho que, já na década de 1930, contempla, em sua rede de 

localidades, áreas urbanas é o Linguistic Atlas of New England (LANE). O atlas, coordenado 

por Hans Kurath, é parte de um projeto inicial, que previa a elaboração do Atlas Linguístico 

dos Estados Unidos e do Canadá, não concluído na época8.  

Os métodos, elaborados sob a responsabilidade de um comitê, distinguem-se pelo 

modo criterioso com que foram aplicados. Nove inquiridores treinados – dentre os quais o 

próprio coordenador da pesquisa – foram enviados a 431 localidades distribuídas pelos 

Estados de Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, New Hampshire e Maine, 

além de Long Island, ilha localizada no extremo sudeste de Nova York, na região Nordeste 

dos Estados Unidos. O questionário aplicado aos informantes era constituído de 421 palavras 

e frases demandadas a partir de 388 questões e as respostas eram transcritas no ato da 

entrevista. Sobre a relevância dos procedimentos utilizados para o LANE e a sua importância 

para os atlas posteriores, Pop (1950)9 afirma:  

L’Atlas linguistique de la Nouvelle-Anglaterre ouvre à la géographie linguistique, 
grâce à la prodigieuse activité du savant américain Hans Kurath et à celle de ses 
vaillants collaborateurs, les meilleurs perspectives de développement, et donné par 
une méthode de recherche très rigoureuse une base solide aux études futures. (POP, 
1950, p. 923)  

Destarte, demonstra-se que o espaço geográfico é compreendido com relação às 

alterações culturais e históricas nele provocadas pela ação humana, sendo os critérios de 

seleção das áreas pesquisadas modificados de acordo com as concepções do momento. Ao 

fazer tal interpretação e ao admitir que as línguas, diretamente correlacionadas ao uso que os 

falantes fazem delas, a Dialetologia e a Geolinguística revelam, através de seus dados, que a 

                                                                                                                                                                      
formas linguísticas. E não se concebem como relações determinantes em si mesmas, mas sim como relações 
condicionadas política, social e culturalmente: mais do que à geografia física, ligam-se à geografia humana e 
política.” (Tradução nossa).  
8 Embora o LANE não tenha sido concluído no momento em que começou a se desenvolver, as áreas 
pesquisadas e dados recolhidos foram utilizados para a confecção do Atlas of North American English, publicado 
por Labov, Ash e Boberg (2006).  
9 “O Atlas linguístico da Nova Inglaterra abre à geografia linguística, graças à atividade prodigiosa do estudioso 
americano Hans Kurath e àquela de seus valentes colaboradores, as melhores perspectivas de desenvolvimento, e 
forneceu, por um método de pesquisa bastante rigoroso, uma base sólida aos estudos futuros.” (Tradução nossa)   
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dimensão diatópica comporta, por exemplo, identidades de indivíduos e grupos, sucessões 

temporais e movimentos migratórios.  

Exemplos dessa asserção podem ser vistos através da leitura da carta 1, do Atlas 

Prévio dos Falares Baianos (APFB) (ROSSI et al, 1963) e da carta morfossintática 07, do 

Atlas Lingüístico-Etnográfico da Região Sul  (ALERS) (KOCH et al, 2002). A primeira é 

dedicada à representação das diferentes realizações fonéticas para a lexia ‘lua’. Motivada por 

respostas obtidas em inquéritos experimentais, registra, em localidades do interior da Bahia, o 

convívio entre a forma standard do Português Brasileiro, ‘lua’ ([»luå]), e as formas 

nasalizadas ‘lu)(a’ e ‘luma’([»lu)(å]e [»lu)må]), as quais podem ser consideradas arcaísmos, 

levando-se em conta as alterações sofridas pela consoante intervocálica, presente na forma 

latina luna, quando da passagem do latim para o português. Demonstra-se, assim, a 

convivência entre distintas sincronias do português, no espaço de um Estado.  

A visualização da carta do ALERS, por sua vez, torna perceptível, através da 

observação da marcação do gênero pelo determinante (artigo definido ‘o/a’), para o nome 

‘sabonete’, que a oscilação em tal realização revela os efeitos linguísticos do processo 

migratório de europeus para as áreas do Sul. Registram-se no atlas o resultado da coexistência 

do português e das línguas de imigrantes, as quais persistem entre os indivíduos bilíngues 

entrevistados pelo atlas, ainda que de modo minoritário.  
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Figura 8 − Carta 1 do Atlas Prévio dos Falares Baianos e Carta 07 do Atlas Lingüístico-Etnográfico da Região Sul :  realizações fonéticas de 
‘lua’ e  gênero de ‘sabonete’ 

 

 

Fontes: ROSSI et al., 1963; KOCH et al., 2002. 
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O espaço da Geolinguística é, então, denotador das relações entre ambiente 

geográfico, formas linguísticas e aspectos sociais. Sintetizam-se tais questões, a partir daquilo 

que aponta Cardoso (2010): 

O espaço geográfico evidencia a particularidade de cada terra, exibindo a variedade 
que uma língua assume de uma região para outra, como forma de responder à 
diversidade cultural, à natureza de formação demográfica da área, à própria base 
linguística preexistente e à interferência de outras línguas que se tenham feito 
presentes naquele espaço no curso da história. (CARDOSO, 2010, p. 15) 

Ainda no que tange à caracterização dos espaços linguísticos, a Dialetologia assume 

como uma das incumbências centrais o traçado de isoglossas, linhas imaginárias voltadas a 

estabelecer fronteiras entre regiões caracterizadas por um ou mais aspectos linguísticos. 

Recorrendo, mais uma vez, aos atlas linguísticos referentes ao PB, utiliza-se como exemplo a 

carta elaborada por Zágari (2005), a partir dos dados do Esboço de um Atlas Linguístico de 

Minas Gerais (EALMG) (RIBEIRO et al., 1977), em que se verifica a divisão dialetal do 

Estado de Minas Gerais. 

Atribuindo a divisão encontrada às distintas vias de ocupação histórica e geográfica 

das Minas Gerais, o autor estabelece três diferentes falares.  

(i) Falar baiano, caracterizado pela presença de vogais pretônicas abertas (como 

em [ç]rvalho e s[E]reno), de segmentos africados em grupos –it–, –id– 

(mui[tS]o, oi[tS]o etc.), pela realização de /t, d/ como oclusivas dento-

alveolares diante de /i/ (ida[d]i, den[t]e e outros) e pela nasalidade 

assimilatória em sílabas átonas (b[å)]nana, c[å)]minhão); 

(ii) Falar paulista, distinto pela realização retroflexa do rótico em coda silábica, 

como em abo[}]to; 

(iii) Falar mineiro, que, além de não possuir nenhuma das características 

encontradas nos demais, seria especificado pela monotongação de [aj], [ej] e 

[ow] e pela ditongação de vogais diante de /S/, quando em final absoluto de 

vocábulo, como se vê em arro[j]s, fa[j]s e nó[j]s.  
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Figura 9 – Falares do Estado de Minas Gerais, delimitados com base nos dados do Esboço de 
um Atlas Lingüístico de Minas Gerais. 

 
Fonte: ZÁGARI, 2005, p. 64 (com adaptações). 

A outra observação, anteriormente apontada, diz respeito ao conhecimento das 

limitações do trabalho geolinguístico. Os dados linguísticos cartografados, quando não 

interpretados, por atividades subsequentes, revelam o caráter descritivista dos atlas, uma vez 

que, em boa parte dos casos, há ausência de aprofundamento na análise das peculiaridades 

linguísticas registradas. Essa questão é sumarizada naquilo que diz Rossi (1967), a respeito de 

tais empreendimentos:  

Hoje não se precisa mais do que bom senso e isenção para compreender que êles 
permanecem uma das maiores conquistas da Lingüistica no século XX, mas 
padecem, como qualquer outro instrumento de trabalho resultante de qualquer outro 
método, de suas limitações. Dizem muito, dizem mais do que seria possível dizer 
por qualquer outro processo conhecido, valem muito pelo que permitem dizer a 
partir dêles com segurança e objetividade, mas não dizem tudo. Permitem ver muito 
em extensão, mas com o sacrifício da profundidade e do pormenor, embora como 
inventário preliminar constituam um ponto de partida muito seguro para 
aprofundamento dos estudos mais exaustivos de áreas menores que nêle se 
delimitem já então partindo não de pressupostos extra-lingüísticos, mas de dados de 
lingüística interna, colhidos ao vivo, que freqüentemente contrariam todos os 
pressupostos apriorísticos. (ROSSI, 1967, p. 63) 

No entanto, assim como demonstra o autor, essa ausência de pormenorização não deve 

ser considerada um demérito para os atlas linguísticos e para a própria Dialetologia, cuja 

importância está relacionada, justamente, à sistematicidade na coleta de dados empíricos, 
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oriundos da fala, sendo o seu objetivo primordial constituir fotografias das realidades 

linguísticas estudadas, conforme aponta Cardoso (2010):  

[...] interessa à dialetologia o registro dos fatos de uma língua em uma dada região, 
não lhe cabendo, necessariamente, mostrar o percurso da variação que se registra e o 
caminho histórico que tal ou qual fato persegue. Dessa forma, os dados de cunho 
dialetal devem levar a se poder afirmar se tal ou qual fenômeno/ fato se documenta 
na área em observação [...]. (CARDOSO, 2010, p. 92)  

Vale dizer ainda, no que concerne à caracterização da Dialetologia enquanto ciência, 

que as mudanças epistemológicas sofridas dizem respeito também a alterações no panorama 

dos estudos linguísticos, no decorrer do século XX. Nesse sentido, o alvorecer da 

Sociolinguística Variacionista, cujas características são objetos de itens posteriores, é um 

momento fundamental nessa compreensão.  

De modo geral, a emergência de uma vertente dos estudos linguísticos, preocupada, 

diretamente, com os condicionamentos sociais para as realizações linguísticas, abarcando, em 

suas investigações, uma sistemática estratificação social dos informantes – não 

necessariamente identificado como o homem, adulto, rurícola e sedentário, o qual interessava, 

primeiramente, à Dialetologia10 –, priorizando as zonas urbanas propiciou críticas à área, 

alegando-se certo arrefecimento no campo de estudos.  

A esse respeito, Radtke e Thun (1991) se reportam a uma suposta crise na 

Geolinguística, motivada, em boa parte, pela falta de informação acerca dos trabalhos 

elaborados, disseminada por correntes teóricas afins e cujas opiniões se correlacionariam, 

principalmente, a uma aparente falta de atualização:  

La verdadera (o la supuesta) crisis se manifiesta sobre todo en la critica a los 
postulados teóricos de la dialectología en general y también a la geografía lingüística 
románica en tanto se distanciaría de la realidad. Así se pretende dar a entender que 
[…] no se habrían ocupado del mundo moderno de la ciudad, de la movilidad 
poblacional o de los medios de comunicación masiva y que habrían sido superadas 
por ciencias como la sociolingüística  […]. En una palabra: la geografía lingüística, 
una disciplina obsoleta. (RADTKE; THUN, 1991, p. 26)11.  

Há de se tecerem, todavia, algumas considerações em torno dessa questão. A primeira 

delas se refere ao fato de que as implicações socioculturais das comunidades estudadas, 

embora não tenham se constituído uma preocupação metódica da maioria dos atlas, vêm 

sendo, ao longo dos tempos, abordadas pelos estudos dialetais, conforme se viu, por exemplo, 

                                                      
10 Conforme Chambers e Trudgill (1994, p. 57), estes informantes seriam identificados pela sigla NORM, do 
inglês nonmobile (sedentários), older (mais velhos), rural (rurícolas) e male (homem).  
11 “A verdadeira (ou a suposta) crise se manifesta, sobretudo, na crítica aos postulados teóricos da dialetologia 
em geral e também da geografia linguística românica as quais se distanciariam da realidade. Assim se pretende 
dar a entender que [...] não se teriam ocupado do mundo moderno, da cidade, da mobilidade populacional ou dos 
meios de comunicação massiva e que haviam sido superadas por ciências como a sociolinguística. Em uma 
palavra: a geografia linguística, uma disciplina obsoleta.” (Tradução nossa)  
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na diversificação ocasional dos informantes do ALF ou na metodologia mais rigorosa 

empregada para o LANE. 

Uma segunda observação é atinente ao fato de ter sido o advento da Sociolinguística (e 

também de outras abordagens linguísticas) frutífero para a Dialetologia, considerando-se os 

avanços teóricos e metodológicos que lhe foram proporcionados. Ao contemplar de modo 

sistematizado a estratificação social dos informantes, além de atuar também em áreas urbanas, 

abarcando informantes com certo grau de mobilidade, dados referentes a níveis de análise 

linguística como o morfológico, o sintático e o pragmático e adotando novos métodos para o 

processamento e análise dos dados, assume novas feições, sendo designada de Dialetologia 

Pluridimensional ou Dialetologia Contemporânea. 

No panorama internacional, expoente dessa nova perspectiva dialetológica é o Atlas 

Lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay (ADDU) de autoria de Elizaincín e Thun, 

(2000). Além de contemplar a dimensão espacial (diatópica), abarca a estratificação social 

(diastrática), as diferentes faixas etárias (diageracional) e os distintos estilos contextuais 

(diafásica). Incorpora o critério topodinâmico (informantes móveis, em razão dos grandes 

fluxos migratórios nos centros urbanos) e a questão dialingual, ao considerar como pontos de 

inquérito áreas de fronteira entre o Uruguai, o Brasil e a Argentina. Além disso, inova ao 

representar, nas cartas linguísticas, as informações diastráticas e diageracionais, utilizando-se 

de uma simbologia em forma de cruz, na qual os indivíduos pertencentes à classe mais alta 

estão na linha horizontal superior e os considerados da classe baixa, na inferior, enquanto no 

eixo vertical, os idosos aparecem à esquerda e os jovens à direita, como esclarece Thun (1991, 

p. 216). 

Por fim, os dados coletados pela Dialetologia, não obstante, servem como subsídio ao 

trabalho de outras áreas da Linguística e, além disso, não é possível considerá-la uma 

disciplina morta ou obsoleta: ressignifica-se e não se estagna diante das novas perspectivas 

para o estudo da variação. Provas disso são os avanços encontrados na Dialetologia brasileira, 

apresentada a seguir.  

3.1.2 Os estudos dialetais no Brasil 

Intenta-se, a partir daqui, traçar um breve panorama dos estudos dialetais no Brasil, 

ressaltando-se as distintas contribuições feitas, nesse campo, acerca da Língua Portuguesa.  

Como mostra Cardoso (1999), os primeiros comentários referentes à realidade do 

português em terras brasileiras tratam de divergências entre os usos dessa variedade e o PE e 

remetem ao século XVIII, como demonstram, em 1725, as observações de D. Jerônimo 
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Contador de Argote, que afirmava ser o léxico do PB detentor de muitos itens oriundos das 

línguas autóctones e do português antigo. 

As primeiras contribuições ordenadas acerca da descrição do PB, evidenciando-se 

aspectos lexicais, ainda em contraste ao PE, são identificáveis no século XIX, nas reflexões 

do Visconde de Pedra Branca (Domingos Borges de Barros), na Introdução ao Atlas 

Etnographique du Globe (1826), de Adrien Balbi: “Trata-se de uma lista de palavras que 

apresenta um rol de oito nomes que mudam de significação e outro de cinquenta nomes 

usados exclusivamente no Brasil.” (CARDOSO, 1999, p. 234).   

 Essas visões iniciais, embora pouco elucidativas, impulsionaram a produção de 

investigações posteriores. A partir dessas produções e de suas diferentes perspectivas, 

formularam-se algumas propostas de periodização da Dialetologia no Brasil. A exemplo 

dessas, citam-se as propostas de Nascentes (1953), que determina duas grandes fases (a 

primeira iniciada em 1826, estendida até 1920, e a outra iniciada a partir desse ano), a de 

Castilho (1972-1973) − que estabelece, também, duas etapas, sendo a primeira iniciada em 

1920 e a segunda em 1958 −, a de Brandão (1991) − que também delimita dois períodos, 

estabelecendo os anos entre 1957 e 1959, em que ocorreu uma série de congressos voltados à 

língua falada, como um limite − e a de Ferreira e Cardoso (1994), que retomam e 

complementam a proposta do primeiro autor.   

Estas últimas autoras propõem a interpretação da história da Dialetologia no Brasil em 

três fases, a qual é complementada por Cardoso e Mota (2006), com a inserção de uma quarta 

etapa. A primeira fase, que se estende de 1826 a 1920, caracteriza-se por estudos 

assistemáticos, voltados à interface lexical do PB. A segunda fase, ainda pouco dotada de 

sistematicidade no que tange às metodologias empregadas e à recolha de dados empíricos, 

distingue-se pela existência de trabalhos monográficos dedicados à descrição de falares 

regionais, a partir de especificidades estruturais. Destacam-se, ainda, nesse segundo momento, 

as propostas de divisão dialetal, dentre as quais sobressai a de Nascentes (1953), baseada em 

suas impressões sobre a realização das vogais médias pretônicas e da entoação. 

A terceira fase tem como ponto de partida o ano de 1952 e se distingue pelo início das 

investigações do PB, norteadas pelo método da Geografia Linguística, direção que se 

estabelece em razão do Decreto 30.643 de 1952 e de suas repercussões. A Lei Federal 

estabelecia a criação da Casa de Rui Barbosa e propunha como função principal de sua 

Comissão de Filologia a elaboração de um atlas linguístico do Brasil. 

Questões de ordem científica e aspectos atinentes à situação socioeconômica do Brasil, 

em meados da década de 1950, referentes à sua dimensão territorial e à ausência de meios de 
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transporte e de comunicação, postergaram a elaboração do atlas nacional, tendo importantes 

nomes da Dialetologia brasileira advogado em prol da elaboração de atlas regionais.  

Coube a Nelson Rossi, dialetólogo carioca instalado em 1955 na Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), o papel de líder dos percursos que findaram na publicação, em 1963, do 

primeiro atlas linguístico do Brasil, o APFB. A tarefa de documentar a fala de informantes de 

50 localidades do interior da Bahia foi executada com o apoio de pesquisadores recém-

formados da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, treinados para a aplicação dos 

questionários e transcrição dos dados in loco, pelo próprio Rossi. Duas delas, Dinah Maria 

Isensee (hoje, Dinah Callou) e Carlota Ferreira, por terem acompanhado os trabalhos para o 

atlas até a sua publicação, figuram como colaboradoras principais do trabalho.  

O atlas é composto de um volume introdutório e de um conjunto de 198 cartas 

linguísticas, sendo 44 delas resumos das anteriores. Há, ainda, 11 cartas introdutórias, que se 

reportam a particularidades geográficas da Bahia bem como a questões relativas ao próprio 

atlas. Embora se dediquem, primordialmente, à investigação lexical, os dados são 

apresentados, na maior parte, em transcrição fonética, tornando possíveis, por exemplo, 

observações como as pretendidas neste estudo.  

Hoje, incluindo o APFB, o Brasil conta com dez atlas regionais publicados. Seguindo 

a ordem cronológica de publicação, apresentam-se, brevemente, características desses atlas. 

O segundo atlas estadual publicado teve por objetivo cartografar as particularidades 

linguísticas do Estado de Minas Gerais. Inicialmente pensado em quatro volumes, o EALMG, 

já citado anteriormente, conta apenas com a publicação do primeiro volume. Neste, constam 

uma descrição da metodologia adotada, dados sobre as 116 localidades pesquisadas e sobre os 

informantes inquiridos, nativos das cidades, com idade entre 30 e 50 anos, homens e 

analfabetos, em sua maioria. O atlas é composto de cartas lexicais (em número de 21), 

fonéticas (24 cartas) e de isófonas e isoléxicas. 

Os dados foram obtidos a partir da aplicação de um questionário com 415 perguntas, 

previamente testadas na região da Zona da Mata Mineira, não tendo sido todas as questões 

contempladas pela cartografia do primeiro volume. Ressalte-se que os dados colhidos in loco 

foram complementados por inquéritos realizados através de correspondência, em 672 

localidades. 

O Estado da Paraíba é a área compreendida pelo terceiro trabalho geolinguístico 

publicado no Brasil, o Atlas Lingüístico da Paraíba (ALPB) (ARAGÃO; MENEZES, 1984). 

Pensado em três volumes, conta com dois publicados. O primeiro deles é introdutório, 

abarcando, além da caracterização das localidades e dos informantes, dados acerca das 
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variantes registradas no atlas. O segundo é o volume de cartas, elaboradas a partir das 

respostas dos informantes inquiridos em 100 localidades paraibanas (25 municípios e três 

cidades satélites, para cada um deles). Os informantes, nesse caso, também são adultos (entre 

30 e 75 anos), analfabetos e semialfabetizados, não havendo um controle sistemático do seu 

gênero.  

Um dos fatores motivadores para os empreendimentos geolinguísticos no Estado de 

Sergipe, o quarto a ser contemplado com um atlas publicado, foi a necessidade de dar 

continuidade à investigação do falar baiano, iniciada em 1963, por ocasião do APFB.  

Os trabalhos em Sergipe se iniciaram a partir da produção do Atlas Lingüístico de 

Sergipe (ALS) (FERREIRA et al., 1987), sob a responsabilidade da equipe de Dialetologia da 

Universidade Federal da Bahia, liderada por Nelson Rossi e, naquele momento, constituída 

por Carlota Ferreira, Jacyra Mota, Judith Freitas, Nadja Andrade, Suzana Cardoso e Vera 

Rollemberg.  

Os trabalhos para a feitura do atlas tiveram o seu ponto de partida em 1963, a partir da 

realização de inquéritos preliminares em quatro localidades, complementados em 1964, 

mediante a elaboração de um novo questionário. Já nos anos de 1967 e 1968 os inquéritos 

definitivos haviam sido concluídos. Dessa forma, o ALS é o segundo atlas regional a ser 

levado a cabo no Brasil. Contudo é sabido que a sua publicação, feita em um volume único, 

datada de 1987, foi retardada em função de ausência de financiamento.  

A rede de pontos do ALS é constituída de quinze localidades do interior sergipano 

(numeradas a partir de 51, uma vez que visava à continuidade do APFB), tendo sido a sua 

escolha norteada por aspectos tais como antiguidade, afastamento de grandes centros urbanos 

e número de habitantes. Os informantes, no total de 30, são nascidos nas localidades, 

analfabetos ou pouco escolarizados, homens e mulheres, rigidamente estratificados. Inova, 

assim, com relação aos anteriores por fazer um controle sistemático da variável gênero.  

Tomando por base os questionários aplicados na Bahia, foram realizados, para o ALS, 

inquéritos de sondagem, em quatro localidades, por meio de um questionário composto de 

3.700 e perguntas, as quais abarcavam as áreas semânticas TERRA, VEGETAIS, HOMEM e 

ANIMAIS. Após a análise do material colhido em campo, o questionário foi reconfigurado e 

aplicado, como nova sondagem, em todos os pontos da rede, chegando, assim, a uma versão 

final com 687 questões, as quais incluíam todas as que fizeram parte do Extrato de 

Questionário do APFB.  

Em sua cartografia estão registrados dados de cunho fonético-fonológico e semântico-

lexical, priorizando aquilo que é comum ao APFB. Por possuir um instrumento de coleta de 
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dados mais amplo do que o seu antecessor, nem todos os dados coletados estão cartografados 

no ALS. Esses materiais foram explorados em estudos diversos, permanecendo ainda 

informações não cartografadas, as quais foram tratadas no Atlas Linguístico de Sergipe II 

(ALS II) (CARDOSO, 2005). Inicialmente apresentado sob a forma de tese de doutorado, o 

ALS II retoma os dados obtidos através das perguntas concernentes à área semântica 

HOMEM, subdividida em outras áreas temáticas (corpo humano, doenças, crenças, 

atividades, objetos de uso, alimentação etc.).  

O Atlas Lingüístico do Paraná (ALPR), quinto atlas linguístico brasileiro publicado, 

realizou-se, primeiramente, sob a forma de tese de doutorado de Vanderci de Andrade 

Aguilera, tendo sido publicado em dois momentos distintos: primeiramente, o volume de 

cartas publicado em 1994 e, depois, o volume de Introdução, tornado público em 1996. 

A rede de pontos do ALPR perfaz um total de 65 localidades do Estado do Paraná, 

estando incluídas, dentre elas, a capital do Estado, Curitiba, e centros urbanos, como 

Londrina. Optou-se, na escolha dos informantes, pelos critérios fundamentais da Dialetologia 

Tradicional. No que tange à sua idade, os informantes pertencem a uma faixa de 30 a 60 anos. 

Estratificação rigorosa só se estabeleceu com relação ao gênero, tendo sido, sistematicamente, 

ouvidos, em cada localidade, um homem e uma mulher. 

Os questionários utilizados para o ALPR contêm, ao todo, 325 questões referentes aos 

campos semânticos TERRA e HOMEM. Abarcam temas que permitem considerações acerca 

de crenças populares. Dessas se aproveitaram para a cartografia 19112 perguntas. Dentre as 

cartas produzidas, constam 92 lexicais, 70 fonéticas, 19 isoléxicas e 10 isófonas.  

O ALERS é o primeiro atlas linguístico brasileiro que responde pela investigação 

dialetal de uma região administrativa brasileira, abrangendo 294 localidades (275 rurais e 19 

centros urbanos) dos Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nessas, 

foram ouvidos, simultaneamente, dois informantes, analfabetos ou de baixa escolaridade, sem 

controle sistemático de características como gênero e faixa etária.  

Os primeiros trabalhos para a elaboração do atlas começaram a se delinear em 1980, 

mediante a coordenação de equipes estaduais, tendo culminado com a publicação de dois 

volumes, no ano de 2002. No primeiro volume constam dados sobre os informantes, 

localidades, seis cartas introdutórias (nas quais se apresentam dados de natureza etnográfica) e 

dados metodológicos. O outro contém as cartas linguísticas, estando, dentre elas, cartas 

                                                      
12 As respostas às questões restantes foram utilizadas por Altino (2007), em sua tese de doutorado, Atlas 
Lingüístico do Paraná II (ALPR II), ainda não publicada.  
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fonéticas e morfossintáticas. Em 2012, foi publicada uma segunda edição ampliada, contendo 

as cartas lexicais. 

O Atlas Lingüístico-Sonoro do Pará (ALiSPA) (RAZKY, 2004) está integrado a um 

projeto maior, o ALiPA (Atlas Geo-Sociolinguístico do Pará), cujo objetivo é o estudo dos 

falares paraenses em diferentes níveis da língua (lexical, fonético-fonológico e 

morfossintático), considerando, além da variação diatópica, a estratificação social.  

Trata-se do primeiro atlas linguístico brasileiro de terceira geração: além da exposição 

cartográfica dos dados, há a possibilidade de audição/captação dos dados linguísticos e da 

submissão destes ao tratamento da Fonética Acústica. Consideraram-se dez das 57 localidades 

integradas à rede de pontos do projeto maior. Em cada uma destas, foram ouvidos quatro 

informantes estratificados com relação ao gênero (homens e mulheres) e à faixa etária (faixa 

I: 19 a 33 anos; faixa II: 40 a 70 anos). Todos os informantes possuem até o 1º grau completo. 

O Atlas Lingüístico do Mato Grosso do Sul (ALMS) (OLIVEIRA, 2007) investiga 

particularidades linguísticas de 33 localidades do Estado do Mato Grosso do Sul. A 

composição do atlas tomou por base a aplicação de um questionário que abrange 506 

perguntas de caráter semântico-lexical, além de 42 questões de ordem fonético-fonológica. 

Foram ouvidos quatro informantes por localidade. Todos eles são estratificados segundo o 

gênero (homens e mulheres) e a faixa etária (faixa I: 18 a 30 anos; faixa II: 40 a 70 anos). 

Quanto à escolaridade, são todos analfabetos ou com escolaridade até a 4ª série do Ensino 

Fundamental.  

A mais recente publicação no âmbito da Geolinguística brasileira, o Atlas Linguístico 

do Ceará (ALECE) (BESSA, 2010), responde a uma iniciativa cujos primeiros movimentos 

se delinearam em 1978, contando com dois volumes publicados. A pesquisa foi efetivada em 

70 municípios cearenses, nos quais se ouviram 280 informantes, dos gêneros masculino e 

feminino, com idade entre 30 e 60 anos, sendo, equitativamente, analfabetos ou com o 

primeiro grau completo. 

O volume I do atlas apresenta dados históricos acerca do Estado do Ceará e da 

orientação teórico-metodológica do atlas. No volume de cartas, constam 256 cartogramas que 

registram dados fonéticos e lexicais, obtidos a partir da aplicação de um questionário 

constituído de 306 questões, as quais compreendem 583 itens. 

Ao invés de apresentar uma carta única para o tratamento de um determinado dado, 

são expostos, no ALECE, conjuntos de cartas, chegando-se ao máximo de 12 representações 

cartográficas por item investigado, em virtude da opção de se registrarem os dados em pares 
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de cartas lexicais e fonéticas, pares de cartas para cada conjunto de informantes e cartas para o 

registro de ocorrências únicas.  

Além dos referidos atlas, alguns Estados brasileiros contam com teses e dissertações, 

não publicados, a exemplo do Atlas Lingüístico do Amazonas (CRUZ, 2004), do Micro Atlas 

Fonético do Estado do Rio de Janeiro (ALMEIDA, 2008) e do Atlas Fonético do Entorno da 

Baía de Guanabara (LIMA, 2006). Somem-se a esses os projetos de atlas ainda em 

andamento, como o Atlas Linguístico do Estado do Maranhão, o Atlas Linguístico do Acre e 

o Atlas Linguístico do Espírito Santo. 

Salienta-se, a respeito desses trabalhos, que, ao ter o corpus constituído em momentos 

distintos, seguindo orientações metodológicas diferenciadas, não possuem a uniformização 

necessária para o traçado coerente das áreas dialetais brasileiras, fornecendo um 

conhecimento geral da realidade areal do PB. Permitem, entretanto, que se visualize, com 

pormenor, a diversidade linguística de muitas porções do território.  

Em 1996, ano em que já se contava com cinco atlas regionais publicados, retoma-se a 

proposta de elaboração do Atlas Linguístico do Brasil, com a intenção de ter essa visão global 

do PB, sob distintos vieses:  

O Projeto ALiB surge, por iniciativa do grupo de pesquisadores em Dialectologia do 
Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, durante o Seminário Nacional 
Caminhos e Perspectivas para a Geolingüística no Brasil, realizado em Salvador 
Bahia, tendo se constituído, então, um comitê nacional para coordená-lo, com a 
presença de autores dos atlas linguísticos brasileiros já publicados e de um 
representante dos atlas em andamento. (CARDOSO; MOTA, 2006, p. 20) 

A quarta fase para os estudos dialetológicos no Brasil, assim, tem como ponto de 

partida, precisamente, esse momento de retomada de um projeto de cunho nacional, referente 

à língua portuguesa. 

Ao ganhar corpo em 1996, o Projeto ALiB passou a possuir como meta principal o 

mapeamento do português falado em 250 localidades brasileiras, distribuídas do Oiapoque ao 

Chuí, abarcando tanto as capitais, quanto as cidades interioranas. Esse projeto é concebido 

como uma empreitada de cunho nacional a qual estão integradas instituições de ensino 

superior públicas e privadas, e multidisciplinar, havendo a união dos conhecimentos 

geolinguísticos, geográficos, computacionais, entre outros.  

A ideia ressurgiu em encontro ocorrido na UFBA, com vistas a traçar uma política 

geolinguística para o país e discutir questões metodológicas a serem empregadas no projeto 

que ali se iniciaria. Firmaram-se convênios entre a universidade e outras instituições de 

ensino, conformando-se, desde aí, o seu caráter interinstitucional. Estabeleceu-se um Comitê 

Nacional, responsável pela sua gestão. Além desse grupo, o trabalho é administrado por sete 
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Equipes Regionais (são elas: Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná e 

Rio Grande do Sul), que são lideradas pelos diretores científicos e coordenadores estaduais. 

Articulam-se, também, para a execução do projeto, comissões de informatização − 

responsável pela implantação do banco de dados virtual do projeto, que se encontra em 

andamento − e de cartografia e as equipes de inquiridores e transcritores.  

Não obstante, ressalta-se que essa quarta fase, marcada pela implementação do Projeto 

ALiB, tem ressonâncias teórico-metodológicas maiores, ao estabelecer novos rumos para a 

Dialetologia brasileira13:  

Do ponto de vista metodológico, essa nova fase coincide com a incorporação dos 
princípios implementados pela Sociolingüística a partir da década de 60 do século 
passado, abandonando-se a visão monodimensional – monoestrática, 
monogeracional, monogenérica, monofásica etc. – que predominou na geolingüística 
hoje rotulada de tradicional. (CARDOSO; MOTA, 2006, p. 21) 

Ampliam-se os horizontes de estudo ao se contemplarem níveis de análise como a 

morfossintaxe e a pragmática, desconsiderados nos atlas publicados até 1996; agregam-se 

novas metodologias, tanto no que tange à análise, quanto no que é referente à exposição dos 

dados; e, principalmente, incorporam-se, sistematicamente, os veios sociolinguísticos à 

Dialetologia no Brasil.  

3.2 A SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA: A LÍNGUA NO DOMÍNIO DA 

SOCIEDADE 

3.2.1 O sistema entre a variação e a mudança linguística 

A Sociolinguística, enquanto ramo da Linguística Moderna, detém-se na observação 

dos usos linguísticos concretos, seus encaixamentos na estrutura linguística e suas relações 

com a sociedade, julgando, nesse sentido, os vínculos entre esses elementos como intrínsecos 

e indissociáveis. Compreende a variação e a mudança linguísticas − resultado da alternância 

de formas linguísticas ao longo do tempo − como fenômenos responsáveis pela reestruturação 

contínua das línguas. Considera que o estudo linguístico é inegavelmente social e deve se 

pautar na língua efetivamente usada, apreendida das trocas linguísticas concretas, como 

adverte Labov (2008 [1972]):  

Por vários anos, resisti ao termo sociolingüística, já que ele implica que pode haver 
uma teoria ou prática lingüística bem sucedida que não é social. [...] Existe uma 
crescente percepção de que a base do conhecimento intersubjetivo na lingüística tem 
de ser encontrada na fala – a língua tal como usada na vida diária por membros da 
ordem social, este veículo de comunicação com que as pessoas discutem com seus 

                                                      
13 Ressalte-se que não somente o Projeto ALiB, mas também alguns dos atlas produzidos e publicados após o 
ano de 1996, a exemplo do ALiSPA e do ALMS, incorporam as tendências dessa nova fase para os estudos 
dialetais no Brasil.  
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cônjuges, brincam com seus amigos e ludibriam seus inimigos. (LABOV, 2008 
[1972], p. 13) 

A percepção apresentada pelo autor nem sempre foi central nos estudos linguísticos e, 

por isso, acredita-se que as propostas apresentadas pela disciplina representam uma virada 

epistemológica, uma vez que propõem direcionamentos para a compreensão de língua, dos 

fenômenos de variação e mudança, estabelecendo novos procedimentos teórico-

metodológicos para lidar com esses fatos.  

A Sociolinguística Variacionista se ergue, assim, na década de 1960. Além de rever as 

relações entre individual e social e de conferir ao sujeito da Linguística um papel de agente 

perante a língua, coube a essa disciplina:  

(i) Estabelecer uma visão teórica sobre a língua que estivesse conformada à ideia 

de um falante sociologicamente determinado, detentor de diferentes 

particularidades, inserido no seio de uma comunidade de fala, desfazendo a 

relação entre sistema e homogeneidade, estabelecida no Curso de Linguística 

Geral, atribuído a Ferdinand de Saussure, e reiterada por estudos posteriores;  

(ii) Lançar fundamentos, pautados em dados empíricos, para a compreensão dos 

processos de variação e mudança como mecanismos estruturadores do sistema, 

afastando de ambos o papel de flutuações na fala e, portanto, não os 

considerando assistemáticos.  

Investigações sociolinguísticas fundadoras de seus métodos de estudo e de seus 

princípios teóricos são os trabalhos de William Labov, realizados nos anos de 196214 e 196615, 

nos Estados Unidos.  

O primeiro deles consistiu na observação do processo de centralização do elemento 

vocálico dos ditongos (aI) (como em white, right e twice)  e (aU) (em house, out e doubt, por 

exemplo), na ilha de Martha’s Vineyard, Estado de Massachussets. Investigações 

preliminares, a exemplo dos dados registrados no LANE, demonstravam que nessa 

comunidade ocorria a centralização da vogal, registrando-se variantes como [åI] / [åU] e 

também [´I] / [´U], divergindo do padrão americano [aI] / [aU]. Interessava ao autor 

identificar a distribuição e frequência das variantes, controlando aspectos sociais dos 

                                                      
14 O estudo elaborado em 1962, como trabalho de mestrado do autor, teve uma primeira versão publicada no ano 
seguinte. Posteriormente, em 1972, foi publicado no livro Sociolinguistic patterns, cuja tradução brasileira, 
Padrões sociolinguísticos (2008), serve de referência a essa dissertação.   
15 Publicado em 1966, The social stratification of english in New York City, foi constituído a partir da tese do 
autor, apresentada em 1964, na Universidade de Columbia. A sua segunda edição, datada de 2006, bem como as 
considerações acerca do trabalho, presentes em Padrões sociolinguísticos, são fonte das informações aqui 
expostas.  
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informantes, como faixa etária, grupo étnico e atuação profissional, além de possíveis 

elementos condicionantes de natureza intralinguística, como o ambiente segmental em que 

está inserida a variável, fatores prosódicos e o elemento lexical específico. Sua principal 

preocupação era, além de entender a variação, encaixada na estrutura do inglês vineyardense e 

no contexto social da ilha, identificar as mudanças em curso nesse sistema.  

Insere, assim, a observação da mudança, evidenciada como um processo, diretamente 

relacionado com a variação, efetivamente em meio social, apontando a necessidade de se 

observarem as forças sociais que operam sobre a língua, sincronicamente. Esclarece o autor:  

O ponto de vista do presente estudo é o de que não se pode entender o 
desenvolvimento de uma mudança lingüística sem levar em conta a vida social da 
comunidade em que ela ocorre. Ou, dizendo de outro modo, as pressões sociais estão 
operando continuamente sobre a língua, não de algum ponto remoto do passado, mas 
como uma força social imanente, agindo no presente vivo. (LABOV, 2008 [1972], 
p. 21) 

Dessa forma, os resultados encontrados deveriam ser observados não somente com 

relação aos condicionamentos controlados, mas também dentro do panorama social da ilha 

como um todo.  

Dentre as características apontadas pelo autor, para Martha’s Vineyard, salienta-se que 

se trata de uma ilha isolada do continente, tanto no sentido geográfico, quanto em termos 

socioeconômicos. O espaço é dividido entre a Ilha Baixa, onde se localizavam pequenos 

vilarejos, e a Ilha Alta, área pouco povoada, onde se situavam as residências de famílias 

tradicionais (descendentes dos colonos ingleses), casas de veraneio, além de uma região 

habitada por indígenas remanescentes.  Além dos habitantes de origem inglesa e dos 

indígenas, havia os descendentes de portugueses imigrantes.  

A ilha, que era caracterizada pelo conservadorismo linguístico, com relação às 

inovações disseminadas por Boston, capital do Estado, era invadida por um grande número de 

turistas, no verão, os quais a esvaziavam durante o inverno. O turismo era a sua fonte 

principal de renda, em face das atividades pesqueiras, antes bem desenvolvidas pelas famílias 

tradicionais, em declínio no momento da pesquisa.  

Essa sensação de dependência com relação à presença dos veranistas despertava uma 

série de reações de resistência cultural por parte dos nativos. Os dados numéricos 

apresentados por Labov revelaram, justamente, um percentual mais elevado de centralização 

na fala dos habitantes das áreas rurais mais isoladas, cuja pesca ainda era a atividade central. 

Destaca ainda o papel dos indivíduos com idade entre 30 e 45 anos, filhos dessas famílias 

tradicionais, no processo de mudança, que revelavam, em sua fala, a mesma tendência de 

manutenção da identidade local.  
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O segundo trabalho citado analisa o sistema sonoro do inglês falado na cidade de Nova 

York. Segundo Labov (2006b [1966], p. 3), a estrutura linguística investigada se apresentava 

de modo incomumente complexo, apresentando mudanças em larga escala, cujo ritmo seria 

mais rápido do que as mudanças sociais ocorridas na comunidade. Alerta para o fato de que a 

comunidade de fala nova-iorquina era muito mais complexa do que a da ilha de Martha’s 

Vineyard. A população que, àquela época, era cerca de mil vezes maior do que a da ilha, 

encontrava-se estratificada em muito mais camadas e a mobilidade era uma marca 

característica. Observou os fatos linguísticos escolhidos segundo um espectro de aspectos 

sociais e contextos estilísticos, considerando, sobretudo, a fala dos moradores do Lower East 

Side, área tipicamente ocupada por imigrantes e operários. 

Os resultados e considerações tecidas suscitaram a publicação, em 1968, de Empirical 

foundations for a theory of the language change (Fundamentos empíricos para uma teoria da 

mudança linguística, 2006), por Uriel Weinreich, William Labov e Marvin Herzog, texto 

programático da Sociolinguística Variacionista. 

Uma das principais observações da obra, no sentido de uma reconfiguração na 

compreensão dos fenômenos linguísticos, dizem respeito ao fato de tanto os testemunhos da 

Geolinguística, quanto os dos estudos pautados na observação da fala de informantes 

estratificados, segundo diferentes faixas etárias e aspectos sociais − a exemplo da pesquisa 

feita por Gauchat16, em 1905, na aldeia de Charmey, Suíça, e dos trabalhos de Labov −, 

demonstrarem que seria possível observar, diretamente, a mudança linguística em curso, 

entendendo-a como um processo. Essa percepção é consequência do entendimento de que as 

mudanças se originam da alternância de formas, dentro de uma comunidade, podendo ou não 

uma delas suplantar a outra: “A mudança se dá (1) à medida que um falante aprende uma 

forma alternativa, (2) durante o tempo em que as duas formas existem em contato dentro da 

sua competência e (3) quando uma das formas se torna obsoleta.” (WEINREICH; LABOV; 

HERZOG, 2006 [1968], p. 122).  

O processo de mudança sai, portanto, da esfera do indivíduo e passa ao domínio da 

comunidade de fala, entendida não como um grupo de sujeitos que compartilham a mesma 

língua, mas sim aqueles que apresentam os mesmos padrões e hábitos linguísticos e as 

mesmas percepções subjetivas diante de traços específicos. Conforme aponta Fernández 

(1998), uma comunidade de fala seria uma comunidade de consenso quanto aos traços 

                                                      
16 Gauchat observou seis fatos do francês falado em uma comunidade da aldeia de Charmey, na Suíça. Para isso, 
considerou informantes de três faixas etárias distintas: menores de 30 anos, entre 30 e 60 anos e os de mais de 60 
anos. Labov (2008 [1972], p. 42) afirma que esse é um protótipo dos estudos minuciosos sobre a mudança 
sonora.  
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linguísticos partilhados e padrões de uso. Importa o papel dos indivíduos, na medida em que 

eles são a fonte de alternâncias iniciais, as quais refletem as suas peculiaridades, difundidas, 

em meio à interação, operando-se a mudança na gramática por eles partilhada.  

Desse modo, o fenômeno deixa de ser visto como resultado de flutuações 

desordenadas na fala e passa a ser encarado como reflexo de uma alternância encaixada na 

estrutura linguística, difundida em dada comunidade e assumida como forma majoritária 

perante outras. Ressalte-se que, embora toda mudança seja advinda do conflito entre formas 

linguísticas, nem toda variação implicará mudança. Essas questões são apontadas por 

Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]), como dois dos princípios gerais para o estudo da 

mudança linguística:  

A mudança lingüística não deve ser identificada com deriva aleatória procedente da 
variação inerente na fala. [Ela] começa quando a generalização de uma alternância 
particular num dado subgrupo da comunidade de fala toma uma direção e assume o 
caráter de uma diferenciação ordenada. 
[...] 
Nem toda variabilidade e heterogeneidade na estrutura lingüística implica mudança; 
mas toda mudança implica variabilidade e heterogeneidade. (WEINREICH, 
LABOV, HERZOG, 2006 [1968], p. 125-126) 

Ao articularem essas correlações entre os fenômenos, estabelecem uma compreensão 

de língua que ultrapassa as barreiras do sistema estático e monolítico tal como era 

preconizado na visão Estruturalista e supera a noção de competência, relacionada ao 

conhecimento linguístico inerente ao falante, proposta pelo Gerativismo, dado que nenhuma 

dessas visões coaduna com a ideia de variação contínua, implicando mudança, no âmbito da 

comunidade de fala.  

Assume-se, sob essa perspectiva, a ideia de variação como fenômeno próprio a todas 

as línguas humanas. Cada uma das possibilidades de realização (variantes) de um determinado 

elemento linguístico (variável), cultivadas dentro de uma comunidade, refletem modos de 

expressar a mesma informação linguística e são reveladoras de particularidades culturais, 

sociais e identitárias do grupo e dos indivíduos que nele estão inseridos. Sendo apreendido no 

contexto dessa alternância de formas e servindo a uma comunidade plural, o sistema 

linguístico, para essa disciplina, é encarado como um sistema heterogêneo, com base na ideia 

de que cada uma das variantes tem a sua realização controlada por um conjunto de fatores 

internos e externos à língua e na noção de que ele consiste em um agregado de subsistemas, 

os quais servem às distintas necessidades dos falantes, nas práticas sociocomunicativas 

concretas, conforme sintetizam:  

O modelo de língua proposto aqui tem (1) estratos discretos, coexistentes, definidos 
pela co-ocorrência estrita, que são funcionalmente diferenciados e conjuntamente 
disponíveis a uma comunidade de fala; e (2) variáveis intrínsecas, definidas por co-



84 
 

variação com elementos lingüísticos e extralinguísticos. (WEINREICH, LABOV, 
HERZOG, 2006 [1968], p. 123) 

Diante dessas percepções e ponderando o caráter complexo do processo de mudança 

linguística, os autores estabelecem cinco problemas que vinham perpassando os estudos a ela 

pertinentes, apontando direcionamentos a serem considerados em uma teoria voltada à sua 

observação empírica:  

• Problema dos fatores condicionantes – cabe à teoria identificar o conjunto de 

mudanças possíveis em dada comunidade bem como as condições que 

proporcionam as suas ocorrências; 

• Problema do encaixamento – as mudanças estão correlacionadas à estrutura 

linguística, bem como à estrutura social da comunidade; 

•  Problema da avaliação – a teoria deve estabelecer os aspectos subjetivos 

implicados na realização de uma variável, em diferentes estratos sociais; 

• Problema da transição – é possível observar os percursos estabelecidos por uma 

mudança particular e as formas em competição; 

• Problema da implementação – esse problema se refere ao centro das preocupações 

da teoria e reúne aspectos de todos os demais. O processo da mudança envolve 

estímulos estruturais e sociais e para entender os rumos que uma mudança irá 

seguir é preciso evidenciar os mecanismos desempenhados no sistema tanto quanto 

as alterações no panorama social durante o processo. Identificam-se, assim, etapas 

gerais na ocorrência da mudança: (I) um dos traços em variação se difunde em um 

grupo da comunidade; (II) atribui-se uma significação social a esse traço, 

associada aos valores atribuídos ao grupo; (III) a mudança é gradualmente 

espraiada a outros elementos do sistema; (IV) o avanço da mudança pode ser 

acompanhado na elevação da consciência social com relação àquela mudança 

específica; (V) a mudança se completa quando o traço se torna regular e perde a 

significação social (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968], p. 121-125).  

Situado o ponto de vista teórico da Sociolinguística Variacionista e suas principais 

concepções, apresentam-se, adiante, alguns de seus aspectos relevantes e modos de proceder, 

diante da realidade das línguas vivas e, naturalmente, heteróclitas.  
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3.2.2 A investigação sociolinguística: aspectos relevantes 

3.2.2.1 A constituição da amostra 

 Os estudos pioneiros realizados por Labov estabeleceram como procedimento 

principal para a obtenção dos dados sociolinguísticos a observação direta dos dados da fala. 

Os instrumentos de coleta a serem utilizados devem ser estruturados de modo a obter 

ocorrências da variável em análise. Estes instrumentos podem estar estratificados em 

diferentes gêneros, como elocuções espontâneas, temas para discursos semidirigidos, 

perguntas com vistas a eliciar respostas específicas, leituras de textos, listas de palavras etc., 

permitindo, assim, a obtenção de dados referentes a diferentes situações de interação. 

Deve-se salientar, contudo, que, ao buscar estudar o vernáculo, ou “[...] a enunciação 

de fatos, proposições, idéias [...] sem a preocupação de como enunciá-los.” (TARALLO, 

2007, p. 19), o pesquisador se vê diante de um grande desafio, pois a sua presença, bem como 

a exposição a um gravador ou qualquer outro instrumento de registro dos seus usos 

linguísticos, inibirá o informante, que poderá passar a prestar mais atenção à sua fala.  

Firma-se, dessa maneira, o que Labov (2008 [1972], p. 144) designou de paradoxo do 

observador: “[...] o objetivo da pesquisa lingüística na comunidade deve ser descobrir como 

as pessoas falam quando não estão sendo sistematicamente observadas – no entanto, só 

podemos obter tais dados, por meio da observação sistemática.”.  

Esse problema ao estudo da variação pode ser parcialmente superado, justamente, 

quando a entrevista é composta de uma gama variada de estilos, quando o pesquisador se 

mune de artifícios que façam com que o informante desvie a sua atenção do contexto (como, 

por exemplo, narrativas que envolvam emoções, descontração no decorrer dos trabalhos etc.) 

ou quando se opta pela realização de gravações secretas. Neste último caso, as práticas devem 

ser normalizadas pelas implicações éticas.  

Acerca da definição da variável linguística a ser escolhida para o estudo, alguns 

critérios são, em geral, levados em conta: (i) deve ser frequente na fala espontânea; (ii) quanto 

mais integrada ao sistema, maior o interesse sobre ela; (iii) investigações prévias devem 

informar sobre sua possível estratificação social, interessando, assim, as variáveis que 

refletem uma maior estratificação (LABOV,  2008 [1972], p. 26). Saliente-se, no entanto, que 

esses direcionamentos gerais se tornam relativos ao se considerar a realidade de línguas e 

comunidades de fala particulares, fazendo com que, muitas vezes, as formas linguísticas em 

estudo não estejam implicadas nesses três aspectos. 
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Lucchesi e Mello (2009), ao estudarem o processo de alternância dativa em 

comunidades rurais da Bahia (Sapé, Helvécia, Cinzento e Rio de Contas), representantes do 

Português Afro-Brasileiro17, identificam o conflito entre duas variantes: (i) construção de 

dativo preposicionado, verificada em “Eu dei o remédio aos meninos” e (ii) construção de 

“objeto duplo”, como em “Eu dei os meninos o remédio”. A primeira delas é a variante 

padrão do PB, enquanto a outra seria encontrada apenas em variedades populares, 

configurando-se, assim, como um traço distintivo dessas comunidades. Em seu estudo, 

contabilizam poucas ocorrências da variável, sendo a maior parte delas equivalentes à variante 

inovadora, demonstrando que o fenômeno está fortemente correlacionado à natureza do verbo 

e a fatores sociais como a faixa etária dos informantes. Mostra-se, com isso, que, embora se 

trate de uma variável pouco frequente na fala espontânea, distanciando-se, portanto, de um 

dos critérios propostos para a escolha da variável em análise, trata-se de um fenômeno que 

encontra relevância de estudo, pois se presta a particularizar as referidas comunidades no 

conjunto do PB como um todo.  

A escolha dos informantes deve ser norteada pelos interesses da própria investigação 

sociolinguística, julgando-os sujeitos determinados por suas singularidades sociais, situados 

em um tempo e um espaço específicos. À vista disso, essa triagem deve atentar para a 

estratificação social dos indivíduos, em aspectos eleitos conforme as necessidades do estudo e 

as feições da comunidade em análise, a qual pode estar inserida desde em uma pequena 

localidade rural a grandes centros urbanos. 

A seleção deve prezar, então, pela representatividade do perfil sócio-demográfico das 

comunidades, tanto em relação à quantidade de sujeitos quanto às suas características. Não 

obstante, as investigações podem ser baseadas em uma escolha aleatória ou “ao azar”, 

pautando-se desde em informações disponibilizadas por listas telefônicas, censos eleitorais 

etc., constituindo-se, porém, em uma técnica pouco oportuna, visto que os informantes 

escolhidos podem não representar, com eficácia, o quadro linguístico, social e cultural a ser 

investigado. Como informam Campoy e Almeida (2005, p. 59), a eleição dos informantes é 

mais qualificada quando baseada em uma amostra seletiva qualificada, porque se anula o risco 

de seleção desequilibrada e casual, não existindo, além disso, um consenso sobre o tamanho 

da mesma.  

                                                      
17 O termo é usado em referência às variedades do PB cultivadas em comunidades rurais isoladas, marcadas, do 
ponto de vista histórico e étnico, pela presença maciça de escravos africanos e seus descendentes, que 
sobrevivem de atividade agrícola e que permaneceram relativamente isoladas até a segunda metade do século 
XX. Essa investigação se filia ao projeto Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia (Vertentes), 
vinculado à UFBA e coordenado pelo Prof. Dr. Dante Lucchesi.  
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3.2.2.2 A análise de regras variáveis 

Ao conceber a variação como fenômeno entrelaçado ao sistema, a Sociolinguística 

entende que há determinados elementos linguísticos que comportam em si múltiplas 

possibilidades de realização, as quais, de um ponto de vista distintivo, operam o mesmo valor. 

Como já se informou na Seção 3.2.1, a esses elementos se dá o nome de variável linguística e 

cada uma de suas realizações, variantes, está limitada por condicionamentos:  

[...] la variable lingüística constituye una entidad que fluctúa según parámetros 
socio-demográficos (como la edad, sexo, clase social, estatus, etnia, etc.), estilísticos 
(espontáneo, cuidadoso, formal etc.) y/o lingüísticos (ya segmentales o ya supra-
segmentales).  Aquellos rasgos lingüísticos que presenten variabilidad de formas en 
su uso y cuyas variantes denoten un significado social y/o contextual son variables 
sociolingüísticas […]. (CAMPOY; ALMEIDA, 2005, p. 46)18 

As variáveis podem se referir aos diferentes níveis de análise da língua, permeando 

desde o universo dos sons ao discurso. As variáveis fonético-fonológicas, como a formação de 

ditongos diante de /S/, interesse deste estudo, são, de modo geral, mais recorrentes do que as 

de outra natureza, sendo, assim, mais fáceis de identificar as suas variantes e de investigar os 

seus possíveis condicionamentos. São de grande interesse à pesquisa sociolinguística, haja 

vista o fato de estarem diretamente relacionadas à fala, “[...] o meio natural primeiro da 

linguagem humana [...]” (LYONS, 2009, p. 49) e cenário principal da variação e da mudança. 

Some-se a essas características, o fato de se poder atribuir com maior facilidade equivalência 

semântica a essas variáveis do que às de cunho sintático, pragmático e lexical, por exemplo.  

Quando se enquadra a variação nos limites da estrutura linguística e no meio social, 

desvincula-se, incisivamente, esse fenômeno da ideia de variação livre, estabelecida pelos 

fonólogos pós-saussurianos, a qual se oporia às variantes condicionadas.  

Para a Sociolinguística Variacionista, todo processo de variação é encarado como uma 

“regra variável”, o que implica dizer que a heterogeneidade não é aleatória e a ocorrência de 

uma ou outra variante depende de condições específicas que a favoreçam ou não. Estabelece-

se, por meio de métodos quantitativos, o grau de interferência de determinado fator na 

ocorrência de uma ou outra variante. Acerca da análise de regras variáveis, Guy (2007) 

esclarece: 

A análise de regra variável foi desenvolvida na lingüística como uma forma de dar 
conta da variação estruturada, governada por regras, no uso da língua. Trata-se da 
variação lingüística que regularmente mostra taxas mais altas ou mais baixas de 
ocorrência em determinados ambientes, ou que regularmente predomina em 
determinados grupos sociais ou estilos de fala. (GUY, 2007, p. 48) 

                                                      
18 “[...] a variável linguística constitui uma entidade que flutua segundo parâmetros sócio demográficos (como 
idade, sexo, classe social, status, etnia etc.) e/ou linguísticos (sejam segmentais ou suprassegmentais). Aqueles 
traços linguísticos que apresentam variabilidade de formas em seu uso e cujas variantes denotem um significado 
social e/ou contextual são variáveis sociolinguísticas [...].” (Tradução nossa).  
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O uso de métodos estatísticos, a esse propósito, permite que o pesquisador, de posse 

de valores obtidos, identifique a sistematicidade das regras variáveis com maior precisão e, 

quando qualitativamente interpretados, os resultados obtidos podem indicar as relações da 

variação com o processo de mudança. Quando aliados a outros dados, como as reações 

subjetivas dos falantes, podem revelar questões pertinentes à identidade social de indivíduos e 

grupos e à atribuição de prestígio a uma ou outra forma linguística.  

Os modelos utilizados para essas verificações sofreram alterações, do início dos 

estudos sociolinguísticos à atualidade, sendo mais frequentes, hoje, trabalhos que utilizam o 

modelo probabilístico, proposto em 1974 por Henrietta Cedergren e David Sankoff, que 

substituem frequências de ocorrências por probabilidades. Através desse modelo é possível 

calcular não somente os pesos relativos de um fator isolado sobre o uso da variante em 

análise, mas evidencia-se, sobretudo, a possibilidade de calcular a interferência conjunta das 

variáveis sobre as realizações, com base em equações logísticas, bastante complexas.  

Atualmente, com o avanço dos recursos tecnológicos, esses cálculos são facilmente 

realizados, com o apoio de programas específicos para este fim, tendo como exemplo mais 

conhecido o pacote de programas VARBRUL (do inglês Variable Rules Analysis), 

desenvolvido também por Cerdergren e Sankoff. A análise aqui proposta é baseada nos 

valores fornecidos pelo GoldVarb 2001, cujas operações serão explanadas no capítulo 

referente à metodologia.  

Nesse contexto, são estabelecidos os conceitos de variáveis dependentes e variáveis 

independentes. As primeiras equivalem às formas linguísticas em variação, que são 

consideradas dependentes, pois o emprego de cada uma das variantes é determinado por 

grupos de fatores sociais, estilísticos e estruturais, ou variáveis independentes. A teoria 

compreende a esse respeito que não se pode alegar uma preponderância dos fatores 

linguísticos sobre os sociais e nem o contrário: ambos estão relacionados e as explicações 

devem considerar os elos entre eles.  

Comentam-se, a seguir, as variáveis independentes.  

3.2.2.2.1 Variáveis independentes de natureza intralinguística 

Variáveis intralinguísticas são os fatores estruturais que dizem respeito ao entorno 

linguístico em que ocorre a variável dependente em análise e que exercem pressões na escolha 

entre uma ou outra variante. A sua observação fornece respostas acerca do enquadramento do 

fenômeno no sistema. Esses fatores, assim como as próprias formas em estudo, podem ser de 

natureza fonético-fonológica, morfológica, sintática e também podem se referir aos itens 
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lexicais específicos em que ocorre um dado fato fônico, por exemplo, visto que determinado 

processo pode se espraiar de um vocábulo a outro. A escolha dessas variáveis está diretamente 

ligada à natureza do fenômeno em estudo. 

Embora se tenha alertado, anteriormente, que as implicações linguísticas e sociais 

devem ser observadas em concomitância, os trabalhos iniciais em Sociolinguística muitas 

vezes priorizavam os aspectos externos, intentando estabelecer para a disciplina uma postura 

teórica divergente das visões precedentes, já apresentadas, realçando o caráter sociológico dos 

fatos de língua. Hoje, todavia, as questões estruturais “[...] desafiam os pesquisadores a 

encontrar novas soluções, acabam por atrair mais e mais atenção dos variacionistas [...] 

ultrapassando o interesse pelos fatores sociais convencionais, já estabelecidos e/ou mais 

testados.” (PAREDES DA SILVA, 2007, p. 71).  

No que tange ao PB, o controle de variáveis independentes linguísticas ganha destaque 

em boa parte dos estudos realizados. 

A tese de Mota (2002) sobre a realização do /S/ em coda na norma urbana culta de 

Salvador, Bahia, baseada em dados do Projeto NURC, observa as possíveis implicações 

linguísticas e sociais que condicionam o uso das quatro variantes fonéticas em análise: 

consoantes contínuas coronais anteriores ou alveolares [s , z], não anteriores ou palato-

alveolares [S , Z], não anteriores e não coronais ou laríngeas [h , ˙] e zero fonético. Dentre as 

variáveis linguísticas eleitas pela autora, está a posição no vocábulo da sílaba em que se 

encontra a variável. Os valores percentuais encontrados revelam que as palato-alveolares são 

mais frequentes em posição medial, predominando as anteriores em posição final. A variante 

laríngea está condicionada à presença de segmento subsequente, seja em posição interna ou 

final, e o zero fonético, por sua vez, é mais frequente em final de palavra.  

Voltando-se à observação do processo de monotongação de ditongos fonológicos 

diante de /S/, ocorrida em dados como [»sejS] ~  [»seS] e  [de»pojS] ~  [de»poS], Brescancini 

(2009) analisa dados recolhidos na fala de informantes nativos de três distritos do município 

de Florianópolis, em Santa Catarina. A autora inclui dentre as variáveis independentes de 

cunho estrutural a posição da consoante no vocábulo, o contexto fônico seguinte, a sonoridade 

da consoante fricativa realizada e o papel morfológico do /S/. Parte da hipótese de que esse 

tipo de monotongação seria pouco recorrente na fala dos florianopolitanos e teria relações 

com a presença de migrantes dos Açores para essa região, por ocasião de seu povoamento.   

Durante a análise quantitativa, afirma que apenas a variável ‘papel morfológico do /S/’ 

foi estatisticamente relevante. Conclui o seu estudo informando que “[...] a redução do 
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ditongo decrescente diante de /S/ caracteriza-se como um processo condicionado 

lexicalmente, mas que ainda apresenta resquícios de condicionamento estrutural, 

especificamente o de cunho morfológico.” (BRESCANCINI, 2009, p. 48). Nota-se que, 

embora os grupos de fatores previamente estabelecidos pela pesquisadora privilegiem o 

entorno fônico no qual está inserida a variável, a análise dos dados demonstra que os 

condicionamentos linguísticos não necessariamente se encontram nesse nível: atrelam-se ao 

eixo morfológico e a itens particulares do léxico.  

Da breve observação desses trabalhos, pontua-se que a definição das variáveis 

independentes estruturais é feita, como já se alertou, com relação às necessidades do 

fenômeno em análise, tomando-se por base investigações prévias, outros estudos que tenham 

se dedicado ao fato, além da intuição linguística do pesquisador acerca do fenômeno em 

estudo, não havendo, portanto, consenso quanto aos fatores eleitos.  

3.2.2.2.2 Variáveis independentes de natureza extralinguística 

A eleição de variáveis independentes de caráter extralinguístico se adequa à 

compreensão de que os falantes e as comunidades de fala são dotados de singularidades 

socioculturais as quais estão diretamente correlacionadas às suas escolhas linguísticas. O 

estabelecimento desses fatores, contudo, não deve ser feito de modo genérico, tendo em vista 

o fato de que cada grupo apresenta uma realidade específica, concebendo-se, igualmente, que 

as variáveis atuarão sobre os processos linguísticos de modo peculiar, não se podendo prever 

tais ou quais elementos proporcionarão o uso de dada variante, como esclarece Fernández 

(1998):  

[...] en realidad no es posible conocer de antemano qué tipo de variables sociales van 
a actuar sobre unos elementos lingüísticos en una comunidad dada. Y esto por dos 
motivos: porque los factores sociales actúan sobre la lengua de una forma irregular, 
es decir, en dos comunidades de habla diferentes la variación sociolingüística de un 
mismo fenómeno no tiene por qué manifestarse de la misma manera; en segundo 
lugar, porque los factores non están configurados de forma idéntica en todas las 
comunidades, aunque ellas se hablen modalidades cercanas de una misma lengua. 
(FERNÁNDEZ, 1998, p. 33-34)19 

Escolher variáveis com base nas peculiaridades das comunidades torna-se uma tarefa 

de difícil execução, quando se consideram ocorrências oriundas de grandes bancos de dados 

da língua falada, pois, em razão de sua abrangência, acabam enquadrando os informantes em 

                                                      
19 “Na realidade não é possível conhecer de antemão que tipo de variáveis sociais vão atuar sobre uns elementos 
linguísticos em uma comunidade dada. E isto por dois motivos: porque os fatores sociais atuam sobre a língua de 
uma forma irregular, ou seja, em duas comunidades de fala diferentes a variação sociolinguística de um mesmo 
fenômeno não tem por que se manifestar da mesma maneira; em segundo lugar, porque os fatores não estão 
configurados de forma idêntica em todas as comunidades, ainda que elas falem modalidades próximas de uma 
mesma língua.” (Tradução nossa).  
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categorias pré-determinadas, de modo a recobrir todos os grupos pesquisados. Collischonn e 

Monaretto (2012, p. 837), ao fazerem uma reflexão sobre o banco de dados do projeto 

Variação Linguística na Região Sul do Brasil (VARSUL), observam que nem sempre é 

possível, a partir desses bancos, ter uma visão mais detalhada dos papéis desempenhados 

pelos informantes nas comunidades.  

Essas ressalvas são importantes para alertar, entretanto, que as dificuldades não se 

constituem um demérito para os trabalhos com bancos de dados, uma vez que permitem que 

se estabeleçam comparações relevantes e se tenha uma visão global, o que não seria possível, 

talvez, em trabalhos de menor dimensão. Cabe ao pesquisador, nesse sentido, de posse do 

conhecimento prévio acerca das realidades históricas, culturais e sócio demográficas, dos 

grupos estudados, investigar a representatividade dos perfis de informantes eleitos dentro 

daquele contexto.  

Ao considerar dados de espaços urbanos, capitais de unidades federativas, no âmbito 

de um país de dimensões continentais como o Brasil, por exemplo, este estudo procura 

entender as variáveis sociais sistematicamente contempladas pelo Projeto ALiB – gênero, 

faixa etária, nível escolaridade e procedência geográfica dos informantes, essa por se tratar de 

uma investigação dialetal – primeiramente, compreendendo-as como enquadradas em meio a 

sociedades complexas, nas quais se evidencia a estratificação decorrente da distribuição 

desigual dos meios de trabalho, de acesso à instrução etc. Segundo, é preciso perceber esses 

fatores no seio dessas comunidades específicas, tentando julgar as possíveis estratificações 

diante de seus comportamentos, como grupo, com relação à ditongação e de seus perfis 

particulares.  

Salienta-se, assim, que não se podem dispensar tratamentos iguais aos diferentes, 

justificando as distribuições sociais das variantes com base em considerações generalistas, 

mesmo que o estudo esteja vinculado a corpora pré-definidos e de grandes amplitudes, como 

adverte Lucchesi (2004b), ao tratar da interpretação social dos processos de mudança em 

curso:  

[...] penso que não se pode transferir mecanicamente a ação de determinado fator 
social sobre uma mudança em curso numa determinada realidade social para um 
outro processo de mudança lingüística que se desenrola em uma outra realidade 
social. Generalizações ‘as mulheres são mais inovadoras do que os homens’ ou ‘as 
mudanças linguísticas se propagam a partir de um ponto intermediário na escala 
social’ têm, a meu ver, um valor heurístico bastante questionável, pois a ação de um 
determinado fator social sobre um processo particular de mudança é determinada 
pela maneira específica através da qual esse fator se integra no conjunto complexo 
de interações que constitui o processo social em que a mudança ocorre. 
(LUCCHESI, 2004b, p. 192, grifos do autor) 
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Feitas essas considerações, apresentam-se, a seguir algumas observações e resultados 

obtidos para fenômenos do PB com relação às variáveis gênero, faixa etária e nível de 

escolaridade. Não obstante, alerta-se para o fato de que as variáveis controladas pela pesquisa 

sociolinguística podem estar correlacionadas a outros diferentes indicadores, como profissão, 

etnia, classe social, dentre outros. 

3.2.2.2.2.1 A variável gênero   

A inclusão dessa variável na pesquisa sociolinguística liga-se à tarefa de evidenciar 

prováveis diferenças entre a fala de homens e mulheres em meio social.  

As primeiras observações pertinentes a ela dizem respeito à dificuldade em lidar com 

essa categoria: observa-se o elemento biológico sexo ou o constructo social gênero? Acerca 

das discussões a esse respeito, Campoy e Almeida (2005, p. 63) comentam que a opção pelo 

rótulo ‘sexo’ nos estudos linguísticos advém do desejo de não se confundir a categoria tratada 

com a noção técnica de gênero gramatical, porém essa escolha não prescinde de um 

tratamento do dado com base em um aspecto biológico, encarando-o como uma dimensão 

social referente à forma como a linguagem ajuda aos sujeitos a manter as atitudes sociais ante 

o homem e a mulher. Assim, ainda que a seleção dos informantes seja feita, em geral, com 

base nas características aparentes ou fenotípicas desses quanto ao gênero, as interpretações 

são feitas levando-se em conta a dimensão social. Priorizando-se esse viés, escolhe-se aqui a 

nomenclatura ‘gênero’.  

Os primeiros comentários sobre a inclusão dessa variável na pesquisa linguística são 

oriundos dos estudos dialetais e dizem respeito às vantagens de se incluírem mulheres dentre 

os informantes selecionados, as quais seriam, supostamente, representantes de uma fala mais 

arcaizante ou conservadora. Como demonstra Fernández (1998), Manuel Alvar, em 1956, 

ressaltando o caráter contextual dos estudos concernentes à realidade da língua falada, 

concluiu que o arcaísmo ou a inovação da fala das mulheres perante os homens depende mais 

do tipo de vida que se leva em cada lugar do que do sexo em si.  

Essa variável tem sido objeto constante de atenção dos estudos sociolinguísticos mais 

recentes e boa parte dos trabalhos efetuados em centros urbanos, sobretudo naqueles 

pertencentes ao mundo anglófono, vêm demonstrando certa tendência feminina à maior 

atenção às formas de prestígio, como explicita Trudgill (1991):  

 Todos os pesquisadores chegaram à conclusão de que, mesmo levando em conta 
outras variáveis como a idade, a educação e a classe social, as mulheres produzem 
de modo consistente formas linguísticas mais próximas da linguagem padrão (norma 
padrão) ou mais prestigiosa que as dos homens, ou então que elas produzem com 
mais frequência formas desse tipo. (TRUDGILL, 1991, p. 78) 
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As mesmas mulheres, entretanto, seriam menos sensíveis às formas dotadas de 

prestígio encoberto, ou seja, aquelas que caracterizam o uso particular de certo grupo dentro 

da comunidade e que atuam no sentido de manter a identidade desses sujeitos em sociedade. 

Esses traços linguísticos não se igualariam a formas prescritas pela tradição normativa. 

Sobre esse comportamento feminino, a partir da observação de estudos referentes a 

comunidades de fala diversas, Labov (2006a [2001]) demonstra que o papel das mulheres nos 

processos de variação e mudança decorre de sua maior sensibilidade à avaliação social que os 

falantes atribuem à linguagem. Nas situações estáveis, as mulheres perceberiam e reagiriam 

ao prestígio ou ao estigma atribuído a uma determinada variante mais fortemente do que os 

homens e, quando a mudança se estabelecesse, as mulheres seriam mais velozes na 

implementação do novo valor sociolinguístico. Diante da verificação de alguns casos de 

mudança, liderados pelos homens, conclui que, de modo geral, seriam casos de mudanças 

fonéticas isoladas, cujos valores ideológicos atribuídos a uma ou outra variante não seriam 

claramente detectáveis. Estabelece, assim, um “Paradoxo do papel sexual”: “Las mujeres se 

ajustan más estrechamente que los hombres las normas sociolingüísticas que se prescriben 

abiertamente, pero se ajustan menos que los hombres cuando no lo están.”20 (LABOV, 2006a 

[2001], p. 447).  

Essas observações, todavia, também devem ser encaradas como pontuais e vistas 

dentro de realidades específicas.  

Como exemplo desse comportamento relativo de homens e mulheres perante formas 

linguísticas, citam-se os trabalhos de Scherre (1998) e Baxter (2009), ambos sobre a marcação 

da concordância de número no núcleo dos sintagmas nominais (SN) (as coisa linda/todos os 

menino, sem a marca de plural versus as coisas lindas/todos os meninos, com a marca). O 

primeiro deles utiliza o corpus do Programa de Estudo sobre os Usos da Língua (PEUL) 

referente à amostra Censo da Variação Lingüística no Estado do Rio de Janeiro, constituída 

com dados coletados em 1980. Ao analisar os dados referentes à variável gênero, identifica 

uma maior probabilidade de se encontrarem as formas com marca de número, padrão da 

língua portuguesa, dentre as mulheres, sobretudo as mais escolarizadas.  

A segunda investigação mencionada é voltada ao português falado na comunidade 

rural afro-brasileira de Helvécia em comparação àquele encontrado entre os descendentes de 

escravos africanos, na roça de Monte Café, em São Tomé e Príncipe. Visualizando, 

particularmente, os dados de Helvécia, encontra uma leve diferença entre os pesos relativos 

                                                      
20 “As mulheres se ajustam mais estreitamente do que os homens às normas sociolinguísticas que se prescrevem 
abertamente, mas se ajustam menos do que os homes quando elas não o são.” (Tradução nossa).  
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para homens e mulheres na marcação do plural, liderando os homens o uso das formas 

canônicas. Esses resultados levam o autor a considerar que os resultados esclarecem a 

realidade, pois, nessa comunidade, os homens passariam maiores temporadas fora, saindo dela 

diariamente, enquanto as mulheres permaneceriam mais dedicadas ao trabalho doméstico.  

A partir desses dois exemplos, demonstra-se que é a realidade social que condiciona os 

comportamentos de homens e mulheres perante a linguagem. 

3.2.2.2.2.2 A variável nível de escolaridade  

O controle da variável nível de escolaridade visa a observar as possíveis interferências 

da quantidade de anos que o indivíduo esteve em contato com os meios de escolarização e do 

tipo de instrução recebida nas escolhas linguísticas por ele realizadas.  

Como se sabe, a escola, como um dos meios de disseminação de padrões linguísticos e 

culturais, atua no sentido de proporcionar ao sujeito nela inserido um maior contato com os 

elementos detentores de prestígio social, imprimindo alterações em seus comportamentos 

cotidianos, podendo refrear mudanças no sentido de variantes populares.  

Pressupõe-se, assim, que os falantes com maior nível de instrução façam um maior uso 

de variantes abertamente prestigiadas, ao contrário daqueles que têm menor nível, fato que 

vem sendo provado pelos estudos sociolinguísticos e por outras disciplinas preocupadas com 

a língua falada. Ressalte-se a esse respeito que não se trata de atribuir a exclusividade de uma 

ou outra variante a qualquer um dos grupos: haveria apenas uma distribuição desigual de 

frequências de uso das formas em função desse elemento.  

Ainda que se compreenda a importância do controle dessa variável, em muitas 

investigações ela vem sendo considerada de modo secundário, sendo-lhe atribuído apenas um 

papel de indicador de classe social, juntamente com fatores como renda familiar, bairro em 

que o informante reside e profissão que exerce.  

Alerta-se ainda para as dificuldades envolvidas na seleção de informantes 

estratificados quanto à escolaridade, quando se lida com comunidades diferentes, pois nem 

sempre há equivalência nas categorias escolares estabelecidas. É comum, nesse sentido, que 

os trabalhos optem pelo estabelecimento de categorias gerais, como analfabetos, nível 

primário, universitários, entre outros.  

No que tange aos estudos atinentes ao PB, entretanto, a verificação das prováveis 

interferências do nível de escolaridade se configura como de fundamental importância, uma 
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vez que ainda existe uma forte relação entre acesso à escola, estratificação social21 e domínio 

das variedades de maior prestígio.  

É preciso entender, todavia, que nem todas as formas descritas pela investigação de 

comunidades específicas, ainda que sejam mais frequentes no estrato mais ou menos 

escolarizado, serão alvo da ação normativa ou passarão pelo crivo do outro grupo, atribuindo-

lhes um caráter estigmatizante ou prestigioso. Labov (2008 [1972]) estabelece, a esse 

propósito, três tipos de variáveis sociolinguísticas: (i) os indicadores, que são traços 

linguísticos que apresentam distribuições regulares entre os diferentes estratos sociais, 

ocorrendo em contextos diferenciados, não sendo, em geral, alvo de avaliações negativas; (ii) 

marcadores, que se revelam distribuídos de modo desigual entre as camadas sociais e, 

também, estilisticamente e (iii) estereótipos, que, além de diferenciação social e estilística, 

são alvo de estigma sociolinguístico.  

Ao observar as correlações sociais e estruturais para as realizações da lateral pós-

vocálica, Hora (2006) identifica no PB três variantes: semivogal posterior (vocalização, como 

em [a»zuwwww] e [å)»zçwwww]), apagamento da consoante ([a»zu] e [å)»zç]) e consoante lateral 

velarizada ([a»zu…………] e [å)»zç…………]). Baseia as suas observações em dados do Projeto Variação 

Linguística no Estado da Paraíba (VALPB), referentes à cidade de João Pessoa.  

Dentre as variáveis eleitas para a análise está o fator “anos de escolarização do 

informante” e, com relação às hipóteses referentes ao efeito dele sobre a realização da lateral 

e à avaliação das variantes, o autor estabelece três direcionamentos: a vocalização seria a mais 

frequente entre os mais e menos escolarizados, não sendo estigmatizada; o apagamento seria 

estigmatizado em alguns contextos fônicos e não em outros; e a lateral velarizada seria menos 

frequente e o seu uso estaria mais correlacionado a faixas etárias mais avançadas e a áreas 

específicas do Brasil, não sendo usual na comunidade em estudo. Por este último motivo, 

aprecia apenas o comportamento das duas primeiras formas.  

Nota que o apagamento seria muito mais usual entre os informantes analfabetos, ao 

passo que os mais escolarizados favoreceriam a vocalização. A respeito dessa restrição 

contextual ao apagamento por parte dos mais escolarizados e o seu possível estigma, o autor 

afirma que essa avaliação negativa ocorre quando o núcleo silábico é uma vogal diferente da 

vogal alta posterior [u], o que comprova a partir de testes estatísticos. 

                                                      
21 Segundo o IBGE, em publicação oficial dos dados do Censo de 2010 referentes às taxas de escolarização no 
país: “O nível do rendimento domiciliar é um dos fatores importantes que facilitam o acesso a escola ou creche, 
independentemente da idade da pessoa. Os resultados mostraram crescimento das taxas de escolarização com o 
aumento do nível do rendimento nominal mensal domiciliar per capita.” (IBGE, 2012, p. 55-56).  
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Ao estudar o mesmo fato nas cidades de Pato Branco, Irati, Londrina, Curitiba 

(Paraná), Lages (Santa Catarina) e São José do Norte (Rio Grande do Sul), com base no 

corpus do VARSUL, Collischonn e Quednau (2009) elegem duas variantes para a análise 

estatística: vocalização do –l e consoante lateral alveolar [l] ou velarizada […]. O apagamento 

nessas comunidades não é um traço frequente, tampouco estratificado socialmente, como 

demonstram em uma verificação preliminar. Dividem a variável escolaridade em dois fatores 

gerais, apontando a maior probabilidade de vocalização da lateral do grupo mais escolarizado 

diante dos menos escolarizados, que tenderiam à realização da consoante.  

Em face desse resultado, afirmam que é interessante a seleção do grupo, pois não 

observam que essas duas realizações sejam afetadas pela instrução formal (ao contrário do 

que ocorre com o apagamento, sobretudo em contextos de maior saliência fônica). Sobre o 

comportamento dos mais escolarizados, consideram que as comunidades estão adquirindo a 

regra, tomando a variante de empréstimo de outras variedades do PB.  

3.2.2.2.2.3 A variável faixa etária  

Embora a idade seja uma característica inerente ao indivíduo do ponto de vista 

biológico, no que é atinente aos estudos sobre a linguagem humana, é preciso entendê-la 

como elemento agregador de muitas questões sociais. Mesmo que se entenda que a língua 

muda no domínio das comunidades de fala, deve-se perceber que, ao longo da vida, o falante 

tem as suas vivências em sociedade modificadas, alterando-se os grupos com os quais 

convive, a posição que ocupa dentro deles, as relações que estabelece em grupo, fatos que, de 

um modo ou outro, refletirão em seus hábitos linguísticos, como expõe Fernández (1998): 

La edad, conforme el tempo transcurre, va determinando y modificando los 
caracteres y los hábitos sociales de los individuos, incluidos los comunicativos y los 
puramente lingüísticos. Por eso es posible distinguir en la vida lingüística de un 
individuo distintas etapas, aunque no exista acuerdo unánime sobre cuáles son y 
cómo han de caracterizarse.  (FERNÁNDEZ, 1998, p. 40)22  

Em atenção a essa questão, duas observações são válidas. A primeira delas diz respeito 

a esse papel modificador que a idade tem com relação aos comportamentos sociais. 

Considerando esse fato, é possível que, em muitas circunstâncias, a faixa etária do indivíduo 

esteja correlacionada a outros aspectos sociais, como a escolaridade, a inserção no mercado de 

trabalho, entre outros, uma vez que os indivíduos inseridos no mercado de trabalho pertencem 

                                                      
22 “A idade, conforme o tempo transcorre, vai determinando e modificando os caracteres e os hábitos sociais dos 
indivíduos, incluindo os comunicativos e os puramente linguísticos. Por isso, é possível distinguir na vida 
linguística de um indivíduo distintas etapas, ainda que não exista acordo unânime sobre quais são e como se 
caracterizam” (Tradução nossa).  



97 
 

a uma faixa etária específica, os anos de escolarização tendem a aumentar conforme o avanço 

da idade etc. 

A segunda observação é referente às diferentes etapas da vida linguística pontuada 

pelo autor, para as quais não há consenso quanto à definição. A delimitação dessas etapas tem 

por base a ideia, aceita por linguistas de diferentes orientações teóricas, de que haveria um 

período crítico, a partir do qual cessaria o processo de aquisição da linguagem por parte do 

indivíduo, não ocorrendo após essa etapa, a qual se desenvolveria no início da adolescência, 

mudanças na sua gramática.  

A estratificação dos informantes, geralmente, é feita com base nessa ideia, 

contemplando-se indivíduos a partir dos 15 anos para as investigações sociolinguísticas. Mais 

uma vez, é preciso enfatizar o caráter contextual desses estudos, alertando para a necessidade 

de adequação às características da comunidade estudada e às limitações impostas na escolha 

de sujeitos em certas etapas da vida. Uma pesquisa que leve em conta a sociedade brasileira, 

como um todo, por exemplo, deve entender que, embora tenha havido um leve aumento, na 

primeira década dos anos 2000, da população entre os 80 e 89 anos23, há dificuldades, em 

certas áreas, na seleção de indivíduos nessa faixa, bem como se deve ter ciência das 

adversidades na consideração desses informantes, em virtude de certas restrições psíquicas e 

físicas de alguns indivíduos nessa idade. 

Deve-se ter em mente a abrangência do corpus a ser constituído pelos pesquisadores, 

levando em conta a viabilidade da coleta dos dados e os seus objetivos. De modo a 

exemplificar, o Projeto NURC, que abrange dados de fala de informantes, homens e mulheres, 

universitários, nativos de cinco capitais brasileiras (Salvador, Recife, Porto Alegre, São Paulo 

e Rio de Janeiro), estabelece três faixas etárias: faixa I, de 25 a 35 anos; faixa II, de 36 a 55 

anos; faixa 3, de mais de 55 anos (cf. MOTA; PAIM; ROLLEMBERG, 2011). O PEUL, por 

sua vez, ao lidar apenas com informantes do Rio de Janeiro e por ter um interesse particular 

no processo de aquisição da linguagem e nos efeitos da escolarização sobre a língua falada, 

teve a sua amostra inicial – estratificada em três faixas: 15 a 25 anos, 26 a 49 anos e mais de 

50 anos – complementada por outra, que contemplava indivíduos entre 7 e 14 anos (cf. 

OLIVEIRA E SILVA, 1998).   

A importância dessa variável nos trabalhos sociolinguísticos, ademais, está 

correlacionada ao estudo da mudança. Sincronicamente, a idade dos informantes é um 

elemento representativo do tempo, porque, considerando o fim do processo de aquisição, se 

                                                      
23 Com base em informações disponibilizadas pelo IBGE, nas sinopses dos censos dos anos de 2000 e 2010.  
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parte da hipótese de que “[...] o falante adulto reflete o estado da língua adquirida quando o 

falante tinha aproximadamente 15 anos de idade.” (NARO, 2007, p. 44). A observação da 

mudança pode ser feita, desse modo, a partir da visualização das escolhas linguísticas 

estratificadas segundo as faixas etárias reunidas no estudo, método que se designa tempo 

aparente. Pode-se, outrossim, estudá-la em tempo real  –  em dois momentos distintos do 

tempo – a partir da fala dos mesmos informantes (estudos em painel) ou de informantes com 

características similares (estudos de tendência). Do ponto de vista metodológico, ambas as 

opções contam com vantagens e desvantagens, as quais são sinteticamente expostas no quadro 

abaixo, elaborado a partir do que dizem Campoy e Almeida (2005). 

Quadro 1 – Vantagens e desvantagens no estudo da mudança em tempo real e em tempo 
aparente 

ESTUDOS EM TEMPO APARENTE ESTUDOS EM TEMPO REAL 

VANTAGENS DESVANTAGENS VANTAGENS DESVANTAGENS 

Possibilidade de 
obtenção mais 
rápida dos 
resultados; 
 
Maior 
sistematicidade na 
recolha dos dados, 
considerando-se a 
possibilidade de ser 
feita pelo mesmo 
pesquisador ou 
pelo mesmo grupo. 

Dificuldades na 
observação das 
mudanças em curso, 
sobretudo quando se 
consideram amostras 
pequenas e pouco 
representativas; 
 
Dificuldade em 
diferenciar mudanças 
em curso de gradações 
etárias;  
 
Não se podem 
identificar mudanças 
completadas.   

Melhor visualização 
dos processos de 
mudança.  
 

Resultados em longo 
prazo; 
 
Problemas no 
recontato com os 
informantes da 
primeira amostra ou 
no encontro de 
informantes com 
características 
similares.  

Fonte: Elaborado a partir de CAMPOY; ALMEIDA (2005, p. 42-44).  

A indicação de mudança com base nesses mecanismos não é simples e deve levar em 

conta o entorno social no qual estão envolvidos esses indivíduos, atentando para o 

comportamento desenvolvido pela comunidade como um todo: deve-se notar se ela 

permanece estável ou se muda juntamente com o indivíduo. Nesse sentido, é interessante que 

o estudo seja realizado em tempo real e em tempo aparente, de modo a complementar as 

informações obtidas.  

É preciso observar que nem todos os casos identificados culminarão, necessariamente, 

em mudança. Muitos deles consistem em casos de variação estável, em que a alternância entre 

duas ou mais variantes persiste por muitos anos, podendo não haver jamais a substituição de 
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uma forma por outra no sistema linguístico. Ainda, nos casos acima referidos, pode haver 

gradação etária, situação em que as alterações entre as faixas não revelam instabilidade na 

gramática comunitária e espelham somente as tendências regulares de escolhas feitas pelos 

indivíduos segundo o lugar social que passam a ocupar conforme a idade. Os casos de 

variação estável, gradação etária, mudança entre gerações e mudança na comunidade são 

esclarecidos no Quadro 2, que toma por base a abordagem de Labov (2006a [2001]).  

Quadro 2 – O estudo da mudança linguística em comunidade: variação estável, gradação 
etária e mudança 

VARIAÇÃO 
ESTÁVEL 

GRADAÇÃO 
ETÁRIA 

MUDANÇA 
GERACIONAL 

MUDANÇA 
COMUNITÁRIA 

Indivíduos e 
comunidade não 
apresentam 
tendência à 
mudança, 
persistindo a 
disputa entre duas 
ou mais variantes.  

Indivíduos mudam 
as suas escolhas ao 
longo da vida, mas 
a comunidade 
mantém os mesmos 
padrões quanto à 
distribuição das 
variantes. 

Indivíduos conservam 
as suas escolhas 
linguísticas, mas a 
comunidade, em 
conjunto muda quanto 
à forma habitual. 

Indivíduos e 
comunidades mudam, 
concomitantemente, 
seus usos linguísticos. 

Fonte: Elaborado a partir de LABOV, 2006 (a), p. 129.   

Com vistas a exemplificar a atuação da variável faixa etária em fatos do PB, citam-se 

os estudos de Omena (1998) e Lucchesi (2009a), ambos realizados em tempo aparente e 

referentes às formas de expressão da primeira pessoa do plural, nós, forma canônica, e a 

gente, variante inovadora.  

O primeiro estudo, realizado com os dados do PEUL, relativos à amostra Censo, 

apresenta os valores relativos aos grupos considerados pelo projeto, referentes aos contextos 

em que os pronomes são utilizados com verbos flexionados na primeira pessoa do plural e na 

terceira do singular (‘nós comemos’ e ‘a gente come’, por exemplo), respectivamente, 

desconsiderando as formas estigmatizadas, como ‘nós come’ ou ‘a gente comemos’, por elas 

terem tido pouca representatividade nos dados. Os valores obtidos em função de ‘nós’ 

revelam que a forma aumenta na medida em que se avançam as faixas etárias, 

implementando-se a forma ‘a gente’ a partir dos mais jovens, evidenciando-se, assim, 

provável processo de mudança em curso.  

O outro trabalho, vinculado ao Projeto Vertentes, é voltado às comunidades de Sapé, 

Helvécia, Cinzento e Rio de Contas. Diferentemente do anterior, considera todas as 

possibilidades de realização das formas com relação à flexão verbal. Considera três faixas 

etárias, apresentando resultados tanto para a forma padrão quanto para a inovadora. Diante 

dos valores, o autor nota que o padrão encontrado é bastante similar àquele apresentado pelo 
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estudo anterior, embora as comunidades observadas tenham diferenças em suas configurações 

sócio-históricas, evidenciando-se, também nesse caso, mudança, liderada pelos mais jovens, 

em prol da forma inovadora.  

Apresentadas as perspectivas das duas disciplinas às quais se vinculam este estudo, é 

importante notar que, embora lidem com o mesmo objeto, a variação linguística, 

contemplando muitos aspectos comuns, detêm identidades particulares.  

A Dialetologia prioriza a distribuição geográfica das formas, sem, necessariamente, se 

preocupar com indicações sistemáticas de fatores condicionantes à sua existência ou com a 

identificação de mudanças em curso. Valoriza a aplicação do método geolinguístico, 

caracterizando áreas pela presença ou ausência de variantes, controlando ou não variáveis 

sociais. A Sociolinguística estabelece, epistemologicamente, uma compreensão de sistema 

linguístico – que é incorporada aos estudos dialetológicos – e uma interpretação dos processos 

de variação e mudança, buscando apontar as condições para a ocorrência das formas em 

disputa, os caminhos percorridos por essas formas e os contextos em que se implementa a 

mudança. Apoia-se em métodos quantitativos, a partir dos quais firma análises qualitativas da 

realidade linguística. Assim, as ciências se distinguem, porém se encontram e se 

complementam em objetivos comuns, como afirma Callou (2010, p. 35): “São assim, 

Dialetologia e Sociolinguística duas perspectivas de observação da análise da língua que não 

se opõem, mas sim se encontram e se complementam”.  

Feitas essas considerações, situa-se o trabalho aqui apresentado entre o limite tênue da 

Dialetologia e da Sociolinguística. A ditongação em sílabas fechadas por /S/ tem a sua 

distribuição espacial descrita no âmbito das capitais brasileiras, contando com o apoio do 

método geolinguístico, e os seus condicionamentos linguísticos e sociais sistematicamente 

explorados com o aporte variacionista. Unem-se, assim, modos de ver e lidar com a língua 

falada, no intuito de elucidar características desse fenômeno no PB. 
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4 OS DITONGOS, OS PROCESSOS DE DITONGAÇÃO E A DITONGAÇÃO EM 

SÍLABAS FECHADAS POR /S/: ASPECTOS FONÉTICOS E FONOLÓGICOS 

Este capítulo é voltado à observação dos ditongos, dos processos de ditongação e da 

ditongação diante de /S/ em coda, situando-os no eixo fonético-fonológico. Apresentam-se os 

tratamentos a eles dispensados, em distintos panoramas das investigações referentes aos sons 

da linguagem humana, priorizando-se os comentários especificamente voltados à língua 

portuguesa.  

Destacam-se as contribuições de distintas teorias fonológicas, que permitam uma 

melhor apreciação do fenômeno em estudo. Nesse sentido, salienta-se que não se tem a 

intenção de interpretar os resultados obtidos à luz de uma teoria específica, mas sim de extrair 

delas aquilo que possibilite estabelecer direcionamentos para compreender, de modo mais 

eficaz, os possíveis condicionamentos linguísticos para a ditongação em sílaba fechada por 

/S/. 

4.1 OS SONS DA LINGUAGEM HUMANA E O SEU ESTUDO 

O estudo da interface sonora da língua é feito segundo duas diferentes perspectivas: 

aquela que encara as particularidades da fala, enquanto manifestação concreta, priorizando os 

aspectos envolvidos em sua produção; e a outra, que evidencia o papel simbólico desses sons, 

nas gramáticas das línguas, na medida em que eles sirvam para especificar elementos 

linguísticos e/ou atribuir-lhes sentidos diferenciados.  

À primeira delas, à Fonética, interessa descrever e classificar os sons produzidos pelo 

homem, na medida em que eles desempenhem papel efetivo nas trocas comunicativas, 

classificando-os e transcrevendo-os. O estudo de base fonética, nesse sentido, é feito em três 

distintas perspectivas: (i) a da Fonética Articulatória, que observa a produção dos sons da fala 

pelo aparelho fonador humano, classificando-os segundo esses parâmetros; (ii) a da Fonética 

Acústica, que verifica aspectos referentes à transmissão dos sons, enfatizando as suas 

propriedades físicas, enquanto onda sonora; e (iii) a da Fonética Auditiva / Perceptiva, que 

lida com fatos envolvidos no processo de recepção e percepção dos sons pelos aparatos 

auditivo e neurológico.  

Callou e Leite (2005) afirmam que é a prática da Fonética Articulatória, baseada nas 

percepções auditivas dos foneticistas, aquela que se encontra mais difundida, em virtude da 

relativa simplicidade com que pode ser aplicada em face das outras, que são eminentemente 

experimentais. Saliente-se, contudo, que, sendo os aspectos atinentes à manifestação sonora 
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diretamente relacionados, os resultados encontrados pelas três disciplinas são 

complementares.  

À Fonologia importa observar os sons e os traços que os constituem, na medida em 

que efetuem contraste na estrutura linguística, cabendo-lhes o papel de opor significados ou 

caracterizar sonoramente formas morfológicas, lexicais e sintáticas. Faz, assim, um apanhado 

das realizações fonéticas, analisando a maneira como eles se organizam para constituir o 

componente sonoro das línguas.  

Os limites entre Fonética e Fonologia, entretanto, não são estanques. Além de 

interdependentes, embora tenham objetivos diferentes, elas se tangenciam em alguns pontos, 

ao fazer do som o seu objeto de estudo. A respeito da separação entre as duas matérias, de 

modo a melhor esclarecê-la, Albano (2001) comenta:  

Se a distinção entre as duas se esgotasse no método, a Fonética e a Fonologia 
estariam claramente separadas. A primeira guarda a herança das ciências naturais, 
recorrendo a instrumentos de laboratório, para respaldar, corrigir e refinar distinções 
detectadas por uma escuta treinada na observação das línguas. A segunda vale-se 
dessa mesma escuta para inquirir uma outra, interna ao sistema linguístico, que 
distorce fatos, preenche claros e ignora distinções. (ALBANO, 2001, p. 11) 

Assim sendo, neste capítulo, são pontuados aspectos pertinentes à realização sonora 

concreta dos ditongos e dos mecanismos envolvidos nos processos de ditongação, bem como 

fatos referentes à organização estrutural dos ditongos, compreendendo-se que, para o estudo 

da ditongação em sílabas fechadas por /S/, segundo os objetivos que antes se definiram, 

importa não somente identificar os elementos que incidem sobre a sua existência ou não, mas 

também esclarecer e fornecer indícios acerca da maneira como as variantes ditongadas se 

encontram encaixadas nas gramáticas das comunidades de falantes que ora se investigam. 

Além de se crer que Fonética e Fonologia se afinam na explicação da variação e da mudança 

sonora, acredita-se naquilo que afirmam Guy e Bisol (1991), ao demonstrarem que a prática 

variacionista e a teoria fonológica influenciam-se mutuamente:  

[...] entre a teoria e a evidência empírica existe, na verdade, uma relação de 
influência mútua, pois resultados quantitativos também devem ser usados para 
formular ou avaliar teorias. Algumas vezes, dados de variação oferecem elementos 
que confirmam um constructo teórico [...]. Outras, desconfirmam postulados ou 
sugerem revisão. (GUY; BISOL, 1991, p. 126) 

4.2 DITONGOS E PROCESSOS DE DITONGAÇÃO: FONÉTICA E FONOLOGIA 

Em busca de observar, de modo mais preciso, o conceito de ditongo, parte-se daquilo 

que afirma Cagliari (2009) acerca da difusão dessa noção nos estudos linguísticos e dos 

conflitos a ela relacionados:  

A noção de ditongo é familiar a todo linguista. Porém sua aplicação na descrição de 
língua tem mostrado que essa noção tem sido usada de várias maneiras, gerando 
conflitos entre os estudiosos.  



103 
 

A noção de ditongo tem sido definida basicamente de dois modos, um com base na 
noção de silabicidade e outro com base na noção de movimento articulatório, 
associado a uma mudança da qualidade vocálica. (CAGLIARI, 2009, p. 66) 

O autor demonstra, a partir da apresentação de diferentes abordagens fonéticas do 

tema, que ora os ditongos são vistos como sequências de sons, sendo compostos de uma vogal 

sucedida ou precedida de uma semivogal, ora são vistos como vogais que sofrem alterações 

qualitativas durante a sua emissão. Exemplos dessas posições são vistas em definições 

apresentadas nos dicionários técnicos de Linguística, de Crystal (2008) e Silva (2011), 

expostas no Quadro 3.  

Quadro 3 – O conceito de ditongo em dois dicionários de Linguística 

DICIONÁRIO DE LINGÜÍSTICA E 
FONÉTICA 

CRYSTAL (2008) 

DICIONÁRIO DE FONÉTICA E 
FONOLOGIA 

SILVA (2011) 
“Termo usado na classificação 
FONÉTICA dos sons VOCÁLICOS com 
base em seu MODO DE 
ARTICULAÇÃO: existe uma mudança 
perceptível na qualidade da vogal durante 
a SÍLABA, como em caixa, seu, noiva. 
[...] Os ditongos são geralmente 
classificados em termos fonéticos 
dependendo do elemento mais acentuado: 
‘decrescente’, quando o primeiro 
elemento é destacado [...] ou crescente, 
quando o segundo elemento é 
acentuado.” (p. 87, grifos do autor). 

“[...] sequência de segmentos vocálicos 
ocorrendo em uma mesma sílaba, sendo 
que um deles é um glide. São 
classificados como ditongos orais e 
ditongos nasais e também como ditongos 
crescentes e ditongos decrescentes.” (p. 
94). 

Fonte: Elaborado a partir de CRYSTAL (2008) e SILVA (2011). 

A partir dos excertos extraídos dos dicionários, compreende-se que qualquer 

observação acerca dos ditongos deve partir, inicialmente, do entendimento da emissão 

vocálica.  

Sob a perspectiva articulatória, as vogais se caracterizam pela inexistência de 

obstrução na passagem no ar nas cavidades acima da glote, diferenciando-se as qualidades das 

diferentes vogais pelos movimentos desempenhados pelo corpo da língua e pelos lábios. Do 

ponto de vista acústico, são compreendidas como ondas periódicas complexas, uma vez que 

apresentam frequências contínuas, referentes à vibração das pregas vocais (frequência 

fundamental, F0) e às demais frequências dos corpos que vibram com a passagem do ar 

(formantes, que são sempre múltiplos de F0), destacando-se, dentre estas, aquelas 

apresentadas a partir dos movimentos da língua, na cavidade orofaríngea (primeiro e segundo 

formantes, F1 e F2, respectivamente).  Nesse sentido, conforme descreve Silva (2011), F1 
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está relacionado à altura /abertura da vogal (quanto mais baixa /aberta a vogal, maior o valor 

de F1), enquanto F2 é relativo à anterioridade/posterioridade da vogal (valores mais altos de 

F2 indicam que a vogal é mais anterior). Opõem-se às consoantes, segundo essas duas 

perspectivas, por serem estas entendidas como segmentos articulados com obstrução na 

passagem do ar e como ondas complexas e aperiódicas, por apresentarem frequências 

descontínuas, soando como ruídos.  

De acordo com Silva (1999), haveria, entre diferentes descrições fonéticas das vogais 

do PB, certo consenso na identificação das vogais em contexto tônico, existindo algumas 

divergências quanto à identificação dos segmentos existentes em contexto postônico final. No 

Quadro 4, apresentam-se, sinteticamente, com base nas dimensões articulatórias relevantes, as 

vogais geralmente apontadas para o PB.   

Quadro 4 – Caracterização fonética das vogais do PB 

   AVANÇO DO CORPO  

DA LÍNGUA 

ALTURA 

ANTERIORES CENTRAIS POSTERIORES 

ALTAS i, I  u, U 

MÉDIA-ALTAS e  o 

MÉDIA-BAIXAS E å ç 

BAIXAS  a  

Nesse sentido, considerando a realização de uma vogal ditongada sob a perspectiva 

articulatória, compreende-se que podem ser observadas rápidas alterações nos movimentos 

efetuados pelo corpo da língua, que evidenciam a emissão das duas partes do ditongo. 

Conforme mostra Cagliari (2009), essas alterações podem também ser vistas na segmentação 

acústica de ditongos:  

O ditongo se realiza por um movimento contínuo da língua, indo de uma posição 
articulatória própria de uma vogal, à posição articulatória de uma outra vogal [...]. 
[...] Se [...] segmentarmos eletronicamente um ditongo, decompondo-o num certo 
número de pequenos pedaços, podemos, então, facilmente estabelecer as qualidades 
vocálicas de cada pedaço, das quais foi composto o ditongo e que se referem aos 
diferentes estágios do movimento articulatório da língua. (CAGLIARI, 2009, p. 69) 

O outro parâmetro pontuado nas definições do conceito de ditongo apresentadas, a 

noção de sílaba, correlaciona-se a aspectos fonéticos e fonológicos e é importante na 

interpretação da sua estrutura. Enquanto entidade fonética, a sílaba seria decorrência dos 

movimentos respiratórios e de sua adaptação ao processo da fala. O esforço articulatório que 

constitui cada sílaba é, comumente, descrito considerando três diferentes fases, como aponta 
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Câmara Jr. (2010 [1969], p. 33): “[...] a enunciação da sílaba, quando ela é completa, consta 

de um aclive, um ápice e um declive.”.  

No que tange à compreensão dos ditongos, em virtude de a vogal estar situada no pico 

articulatório, ladeado por áreas de menor tensão, convenciona-se dizer que a mudança de 

qualidade ocorrida na sua produção acontece em um desses momentos, em que a força se 

intensifica ou em que ela diminui, sendo uma das suas partes aquela de menor proeminência, 

de menor abertura, produzida nesses instantes e tratada como semivogal, semiconsoante, 

aproximante ou glide.   

Desse modo, designar um ditongo de crescente ou decrescente relaciona-se com a 

estrutura fonética das sílabas. Caso o elemento de menor proeminência articulatória ocorra 

antes da vogal de base, há os ditongos crescentes, como em ‘quarto’ [»kwawawawahtU] e ‘várias’ 

[»vaRjåjåjåjås]; caso ocorra após o segmento mais proeminente, trata-se de um ditongo decrescente, 

como em ‘pauta’ [»pawawawawtå] e ‘caixa [»kajajajajSå]. 

Fonologicamente, as intepretações acerca dos ditongos e dos processos de ditongação 

são variadas. Diante disso, opta-se por apresentar, no item seguinte, apenas algumas 

contribuições, efetuadas sob o escopo de teorias fonológicas distintas, evidenciando as 

relações estabelecidas nas sílabas.  

4.2.1 Ditongos, ditongação e Fonologia: algumas considerações 

Sob a perspectiva da Fonologia Natural – que compreende a organização dos sons e 

suas representações subjacentes como naturais, na medida em que a própria linguagem seria 

um reflexo natural das necessidades humanas e de suas capacidades (cf. DONEGAN; 

STAMPE, 1985) –, ditongações são tratadas como processos de reforço: as formações de 

ditongos visariam a intensificar os traços mais salientes dos segmentos individuais e/ou 

ampliar o contraste desses segmentos com aqueles que lhe são adjacentes, implicando, 

casualmente, a maior facilidade de pronúncia dos sons afetados.  

Hooper (1976), a partir de pressupostos da Fonologia Gerativa Natural – que observa 

as realizações fonéticas sob o intermédio da aplicação de regras diversas, as quais operariam 

em função das relações de força estabelecidas entre os constituintes das sílabas –, retoma a 

escala de sonoridade proposta por Otto Jespersen, segundo a qual a força dos segmentos seria 

mensurada por sua audibilidade: quanto menos audíveis, menos sonoros e mais fracos. Nessa 

escala, os mais fracos são apresentados primeiro:  

1. Consoantes surdas 

a. Oclusivas  
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b. Fricativas 

2. Consoantes oclusivas sonoras 

3. Consoantes fricativas sonoras 

4. Nasais e laterais  

5. Vibrantes (trill e flap)  

6. Vogais fechadas 

7. Vogais médias 

8. Vogais abertas (cf. HOOPER, 1976, p. 198).  

Os critérios de audibilidade e sonoridade correspondem ao parâmetro articulatório de 

abertura: quanto mais aberto um segmento, mais audível e sonoro e, portanto, mais forte.  

A respeito das relações de força entre os segmentos, os processos e as características 

dos sons, Foley (2009 [1970]) – que, ao tentar identificar princípios universais que regeriam 

as regras fonológicas, toma a ditongação de vogais médias no francês como exemplo para 

explicar a ordenação dessas regras – comenta que a ditongação, enquanto processo de 

fortalecimento, seria possibilitada por vogais mais fortes: "Diphtongizations occurs 

preferentially to strong vowels, as a special case of the condition that strengthening occurs 

preferentially to strong elements”. (FOLEY, 2009 [1970], p. 86)24. Assim, caso se pensasse na 

ditongação em sílabas fechadas por /S/, de acordo com esses pontos de vista, quanto mais 

abertas e fortes as vogais, maiores as possibilidades de ditongação. Todavia se trata de uma 

ditongação que ocorre diante de uma consoante em coda, devendo ser esse fator levado em 

conta na interpretação do fato. 

Sobre os ditongos do português, Bisol (1989) apresenta considerações vinculadas a 

pressupostos das teorias fonológicas que constituíam o modelo gerativo, para a abordagem do 

componente sonoro, em discussão naquele momento. Elegem-se, nesse sentido, pressupostos 

dos seguintes modelos teóricos, para explicar as feições dos ditongos portugueses, os quais 

fazem parte daquilo que se designa Fonologia Não-Linear:  

•  Fonologia Autossegmental, que, segundo Goldsmith (1985), preconiza uma 

abordagem multilinear da organização dos traços distintivos (unidades opositivas 

mínimas, de base articulatória), dispostos em vários níveis e organizados por 

linhas de associação. As regras fonológicas atuariam sobre essas linhas e, além de 

questões segmentais, o modelo contempla aspectos suprassegmentais, como a 

organização silábica, o tom e o acento; 

                                                      
24 “Ditongações ocorrem preferencialmente com vogais fortes, como um caso especial da condição de 
fortalecimento que ocorre preferencialmente com elementos fortes.” (Tradução nossa) 
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• Fonologia Métrica, que, de acordo com Matzenauer (2005), pauta-se na concepção 

hierárquica das estruturas linguísticas, representando, assim, a sílaba e 

apresentando o acento como uma propriedade delas, o qual estaria também 

relacionado a outros constituintes, como o vocábulo e a frase; 

• Modelo de Geometria de Traços, que, como apresentam Clements e Hume (1996), 

propõe uma geometria para a organização interna dos sons da linguagem. Os 

traços estariam agrupados em nós hierarquicamente dispostos em diagramas 

arbóreos. Os nós terminais das árvores seriam aqueles que contêm os traços e os 

intermediários seriam referentes às classes que agregam esses traços e que atuam 

nas regras fonológicas.  

A autora aborda, inicialmente, questões voltadas à compreensão da sílaba enquanto 

constituinte hierárquico, a qual apresenta dois elementos básicos: ataque ou onset (O), 

opcional, ocupado por uma consoante, e rima (R), que pode ser ramificada, no caso de sílabas 

pesadas, em núcleo (elemento essencial e, em português, sempre preenchido por uma vogal) e 

coda (optativo), ou não (em sílabas leves). A sílaba estaria, ainda, associada a tiers ou 

camadas hierárquicas que equivalem a sequências de unidades de ordem prosódica.  

Figura 10 – Organização interna da sílaba fonológica, conforme pressupostos dos modelos 
fonológicos não lineares.  

 
Fonte: BISOL, 1989 (com adaptações).  

Com base nas referidas teorias, a autora apresenta argumentos e evidências no sentido 

de provar que o português se caracteriza pela existência de dois diferentes tipos de ditongos, 

os pesados ou verdadeiros e os leves ou falsos, conforme expõe:  

No português, há duas classes de ditongos, o ditongo pesado, o verdadeiro, 
associado a duas posições no tier da rima, e o ditongo leve associado a uma só 
posição. O primeiro constitui uma sílaba complexa e tende a ser preservado, o 
segundo constitui uma rima simples e tende a ser perdido.  
[...]  
Os ditongos leves são criados no ‘tier’ melódico por processos assimilatórios. Eles, 
de modo geral, ocupam apenas uma posição na linha de rima. Os ditongos pesados, 
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ao contrário, possuem duas posições. Há um argumento básico e muitos tipos de 
evidência [...] o ditongo, classificado como ditongo pesado, forma pares mínimos 
com a vogal simples. É, nesse sentido, um ditongo fonológico. 
[...] 
O ditongo leve alterna com a vogal simples, mas não causa uma diferença de 
sentido. O mais das vezes é um ditongo meramente fonético. (BISOL, 1989, p. 189-
190) 

Os falsos ditongos apontados pela autora seriam ditongos decrescentes, que se 

monotongam em estrutura superficial (realização fonética) e que, em estrutura profunda, 

seriam formados por duas vogais associadas ao núcleo, não se tratando, portanto de uma rima 

ramificada, de uma sílaba pesada. Seriam, assim, os ditongos falsos equivalentes aos ditongos 

leves. Aqueles que não se monotongam e criam oposições (a exemplo do par ‘pauta’ e ‘pata’) 

seriam os verdadeiros ditongos do português, constituídos de duas vogais, dispostas em uma 

rima ramificada, portanto ditongos pesados e verdadeiros (ou fonológicos).   

Figura 11 – Representação estrutural simplificada do ditongo leve (falso), de ‘peixe’, e do 
ditongo pesado (verdadeiro), de ‘pauta’ 

 

 Os ditongos crescentes, por sua vez, são interpretados, sob essa visão, como resultado 

de um processo de ressilabificação fonética, não lhes cabendo papel fonológico25: “Ditongos 

crescentes são rimas de duas diferentes sílabas na estrutura subjacente.” (BISOL, 1989, p. 

215). Essas sequências, do tipo ‘glide + vogal’, seriam, em estrutura profunda, vogais 

simples, pertencentes a duas sílabas diferentes. Em estrutura de superfície, a vogal alta, que 

origina a semivogal, seria desligada da rima que a continha, associando-se à posição da vogal 

da outra sílaba. 

No intuito de observar as formações dos ditongos leves e sustentar a sua hipótese, 

analisa três casos do português: (i) os ditongos que se formam diante de consoante palatal, 

como em ‘peixe’ ~ ‘pêxe’ e ‘caixa’~ ‘caxa’; (ii) o ditongo ‘ei’ antes de vibrante simples, 

como em ‘primeiro’ ~ ‘primêro’ e ‘feira ~fêra’; (iii) os ditongos formados a partir de vogais 

junto a nasais em final de vocábulo, como em ‘homein’ ~ ‘homi’ e ‘joveim’ ~ ‘jovi’. Note-se 

                                                      
25 À exceção dos ditongos formados por consoante velar, semivogal posterior e vogal, como em água, quatro 
etc., em que o grupo consoante velar + semivogal é interpretado como uma unidade monofonemática.  
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que se parte do pressuposto de serem os processos que originam esses ditongos casos de 

assimilação, em que os traços articulatórios de segmentos adjacentes proporcionam o 

aparecimento da semivogal, que é optativo e se manifesta apenas superficialmente. Para o 

primeiro dos casos analisados, por exemplo, assevera:  

O processo assimilatório que se desenrola no ‘tier’ melódico, no qual o traço alto da 
consoante palatal é compartilhado por dois segmentos vizinhos [...]. De acordo com 
essa proposta, todo ditongo seguido de palatal possui uma só vogal na estrutura 
subjacente, criando-se o glide por um processo assimilatório que consiste no 
espraiamento do traço alto da palatal.  (BISOL, 1989, p. 191) 

Apresentadas diferentes abordagens acerca dos ditongos e distintas intepretações 

tangentes aos ditongos em português, passa-se a evidenciar, especificamente, as ponderações 

a propósito da ditongação em sílabas fechadas por /S/.  

4.3 A DITONGAÇÃO EM SÍLABAS FECHADAS POR /S/: CONTRIBUIÇÕES 

FONÉTICO-FONOLÓGICAS 

Acerca da ditongação em sílabas fechadas por /S/, em estudos de Fonética e 

Fonologia, são trazidos comentários em Câmara Jr. (2009 [1964]). O autor trata os processos 

de ditongação como aqueles que formam ditongos sistemáticos, a partir de vogais simples. A 

ditongação de vogais tônicas e finais de vocábulo seguidas de /S/ seria um dos casos de 

formação de ditongos no português: 

Mudança fonética que consiste na formação de um ditongo sistemático [...] a partir 
de vogal simples. 
[...] 
No português moderno, deu-se a ditongação em mais dois casos: 1) vogal tônica em 
hiato, quando: a) média anterior, com o desenvolvimento de um ditongo /éy/ ou /êy/ 
[...]; b) média posterior fechada com o desenvolvimento de um ditongo /ôw/ [...]; 2) 
dialetalmente, para vogal tônica final travada por /s/ pós-vocálico, com o 
desenvolvimento dos ditongos de pospositiva /y/ (ex.: pás, és, fez, sós, flux, cãs, 
pronunciados então /pays/, /fêys/, /sóys/, /flúys/, /kay(n)s/). Dá-se então a 
neutralização da oposição entre ditongo e vogal simples, desaparecendo a distinção 
[...] de – pás e pais, sós e sóis, flux e fluis, cãs e cães. (CÂMARA JR., 2009 [1964], 
p. 123-124) 

No entanto as principais contribuições sistemáticas, no panorama da teoria fonológica 

desenvolvida no Brasil, em referência a essa ditongação, advêm dos estudos de Bisol (1994), 

que analisa o fenômeno sob a ótica do modelo de Geometria de Traços, e Albano (1999, 

2001), que o observa a partir da perspectiva da Fonologia Acústico-Articulatória. Seguindo 

esta última linha, há, também, o estudo de Silva, Pacheco e Oliveira (2001). A seguir, 

apresentam-se, em linhas gerais, as referidas propostas.  

Retomando as questões atreladas aos falsos e verdadeiros ditongos, Bisol (1994) 

apresenta novos argumentos para a análise dos ditongos variáveis, com base na observação da 

ditongação diante de /S/ em coda e dos ditongos diante de consoante palatal heterossilábica, 
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objetivando demonstrar que os ditongos apresentados nas duas circunstâncias são frutos de 

processos similares. Saliente-se que, no que tange ao segundo contexto, não se restringe aos 

casos de monotongação, como em ‘peixe’, mas comenta também sobre o surgimento da 

semivogal em casos como ‘veixame’, ‘faixina’ etc. 

 Expõe, nesse sentido, dados estatísticos, obtidos através de uma pesquisa 

sociolinguística pertinente à fala de sete informantes de Porto Alegre, referentes à 

monotongação dos ditongos /ej/ e /aj/, demonstrando que a mesma é quase categórica em 

contexto de consoante palatal e de vibrante simples. Para a ditongação diante de /S/ em coda, 

contudo, não há dados estatísticos26 e as observações partem das impressões da autora acerca 

da fala da mesma área.  

Aprimorando as considerações anteriores sobre os ditongos portugueses, à luz dos 

desdobramentos da Geometria de Traços, informa que os ditongos verdadeiros possuem duas 

vogais em estrutura subjacente, sendo a segunda delas consonantizada durante a estruturação 

das sílabas. As duas, entretanto, estariam relacionadas ao núcleo silábico, ramificado, e não 

diretamente à rima, por meio de uma unidade abstrata, como propusera. As vogais dos falsos 

ditongos, ao contrário, estariam ligadas ao núcleo em uma só posição.  

Inicialmente, chama a atenção para o fato de que os fenômenos observados são 

autônomos e que a ditongação em sílabas travadas não depende de ser a realização do /S/ 

palatal:  

[...] o uso de palatal, em palavras como peixe, por parte de um falante, não implica o 
uso de uma vogal só diante da coronal anterior em palavras como freguês e vice-
versa.  
Por outro lado, ser ou não palatalizada a fricativa coronal em três, freguês, mês etc. 
não faz diferença quanto à presença ou ausência do ditongo. Essa palatalização 
depende do dialeto. (BISOL, 1994, p. 125)  

Assim sendo, diante dessa impressão, qualquer uma das realizações da consoante 

ofereceria condições à existência de ditongação, que, segundo a autora, se manifestaria apenas 

no contexto tônico e final de palavra e não apresentaria restrições quanto à vogal ditongada: 

todas as diferentes vogais poderiam estar combinadas ao glide coronal.  

Analisa, primeiramente, a variação entre ditongo e vogal diante de palatal da sílaba 

seguinte. Expõe a organização estrutural da consoante palatal, considerando que vogais e 

consoantes são identificadas pelos mesmos traços articulatórios referentes à configuração da 

cavidade oral – coronal (articulação com a parte frontal da língua), dorsal (articulação com a 

                                                      
26 Como será visto adiante, o primeiro levantamento estatístico acerca o fenômeno foi concluído cerca de um ano 
depois.  
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parte central ou posterior), labial (constrição nos lábios) e radical (constrição laríngea) –, 

divergindo quanto à sua estrutura subjacente. 

A fricativa palatal /S/, segundo o modelo adotado, é vista como uma consoante 

complexa, pois, diferentemente das consoantes simples, como a fricativa alveolar /s/, que só 

apresentam traços primários de articulação oral, associados, diretamente, ao nó pontos de 

articulação das consoantes (PC), constituem-se de um nó vocálico subordinado a PC, no qual 

figura um traço coronal vocálico. Na figura a seguir, comparam-se as estruturas das duas 

consoantes.  

Figura 12 – Representação da estrutura subjacente da consoante complexa fricativa palatal /S/ 
e da consoante fricativa alveolar /s/ 

 
Fonte: Elaborado a partir de BISOL, 1994. 

Valendo-se da existência desse nó secundário na consoante palatal e partindo de 

princípios da Geometria de Traços, explica o surgimento da semivogal anterior nos ditongos 

formados diante dessa consoante, em sílabas livres, como em ‘peixe’, ‘faixina’ etc.:  

Com isso se pode dar conta do fato em exame: o nó vocálico que domina o [coronal] 
e abertura espraia para a esquerda, levando consigo os dominados, e como um 
legítimo processo de assimilação, cria um segmento. Eis aí a origem do glide. 
(BISOL, 1994, p. 129) 

Tratando-se a semivogal de um segmento derivado de outro, a autora passa a se referir 

a esses ditongos, que têm origem no espraiamento de traços, como ditongos derivados. Sendo 

o processo de ditongação em sílabas fechadas por /S/ interpretado como fruto do mesmo 

mecanismo, questiona como seria possível que o fenômeno ocorresse em dialetos em que o 
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/S/ não se realiza como palatal, uma vez que a consoante alveolar não possui os traços 

secundários. Pontua aspectos como a tonicidade da sílaba e a qualidade da vogal ditongada, 

porém adverte para o fato de que o aparecimento da semivogal não se restringe a uma ou 

outra vogal e que o acento não é aspecto condicionador por excelência, uma vez que o 

português não opõe vogais longas a curtas acentuadas.  

Destarte, compreende que o contexto das fricativas coronais é mais relevante para a 

compreensão do fato. Ainda que o modelo, de base gerativista, tenha extinguido o nível 

fonêmico, lança a hipótese de que o nó vocálico que origina a semivogal seria inerente às duas 

realizações (alveolar e palatal) que estariam relacionadas a um arquifonema, presente em 

subjacência independentemente da sua posição nas estruturas silábica e vocabular. Assim, 

formula a seguinte conclusão:  

E assim damos por finda esta análise, concluindo que o glide que ora se manifesta  
para constituir certos ditongos, ora não, é o resultado de uma operação que ocorre 
variavelmente em nível próximo à superfície, por expansão de traços secundários da 
consoante. (BISOL, 1994, p. 138) 

Em trabalho mais recente, reitera a sua posição: 

[...] atribui-se a formação do glide ao traço vocálico das consoantes palatais /S, Z/, 
imanente em /S/ pós-vocálico que representa a neutralização de sonoridade e de 
palatalização [...] possibilitando a concretização de /S, Z/ em alguns dialetos e /s, z/ 
em outros. Independentemente da opção, o glide pode emergir [...]. (BISOL, 2012, 
p.57) 

Entende-se que a proposta apresentada é importante no sentido de demonstrar que, do 

ponto de vista estrutural, não haveria impedimentos às realizações ditongadas diante de 

consoante alveolar ou de /S/ palatal, ainda que a explicação conferida parta de uma lógica 

hipotético-dedutiva, lançando mão do recurso do arquifonema para explicar a situação.  

Os estudos de Albano (1999, 2001) foram realizados sob a orientação da Fonologia 

Acústico-Articulatória, vertente que considera o gesto articulatório a sua unidade mínima de 

análise e que encara os processos fonético-fonológicos como gradientes e não como 

categóricos. A respeito da sua unidade de análise, a autora explicita:  

O gesto não corresponde ao segmento ou ao traço, ficando a meio caminho entre os 
dois. Um [b], por exemplo, envolve apenas a coordenação de um gesto de oclusão 
labial com um gesto de adução das pregas vocais, enquanto um [m] envolve os 
mesmos gestos coordenados ao gesto vélico de abertura, cujo início e o fim não 
precisam coincidir inteiramente com os daqueles. (ALBANO, 2001, p. 54) 

Essa visão assume um caráter dinâmico, na medida em que cada gesto, descrito com 

base nas oscilações produzidas no aparato articulatório, é encarado como um conjunto de 

variáveis, divisíveis em diferentes possibilidades. Quando se trata do gesto de abertura do véu 

palatino, por exemplo, estabelecem-se os graus estreito, médio e largo, para dar conta das 

distintas situações encontradas. Albano (1999), a esse respeito, afirma que, na medida em que 
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os gestos, quando dinamicamente definidos, sejam bem sucedidos em explicar alofones 

contínuos, o seriam também no sentido de estabelecer uma ponte entre processos fonéticos e 

suas contrapartes fonológicas, iluminando os caminhos da mudança sonora e da aquisição da 

linguagem.  

Sobre o fenômeno em observação, especificamente, a autora o trata, primeiramente, 

como um caso de glide epentético e, em seguida, como iotização vocálica diante de /S/. 

Restringe a sua verificação às sílabas tônicas finais, afirmando que o fato estaria disseminado 

em vários dialetos do PB, ainda que os seus dados de fala, tratados acusticamente, sejam 

referentes à fala paulistana e observe apenas um estudo sociolinguístico desenvolvido no Rio 

de Janeiro.  

Acredita se tratar de um processo quantitativo, pois não se trataria apenas de o glide 

estar ou não presente, mas de uma observação gradativa de suas características no espectro 

acústico. Nesse processo, estariam implicados aspectos de ordem segmental e também de 

cunho prosódico, haja vista o fato de que os itens mais propensos à ditongação seriam as 

sílabas fechadas de oxítonos, monossílabos tônicos e da conjunção ‘mas’, que ocorreria 

precedida de uma pausa maior ou menor, sendo o alongamento proporcionado pela pausa o 

que forneceria condições ao fato.  

Realiza alguns testes acústicos relativos ao /S/ em diferentes contextos, observando o 

comportamento da vogal [a]: 

(1) [s] em ataque silábico, no item passa; 

(2) [s] em coda medial, no item pasta; 

(3) [s] em coda final, no meio de frase, no sintagma paz tá; 

(4) [s] em coda final, em fim de frase, no item paz. 

A partir dos valores dos formantes, nota que se manifesta uma progressiva 

anteriorização da vogal, nas diferentes posições, ficando o glide mais claro em posição final 

de vocábulo e de frase. Verifica, ainda, características acústicas e articulatórias do segmento 

de transição, estabelecendo, para ele, uma pauta gestual. A partir dessas análises, compara a 

forma foneticamente ditongada com o ditongo fonológico do vocábulo ‘pais’, chegando à 

conclusão de que se trata de ditongos de características acústico-articulatórias diferenciadas e, 

não somente, de caráter fonológico distinto, como se verifica nos excertos abaixo:  

Observa-se aí que o ponto de chegada da transição de [a] para [s] não é 
propriamente um [i], mas uma vogal alta anterior centralizada [...], que pode se 
tornar perceptível se a trajetória formântica for suficientemente lenta.  
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[...] Ao mover-se lentamente, a ponta da língua leva consigo o corpo da língua como 
articulador passivo. Esse, então, desencadeia a iotização ao passar pelo palato duro 
numa velocidade apenas um pouco superior à de uma semivogal. 
[...] 
Essa pauta permite distinguir, nos dialetos em que o fenômeno ocorre, o ditongo 
verdadeiro de palavras tais como ‘pais’, que compreenderiam um gesto mais lento e 
outro mais rápido do corpo da língua, da vogal iotizada de ‘mas’, ‘paz’, etc. [...] O 
[J] transicional é mais frágil e desaparece mais freqüentemente na fala mais rápida 
do que o [j] normal. (ALBANO, 2001, p. 88-90) 

O trabalho de Silva, Pacheco e Oliveira (2001) também se vincula a essas 

perspectivas, priorizando uma abordagem dinâmica de processos fônicos. São observados 

dados da ditongação na fala de dois repórteres de televisão (um homem e uma mulher), de 

São Paulo, considerando-se a ditongação da vogal diante de /S/ não palatalizado. Objetivava-

se comparar o ditongo epentético com o ditongo fonológico, a partir da emissão da conjunção 

adversativa mas (ditongada e não ditongada) e do intensificador mais, a partir de espectros 

acústicos. São realizadas, para tanto, análises apuradas das especificidades acústicas dos 

ditongos, enquanto unidade. Demonstra-se que a adversativa ditongada apresenta um padrão 

acústico diferente da monotongada, aproximando-se do intensificador. Porém, os ditongos de 

um e outro elemento não são idênticos. Conclui-se, após a análise, que: 

[...] o processo de ditongação que vem ocorrendo no PB não é um fenômeno 
categórico, ou seja, não corresponde à presença versus ausência de ditongação, mas 
é gradiente. O ditongo epentético apresenta diferenças e semelhanças com o ditongo 
vernáculo. (SILVA et al., 2001, p. 12) 

Entende-se que os estudos fonológicos sobre a ditongação, baseados em premissas 

acústico-articulatórias, sejam bastante relevantes a uma melhor apreciação do fenômeno. 

Ainda que sejam voltados a itens lexicais e contextos fônicos específicos, atuam no sentido de 

demonstrar aspectos referentes aos ditongos variáveis formados diante de /S/, demonstrando 

que divergem dos ditongos fonológicos, segundo esses dois parâmetros.  

Note-se que o conhecimento dessas perspectivas teóricas é de grande importância para 

a exegese dos dados que aqui são analisados. Embora não se siga nenhuma delas diretamente, 

dado que se busca elencar condicionamentos de natureza diversa, sem que se enquadrem os 

resultados no panorama estático de uma teoria fonológica, fazendo-os caber neles, ou se tenha 

como objetivo a comprovação de suas asserções, compreende-se que eles podem, partindo da 

realidade fonética, iluminar caminhos acerca de seu status estrutural.  

Acredita-se também que, a partir da compreensão dos aspectos fonológicos que 

supostamente estariam envolvidos no processo de ditongação em sílabas fechadas por /S/, 

além daqueles que se referem à realização fonética da consoante em coda silábica e às 

características da vogal em observação, é possível elencar alguns outros elementos passíveis 

de observação. Apresentam-se esses fatos na seção seguinte.  



115 
 

4.3.1 Alguns itens a serem considerados no estudo da ditongação em sílabas fechadas 

por /S/ 

Primeiramente, ao lidar com o aspecto fônico da língua, contemplando uma gama 

variada de ocorrências e contextos linguísticos, como se faz neste trabalho, é preciso voltar-se 

mais diretamente a esse nível da língua, não tratando as ocorrências registradas simplesmente 

com base na percepção da palavra de um ponto de vista lexical ou morfológico. No intuito de 

conferir aos dados um tratamento mais eficaz, evidenciando as possíveis repercussões das 

questões prosódicas na ocorrência de realizações ditongadas, recorreu-se, primeiramente, à 

noção de “palavra fonológica”.  

Câmara Jr. (2010 [1969]) define essa entidade com base no acento, na força de 

emissão das sílabas, distinguindo-a do vocábulo mórfico, pautado na questão do significado. 

De acordo com essa perspectiva, cada palavra fonológica seria aquela dotada de uma sílaba de 

grau máximo de força expiratória, portanto de um acento. Estabelece, então, uma pauta 

prosódica referente à força das sílabas, atribuindo o grau máximo às sílabas tônicas (3), 

seguidas das pretônicas (1) e das postônicas (0). Essa escala permitiria identificar as palavras 

fonológicas em sequências de segmentos ininterruptos, visto que “[...] só a sílaba tônica do 

último vocábulo fonológico mantém o acento máximo 3. A de cada um dos vocábulos 

precedentes fica com o acento mais atenuado, que podemos indicar por 2 [...].” (CÂMARA 

JR., 2010 [1969], p. 44). Os grupos de força delineados por Câmara Jr. equivaleriam, 

portanto, a sequências de palavras fonológicas, dentre as quais apenas uma delas seria mais 

saliente.  

Os clíticos, partículas átonas, que não poderiam funcionar isoladamente na 

comunicação, de acordo com essa proposta, são tratados como parte da palavra fonológica: 

“[...] as partículas átonas [...] conforme se ligam ao vocábulo seguinte ou precedente, 

constituem um vocábulo fonológico único com esse outro [...].” (CÂMARA JR., 2010 [1969], 

p. 46). E ainda, posteriormente, afirma:  

É claro que, por esse critério, [...] as chamadas partículas átonas não têm status de 
vocábulo fonológico. Se proclíticas, isto é, associadas a um vocábulo seguinte, elas 
valem como sílabas pretônicas desse vocábulo, com marca acentual 1; e, se 
enclíticas, isto é, associadas a um vocábulo precedente, nada mais são que a sílaba 
postônica última desse vocábulo com uma falta de intensidade 0. (CÂMARA JR., 
2011 [1970], p. 63)  

Como salienta Bisol (2004), o status do clítico na dimensão prosódica e a sua relação 

com a palavra fonológica não se esgotam nas ideias apresentadas por Câmara Jr. e são temas 

de discussões no âmbito das teorias fonológicas atuais, gerando diferentes interpretações.  
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Dentre as distintas opções interpretativas, destacam-se as ideias apresentadas por 

Nespor e Vogel (1986 apud BISOL, 2000, 2004, 2005), segundo as quais os constituintes 

prosódicos estariam organizados em uma relação de dominância hierárquica. Essa 

organização é efetuada a partir de uma relação de força que obedece ao princípio 

Licenciamento Prosódico: “[...] todas as unidades prosódicas de um determinado nível devem 

pertencer a estruturas prosódicas hierarquicamente superiores.” (COLLISCHONN, 2005a, p. 

113). Os níveis identificados se organizam como demonstra o diagrama arbóreo abaixo. 

Figura 13 − Níveis da hierarquia prosódica 

 
Fonte: Elaborada a partir de BISOL, 2000, 2004, 2005. 

Destacam-se, daí, a palavra fonológica e o grupo clítico. Segundo essa visão, toda 

palavra fonológica seria caracterizada por não deter mais do que um acento primário, Os 

grupos clíticos seriam constituídos da partícula átona e de seu hospedeiro. Ao retirar da 

palavra fonológica a obrigatoriedade do acento (ao menos um e não dotada de acento 

primário), essa proposta encara os clíticos também como tal, de um ponto de vista prosódico, 

o que não corresponde à sua realidade lexical.  

A esse propósito, Bisol (2000) apresenta argumentos no sentido de que os clíticos não 

podem ser encarados como elementos autônomos, mas também não estabelecem com a 

palavra fonológica, seu hospedeiro, uma relação de integração, igualada àquela que se 

estabelece entre prefixos e palavras. Com base em exemplos referentes ao processo de 

harmonização vocálica no PB, demonstra que os clíticos (no caso, pronomes acusativos) são 

parcialmente independentes com relação à palavra fonológica, haja vista o fato de suas vogais 
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sofrerem a regra de neutralização entre as médias e as altas, tal qual ocorre com as sílabas sob 

domínio de palavras fonológicas, diferentemente de certas formas prefixais, que passam a 

integrar a palavra:  

Os exemplos [...] sugerem que os sufixos são susceptíveis de serem separados em 
dois grupos, tomando-se o acento como um dos indícios de sua autonomia. Os que 
exibem acento próprio comportam-se como membros de palavras compostas, 
enquanto os demais são anexados a uma base morfológica. Entre esses há os que se 
integram à palavra fonológica no primeiro nível do componente lexical, pois não 
alteram estruturas prosódicas prévias [...] e outros que [...] integram-se mais 
tardiamente à palavra fonológica [...].  

[...] 

Enquanto os prefixos sempre integram a palavra fonológica completando-a ou 
aumentando-a, embora, como vimos, alguns o façam tardiamente, os clíticos 
anexam-se a uma palavra fonológica pronta, sem integrá-la, emergindo daí o 
primeiro constituinte prosódico pós-lexical. O processo de integração que existe 
entre o prefixo e sua base não existe entre o clítico e o seu hospedeiro, de modo que 
os membros que compõem essa unidade mantêm sua independência. (BISOL, 2000, 
p. 14-19) 

Entende-se, assim, que lidar com essas partículas não é simples e não se pode fazê-lo 

encarando-as nem como unidades autônomas nem como formas presas às palavras 

fonológicas.  

Durante o levantamento de dados e em atenção às análises prévias, verificou-se que as 

partículas átonas, a exemplo da conjunção ‘mas’ e dos determinantes ‘as’ e ‘os’, 

apresentavam comportamentos peculiares com relação à ditongação diante de /S/, sendo 

muito suscetíveis ao fato, em face do que ocorre com as sílabas pretônicas, como em 

‘bastante’, ‘costuma’ etc., em que não se verificava a ditongação com frequência. Assim, 

como será visto no Capítulo 7, optou-se por estabelecer o controle de uma variável referente 

ao domínio prosódico ao qual está vinculada a sílaba fechada por /S/, destacando-se, dentre os 

constituintes, os grupos clíticos e as palavras fonológicas.   

Outro aspecto que merece destaque se refere à tonicidade da sílaba envolvida no 

processo. Ao buscar avaliar as possíveis interferências da atribuição do acento na realização 

das vogais diante de /S/, evidencia-se, mais uma vez, a importância de aspectos prosódicos na 

variação em nível segmental. A observação desse parâmetro, entretanto, não é facilitada, dada 

a amplitude dos contextos linguísticos aqui considerados e em virtude das dificuldades 

inerentes à observação do acento, como pontua Collischonn (2005b):  

[...] o acento é um objeto de estudo problemático porque não é realizado somente 
por maior intensidade, mas também por variações na duração, na entoação, na 
qualidade da vogal acentuada, além de manifestar-se também nos elementos 
vizinhos àquele que recebe o acento. (COLLISCHONN, 2005b, p. 159) 

Sobre a diversidade de interpretações acerca do seu funcionamento e de sua 

representação fonológica, em trabalho mais recente, a autora afirma que, na Fonologia atual, 
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há uma série de considerações, algumas delas considerando o acento uma propriedade dos 

segmentos vocálicos, outras um atributo das sílabas. Estabelece, com base nas ideias da 

Fonologia Métrica, que avalia a acentuação como uma qualidade estabelecida pelos contrastes 

de proeminência entre os constituintes de determinada entidade prosódica, três tipos básicos 

de acento: 

(1) Acento primário - atribuído à sílaba mais forte (tônica), do ponto de vista da sua 

intensidade, de sua maior duração e, ainda, da qualidade da vogal que compõe o 

seu núcleo, no âmbito da palavra;  

(2) Acento frasal – relativo à sílaba mais proeminente em uma sequência de palavras, 

no domínio da frase; 

(3) Acento secundário – referente à sílaba que, no domínio da palavra, é mais 

proeminente do que outras, mas que não recebe o acento primário. 

Sinteticamente: “A sílaba que carrega o acento primário é mais proeminente dentre as 

sílabas que constituem a palavra. A sílaba que carrega o acento frasal é a mais proeminente 

dentre as sílabas acentuadas das palavras que constituem a frase.” (COLLISCHONN, 2007, p. 

197).  

No que tange ao acento frasal, especificamente, Abaurre (1996) esclarece que se trata 

de uma entidade que atua na interface entre fonologia e sintaxe, recaindo sobre as sílabas 

situadas na extremidade mais recursiva (em que se ramificam os constituintes sintáticos) das 

árvores sintáticas. Para o português, o acento frasal incidiria sobre as sílabas situadas mais à 

direita das sentenças, pois essa, “[...] como se sabe, é uma língua de recursividade sintática à 

direita [...]” (ABAURRE, 1996, p. 46). De acordo com esse parâmetro, em uma frase como 

“Me deixa em paz”, por exemplo, o monossílabo tônico ‘paz’ receberia não somente o acento 

lexical, mas também o acento frasal. Já na sequência “O rapaz conhecido de meu irmão”, a 

sílaba ‘-paz’ da palavra ‘rapaz’ seria acentuada primariamente, mas inacentuada no contexto 

frasal.  

Para a autora e outros pesquisadores, haveria interferências desse tipo de acento sobre 

os processos de ordem segmental, uma vez que proporciona maior saliência aos contextos 

fônicos em que os segmentos estão inseridos. Compreende-se que seria válida a observação 

do papel do acento frasal sobre a ditongação em sílabas travadas por /S/, sobretudo por este 

trabalho não se restringir a ambientes específicos. Todavia, impostas limitações de variadas 

ordens, priorizou-se a verificação do condicionamento efetuado pelo acento primário, 

considerado, com base na impressão auditiva, a partir da maior intensidade da sílaba com 

relação à palavra fonológica, na aplicação da regra.  
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Salienta-se, ainda, a pertinência de itens como a quantidade de sílabas presentes nos 

dados observados, a posição da sílaba na ocorrência e a posição ocupada pela consoante, para 

a averiguação dos possíveis condicionamentos para as variantes com ditongo. A partir do 

controle desses elementos, somado à observação dos aspectos fonéticos relativos à vogal e à 

consoante, envolvidas no fenômeno, acredita-se que se alcançam resultados que permitem um 

conhecimento mais efetivo acerca da ditongação em sílabas fechadas por /S/ no PB.  
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5 A DITONGAÇÃO EM SÍLABAS FECHADAS POR /S/ NO PB: POR ONDE JÁ SE 

CAMINHOU  

O presente capítulo apresenta as considerações já tecidas a propósito da ditongação em 

sílabas fechadas por /S/, no âmbito dos estudos referentes à caracterização do PB e ao 

tratamento de sua diversidade interna. Expõem-se os comentários e dados encontrados em 

diferentes perspectivas, abarcando desde os compêndios gerais, que tratam das feições 

adquiridas pela língua no Brasil, aos estudos sociolinguísticos mais recentes, perpassando as 

monografias dialetais e os atlas linguísticos regionais.  

5.1 AS PRIMEIRAS INFORMAÇÕES, O TESTEMUNHO DE GRAMÁTICOS E 

FILÓLOGOS E OS REGISTROS HISTÓRICOS 

Os primeiros comentários acerca da ditongação em sílabas fechadas por /S/, no PB, 

advêm de estudos que se prestam a caracterizar a variedade brasileira em face da matriz 

europeia. Nesse sentido, limitam-se a informar sobre a existência do fenômeno no Português 

no Brasil, apontando o fato de ser esse uma particularidade da língua no espaço luso-

americano.  

Leite de Vasconcelos (1970 [1901]), em importante obra da dialetologia portuguesa, é 

o primeiro a informar sobre a adjunção de uma vogal ‘i’ às vogais tônicas finais seguidas de 

‘s’ como tendência no “dialeto brasileiro”. Esse fato distinguiria a língua do Brasil não 

somente da variedade peninsular, mas também de outras variedades ultramarinas do 

português. Comenta o autor: “[...] on ajoute un i à la syllabe finale de certains mots termines 

par –ê: fei = *fê = fez, trei = *trê = três, francei = *France = francês...”27 (LEITE DE 

VASCONCELOS, 1970 [1901], p. 133, grifos do autor).  

Partindo da realidade carioca, a fim de apresentar aspectos próprios do PB, o 

gramático Sousa da Silveira (1940) alega que o português se enriqueceu de termos e locuções 

novas, adquirindo também pronúncias diferentes e sofrendo alterações sintáticas, na antiga 

Colônia portuguesa. Dentre os itens inovadores está o desdobramento das vogais em ditongos 

em sílabas tônicas finais fechadas por s: “Alargamos em ditongo, por meio da adjunção de i, 

as vogais tônicas finais seguidas de –z ou –s: capaz (capais), pés (péis), giz (gíiz), feroz 

(feróis), luz (lúis), bem como a terminação –ãs: irmãs (irmãis), alemãs (alemãins), etc.” 

(SOUSA DA SILVEIRA, 1940, p. 353).  

                                                      
27 “Acrescenta-se um i à sílaba final de algumas palavras terminadas por –ê: fei = *fê = fez, trei = *trê 
= três, francei = *France = francês...” (Tradução nossa) 
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Chaves de Melo (1946) não traz uma referência explícita à existência do fenômeno no 

PB, mas apresenta exemplos pertinentes a ele. Ao tratar de aspectos da pronúncia brasileira, a 

qual divergiria, sensivelmente, da europeia, esclarece sobre a realização da sibilante [z]:  

O Z FINAL OU INTERNO – Na pronúncia normal portuguêsa de hoje o z final soa 
como chiante, de modo que se diz lux, pax, etc. 
Aqui no Brasil, porém, a pronúncia normal, ou, mais rigorosamente, a pronúncia 
geral, nesses casos, é sibilada. Assim dizemos treç ou treiç, paç ou paiç, luç ou luiç. 
(CHAVES DE MELO, 1946, p. 102, grifos do autor) 

Câmara Jr. (2008 [1953]), em sua primeira análise do sistema fonológico do 

português, apresenta aspectos referentes à rima na poesia brasileira. Refere-se, nesse sentido, 

ao recurso empregado nos textos literários como revelador de tendências fonético-

fonológicas. Aponta, dentre os fatos observados, a produção de um iode após vogais diante 

/s/, o que seria consequência da palatalização da consoante pós-vocálica, e aparece na 

interpretação de rimas de poemas parnasianos e românticos:  

Sabe-se, por outro lado, que uma sibilante final se realiza com sensível palatalização 
em quase todo o território de língua portuguesa. A consequência mecânica é a 
produção de um iode entre a vogal da sílaba e a sibilante, anulando-se o contraste 
entre /a/ay/. /è/-/ey/ em sílaba final fechadas por /s/.  
Uma distinção como pá:pai desaparece assim do plural (pás:pais), da mesma sorte 
que só graficamente se distingue, a rigor, o masc. pl. alemães do fem. pl. alemãs. 
Nem é outra a razão da cacografia treis – tão radicada na nossa tradição tabeliosa e 
burocrática – em analogia com seis, justamente porque não se sente contraste 
acústico de vogal simples para ditongo entre uma e outra palavra.  
Já aqui se faz referência a esse tipo de rima, que só aparentemente é imperfeita e que 
é comuníssima nos poetas brasileiros, quer românticos, quer parnasianos. 
(CÂMARA JR., 2008 [1953], p. 99-100, grifos do autor) 

Essa visão essa é retomada por Révah (1958), em texto apresentado no Primeiro 

Congresso Brasileiro de Língua Falada no Teatro, no qual aborda fatos das pronúncias 

portuguesa e brasileira, comparando-as ao português do século XVI. Agrupa os fatos em duas 

grandes categorias: (i) coincidências entre as duas pronúncias e (ii) diferenças entre as 

pronúncias portuguesa e brasileira, separando, dentre estas, aquelas que foram causadas por 

modificações na fala de Portugal, aquelas que encontram razão em alterações efetivadas nas 

duas áreas e de outras que se referem a mudanças ocorridas no Brasil. Alega que essas últimas 

corresponderiam a fatos bastante generalizados, mesmo nos hábitos de classes superiores da 

sociedade, estando aí a ditongação de vogais acentuadas diante de ‘s’ final, como em rapáys 

(de rapaz), déys (de dez), fíyz (de fiz), nóys (de nós) e lúys (de luz).   

Em sua tese, Head (1964) compara aspectos da fonologia segmental do PB e do PE, 

tomando como representativas as falas das cidades do Rio de Janeiro e de Lisboa, referindo-se 

a elas como os dois maiores dialetos no mundo de fala portuguesa. Com base na perspectiva 

fonêmica, estabelece os sistemas de unidades distintivas nas duas normas, descrevendo as 

representações alofônicas em ambas, além de realizar uma investigação acústica e uma 
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comparação de questões fonotáticas. Os seus informantes, em número total de 20 (sendo dez 

nativos em cada área), eram sujeitos de seu convívio, residentes nos Estados Unidos, onde se 

realizou a pesquisa. Ao comentar a ocorrência de /S/ nas duas normas, aponta a inserção de 

um iode após as vogais diante dessa consoante na fala carioca:  

Before final /S/ a ‘yod’ is often introduced in cariocan speech. This sometimes closes 
the proceding vowel: Cariocan [nçjS], /nçjS/, as opposed to Lisbon [nçS], /nçS/, for 
nós [...]. This tendency sometimes results in the elimination of contrasts between 
certain forms: alemães, ‘German men’, and alemãs, ‘German women’, are both 
pronounced with final [-å)j)S], /-å)j)S/ in Cariocan speech [...]. (HEAD, 1964, p. 152)28 

Silva Neto (1979) levanta elementos pertinentes à ocupação do território brasileiro e à 

disseminação da língua portuguesa, apontando fatos relevantes para o estabelecimento de 

diferentes cenários para o português no Brasil, os quais foram preponderantes para a fixação 

de certo caráter conservador do PB com relação ao português quinhentista e para a sua 

diferenciação em face do PE. Assim, visando a caracterizar a “língua comum” brasileira, 

apresenta fatos que se prestariam a distinguir a pronúncia culta do Rio de Janeiro – que, para 

o autor, seria considerada padrão – de várias outras pronúncias regionais. Dentre os dados 

fonéticos, comenta sobre a palatalização do s final de sílaba e também apresenta a ditongação 

como uma consequência desse processo, ocorrendo, entretanto, em áreas de realização 

alveolar da consoante. Reporta-se à existência do processo tanto para vogais orais quanto 

nasais e comenta sobre as rimas poéticas do século XIX, como registros históricos desse 

fenômeno. Dado importante é a sua consideração sobre a estratificação social da ditongação:  

O arquifonema palatal em que se transformou o s pré-dorsal final de sílaba acarretou 
o aparecimento de uma fímbria vocálica, mais acentuada à medida que se baixa na 
escala social: rapais ou rapaiz, deis ou deiz, nois ou noiz, luis ou luiz, etc. O mesmo 
se dá na área em que se mantém, na mesma posição o s pré-dorsal.  
Tal estado de coisas reflete-se na poesia romântica. Morais Silva rima luz (luis) com 
azuis (azuis); Gonçalves Dias põe em paralelo jamais (jamais) com voraz (vorais). 
A fímbria vocálica existe também depois de vogal nasal. Basta lembrar que um 
poeta baiano da primeira metade do século XIX, Castro Alves, já rima vãs (vãis) 
com mães. Em escritores contemporâneos se lêem cacografias como cristães (por 
cristãs, em Gonçalves de Magalhães) e irmães (por irmãs, em Porto Alegre). 
Podemos ouvir pronúncias como bõis (bons), sõis (sons), etc. (SILVA NETO, 1979, 
p. 620, grifos do autor) 

Mais recentemente, Noll (2008) descreve particularidades do PB, refletindo acerca de 

suas possíveis origens, apresentando propostas elucidativas para a formatação da variedade 

brasileira, além de testemunhos antigos sobre essas questões. Dentre os aspectos do vocalismo 

brasileiro, destaca os casos de vogais epentéticas, tratando, assim, da formação de ditongos 

                                                      
28 “Antes de um /S/ final um ‘iode’ é frequentemente introduzido na fala carioca. Ele, por vezes, fecha a vogal 
seguinte: o carioca [nçjS], /nçjS/, ao contrário do lisboeta [nçS], /nçS/, para nós [...]. Essa tendência resulta, às 
vezes, na eliminação de contrastes entre certas formas: alemães, ‘homens alemães’, e alemãs, ‘mulheres alemãs’, 
são ambos pronunciados com [-å)j)S], /-å)j)S/, final na fala carioca.” (Tradução nossa) 



123 
 

diante de /S/. Afirma que se trata de um desenvolvimento inovador do PB, que pode ser 

considerado típico com relação ao PE e que se encontra largamente difundido no Brasil. 

Aponta o contexto dos oxítonos e monossílabos tônicos como preferenciais à ditongação, 

advertindo, porém, para o fato de que ocorre, também, em partículas átonas e sílabas átonas 

finais, e que é possível encontrá-la diante de todas as realizações do /S/. Afirma o autor: 

Uma característica marcante do português brasileiro é o fato de um /s/ [...] atuar no 
sentido de acrescentar um [i9] após vogais oxítonas e em palavras monossílabas [...].  
Dessa forma, no português brasileiro, mas e mais, bem como alemães e alemãs [...] 
podem tornar-se homófonas. Este desenvolvimento ocorre em todas as realizações 
alofônicas de /s/ [...]. Dado que a vogal precedendo o –s do plural não costuma ser 
acentuada, a formação do plural, via de regra, não é afetada pela inserção de uma 
vogal epentética. Contudo ocorrem, também no plural, formas com  [i9] (uns [u)i9s]; 
os, as [ui9s], [ai9s]). Da mesma maneira, substantivos paroxítonos ou que no singular 
não terminem em –s às vezes recebem, no plural, um [i9] análogo [...]. Esse 
desenvolvimento é especialmente em certas canções da música popular brasileira 
[...]. (NOLL, 2008, p .60-61, grifos do autor) 

Sobre as questões históricas, afirma que o fenômeno é fruto do mesmo processo que 

originou o ditongo no vocábulo italiano ‘noi’:  

A semivogal que é introduzida em oxítonas e monossílabos antes de um /s/ final [...] 
é uma inovação do português brasileiro. Não obstante, esse desenvolvimento é 
conhecido nas línguas românicas e se apresenta como uma repetição do processo, 
que conduziu, a partir do lat. nōs via *nois ao it. noi, bem como desenvolvimentos 
análogos nos dialetos italianos. [...] A semivogal cria na articulação uma ponte 
natural com respeito aos graus de abertura entre a vogal [...] e a posição de boca 
quase fechada de /s/. Fora isso, o [s] já mostra, em seu modo de articulação, a língua 
repousando nas gengivas internas inferiores, característico também do [i9].  (NOLL, 
2008, p. 226, grifos do autor) 

Oliveira (2008) rastreia dados referentes aos processos de monotongação e ditongação 

em 290 documentos escritos ao longo do século XIX no âmbito de uma irmandade negra, a 

Sociedade Protetora dos Desvalidos. A sociedade foi fundada por negros africanos, em 

Salvador, no ano de 1932, e, com essas feições, é responsável por salvaguardar produções 

escritas por sujeitos pertencentes a um grupo subalterno, na sociedade baiana oitocentista, os 

quais aprenderam as habilidades de leitura e escrita em contexto informal, sem mediação do 

aparato normativo. Destarte, é compreensível que esses registros revelem, explicitamente, 

dados característicos da língua falada por essas comunidades, no momento a que se referem.    

Sobre a ditongação em sílabas fechadas por /S/, o autor pontua a existência de 

documento datado de 1841 que revela a sua manifestação explícita no vocábulo “mês”: “Ao 

sete dias do Meis de Novembro”. Além dessa ocorrência, reporta-se a outras 95 que trazem a 

realização clara do fenômeno, já no século XIX:  

No conjunto das ocorrências, as palavras monossilábicas, com 85 casos, são as que 
mais confessam o fenômeno, mesmo quando se considera que 35 delas dizem 
respeito à forma verbal pôs, grafada por mãos diferentes como pois. Deixa ver os 
dados que, desde o século XIX, além da neutralização na fala entre pôs (verbo) e 
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pois (conjunção), outras já estavam em cena: mais (advérbio) e mas (conjunção), ex 
(prefixo) e eis (advérbio), paz (substantivo) e pais (substantivo). Se são palavras 
formadas por mais de uma sílaba, assiste-se a ditongação em posição pretônica (1 
caso), tônica (8 casos) e postônica (1 caso): deis (dez), fais (faz), Feiz (fez), heis 
(ex), mais (mas), pais (paz), pois (pôs), treis (três), veis (vez), Vaisconcelos 
(Vasconcelos), espois (expôs), expois (expôs), Opois (opôs), Thomais (Tomás). 
(OLIVEIRA, 2008, p. 167, grifos do autor).  

Viaro (2011), ao abordar mudanças fonéticas ocorridas no português, por adição de 

segmentos, refere-se à epêntese de uma semivogal anterior [j] diante de /S/ em contexto 

tônico final, como fato comum em distintas regiões brasileiras. Também chama a atenção para 

o papel da poesia do século XIX, como reveladora do fenômeno. A partir de exemplos, lança 

a hipótese de ser o fato mais antigo do que essa etapa e, diferentemente dos outros autores, 

afirma que não é exclusivo do PB, mas ocorre no português falado na Índia e no Sri Lanka, 

sem apresentar dados que confirmem a sua posição:  

É importante, para questões de delimitação, do terminus quo, observar que há 
ditongação de palavras como três e mês, não só no português brasileiro, mas 
também em testemunhos do português falado na Índia e no Sri Lanka. Em 
determinadas regiões do Brasil, tal fenômeno ocorre com vogais átonas. Em alguns 
falantes do Rio de Janeiro, por exemplo, é comum a pronúncia meninos > 
[mi»ni´nujS]. O caso de desde > [»dejzdZI] encontra-se, porém numa área mais vasta. 
Percebe-se, por esse último exemplo, que o fenômeno pode ser mais antigo do que 
se imagina, pois deve ter ocorrido em época que ainda se tinha consciência de que 
des era uma preposição independente: lat *de-ex > des > des +de >[»dejzdZI]. 
Algumas formas ditongaram em um período realmente muito antigo e as formas 
originais monotongadas sobreviveram em outras variantes. (VIARO, 2011, p. 135, 
grifos do autor) 

Diante daquilo que se encontra nos referidos trabalhos, entende-se que é consensual 

que o século XIX é um marco para o registro da ditongação em sílabas fechadas por /S/ 

implicitamente, a partir da interpretação de rimas de alguns autores que hoje ajudam a compor 

o cânone literário brasileiro, e explicitamente, como demonstram os dados provenientes da 

escrita de mãos inábeis. Supõe-se, a partir desses distintos testemunhos, que o fenômeno, no 

âmbito da fala, encontrava-se, a essa época, difundido tanto entre a população pouco letrada e, 

sociologicamente, minoritária, representada pelos escravos africanos e seus descendentes, 

quanto entre os sujeitos com acesso à escolarização, que dominavam o uso estético da língua 

portuguesa, como é o caso dos poetas citados pelos autores.  

Essa transposição para escrita, nos anos oitocentos, momento em que o português se 

consolida como língua nacional e em que a produção literária começa a se difundir, em 

alguma medida, fornece indícios para que se compreenda que o fato já seria usual na língua 

falada, ao menos em algumas comunidades, no Brasil. Ainda que pouco se saiba sobre a 

ditongação diante de /S/, do ponto de vista diacrônico, esses comentários são relevantes para 

que se entendam as questões atinentes ao fato. Novos documentos e novas investigações 
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podem trazer mais informações em referência a isso, fazendo com que essa questão se torne 

mais clara.  

É igualmente recorrente a menção aos elementos tônicos e ao /S/ final de vocábulo 

como ambientes aos quais se limitaria a ditongação vocálica. Todavia alguns autores alertam 

para a existência de ditongação em contextos átonos, em determinadas áreas brasileiras.  

A palatalização sofrida pelo /S/ em coda no PB é, em alguns casos, apontada como um 

motivador para a formação da semivogal anterior dos ditongos. As pistas oriundas da 

observação de dados de fala permitirão que se lancem argumentos em prol ou contrários a 

essa hipótese. 

Outro aspecto a ser pontuado diz respeito ao papel inovador do PB em face do PE e de 

outras variedades, com relação à ditongação. No que tange à comparação entre a variedade 

brasileira e a variedade portuguesa, o estudo comparativo efetuado por Head (1964), com base 

em dados reais de fala, ainda que limitado a poucas ocorrências, é prova factual do 

comportamento das vogais brasileiras diante de /S/, ditongadas, em face das europeias, não 

ditongadas. Além disso, desconhece-se a referência a esse processo em estudos pertinentes à 

caracterização do PE contemporâneo ou em tempos passados. Desse modo, entende-se que a 

exegese dos dados sincrônicos será útil na tarefa de iluminar o passado das realizações 

ditongadas diante de /S/ em língua portuguesa.  

5.2 O TESTEMUNHO DAS MONOGRAFIAS DIALETAIS  

As monografias dialetais, elaboradas nos momentos iniciais da Dialetologia no Brasil, 

ainda que se pautem em impressões dos seus autores, configuram-se como importantes fontes 

para a compreensão da realidade da língua falada em diferentes porções do país, à altura em 

que foram produzidas e publicadas. Com esse entendimento, destacam-se adiante aquelas que 

apresentam informações sobre o fenômeno aqui estudado.  

A obra de Amaral (1920), O dialeto caipira, apresenta características fonéticas, 

lexicais e morfossintáticas do referido dialeto. No sentido de delimitar esse falar e elucidar as 

suas relações com as normas vernaculares da capital paulista, o autor afirma: 

Tivemos, até cerca de vinte e cinco a trinta anos atrás, um dialeto bem pronunciado, 
no território da antiga província de S. Paulo. É de todos sabido que o nosso falar 
caipira – bastante característico para ser notado pelos mais desprevenidos como um 
sistema distinto e inconfundível - dominava em absoluto a grande maioria da 
população e estendia a sua influência à própria minoria culta. As mesmas pessoas 
educadas e bem falantes não se podiam esquivar a essa influência.  
[...]  
Hoje, ele acha-se acantoado em pequenas localidades que não acompanharam de 
perto o movimento geral do progresso e subsiste, fora daí, na boca de pessoas 
idosas, indelevelmente influenciadas pela antiga educação. Entretanto, certos 
remanescentes do seu predomínio de outrora ainda flutuam na linguagem corrente 
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de todo o Estado, em luta com outras tendências, criadas pelas novas condições. 
(AMARAL, 1920, p. 11-12, grifos do autor) 

Expõe, entre os fatos característicos desse dialeto, a ditongação diante de /S/, ao 

delinear a situação das vogais tônicas: 

As TÓNICAS, em regra, não sofrem alteração. O único facto importante a assinalar 
em relação a estas é que, quando seguidas de ciciante (s ou z), no final dos 
vocábulos, se ditongam pela geração de um i: rapáiz, mêis, péis, nóis, lúiz. 
(AMARAL, 1920, p. 22, grifos do autor) 

E ainda ao tratar do [s] e do [z] em coda silábica, ressalta as realizações em contextos 

átonos e tônicos, reportando-se, novamente, à ditongação, conforme se pode observar a 

seguir:  

a) Nos VOCÁBULOS ÁTONOS, conserva-se: os, as, nos (contração e pronome), 
nas. Aliás, há pronunciada tendência para tornar tônicos esses vocábulos; pela 
ditongação: ois, ais, etc. A conjunção mas tornou-se mais. 

b) Nos OXÍTONOS, conserva-se, - salvo quando mero sinal de pluralidade: crúiz, 
retróis, nóis (nós), nuz (nóz), juiz, ingrêis, vêiz, (vez), dois, trêis, déiz, fáiz, fiz, diz, 
páiz (paz), pois.  (AMARAL, 1920, p. 51) 

A descrição elaborada por Marroquim (1945 [1934]) acerca dos traços típicos da fala 

das áreas de Alagoas e Pernambuco registra a existência de uma semivogal antes de /S/ final. 

Primeiramente, ao exemplificar as realizações da consoante, indica que o comum seria a 

fricativa palato-alveolar: “Final de sílaba vale também x: apoix, jamaix, extaix, péix.” (Grifos 

do autor) (MARROQUIM, 1945 [1934], p. 44). Em seguida, ao falar sobre os fatos do 

vocalismo, afirma que a vogal ‘a’ em posição tônica tenderia a se ditongar, sendo recorrente 

na fala popular não a realização palatal, mas o apagamento, nesses contextos:  

Quando seguido de s ou z finais acrescenta-se um i, ditongando-se em rapaiz, páis, 
estais (segunda pessoa do sing. do presente do ind. de estar). Mas e mais, tem uma 
só forma que é mais. O som do s, como já vimos no número 15, é o do x; assim, 
pronuncia-se rapaix, páix, estaix. O povo, porém, suprime o s final e pronuncia 
rapai, pái, estai. (MARROQUIM, 1945 [1934], p. 47, grifos do autor) 

Elia (1963), ao discorrer sobre a unidade e a diversidade fonética do PB, parte do 

pressuposto de que, nesse âmbito, e também em outros níveis de análise da língua, o 

português no Brasil se caracterizaria por uma surpreendente unidade, opinião que não é 

consensual entre os autores que se dedicam à tarefa de registrar essas questões. Aventando 

testemunhos com relação a sua posição, recorre a algumas monografias dialetais29, elegendo 

alguns fatos que sucedem às vogais e às consoantes no PB. Dentre aqueles que o autor 

designa “traços fonéticos gerais” está a ditongação em sílabas fechadas por /S/, a qual conclui 

                                                      
29 São elas: A linguagem dos Cantadores, de Clóvis Monteiro (referente ao Ceará); A língua do Nordeste, de 
Mário Marroquim; O falar mineiro e A linguagem de Goiás, de José A. Teixeira; O linguajar carioca, de 
Antenor Nascentes; O dialeto caipira, de Amadeu Amaral; e Alguns aspectos da fonética Sul-Riograndense. Na 
obra de Antenor Nascentes, todavia, não foram encontradas menções ao fenômeno em destaque como elemento 
característico da comunidade observada.  
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ser geral nas normas vernáculas, sendo estratificada, não ocorrendo entre os falantes mais 

escolarizados, apenas em determinadas áreas brasileiras: “Do exposto parece que se deve 

concluir o seguinte: Nas classes populares, o fenômeno é geral. Nas classes cultas, porém, a 

partir de São Paulo para o Sul, a ditongação não se verifica. São Paulo é uma zona de 

transição.” (ELIA, 1963, p. 242).  

5.3 O TESTEMUNHO DA GEOLINGUÍSTICA BRASILEIRA  

De modo a verificar o que os atlas estaduais e regional publicados sobre o PB revelam 

sobre a ditongação em sílabas fechadas por /S/, observaram-se todas as cartas originais desses 

trabalhos, que apresentassem registros de sílabas fechadas por /S/, sendo essas voltadas ou 

não à observação específica da ditongação. Por não serem alvos deste estudo, as ocorrências 

em que o núcleo silábico era ocupado pela vogal alta anterior [i] (como no registro de 

‘[iS]trela-cadente’), registradas nos atlas, não foram observadas.  

Destacam-se, a seguir, os contextos fonético-fonológicos de ocorrência da ditongação, 

de modo a possibilitar um conhecimento mais preciso dos dados registrados pelos atlas e, 

quando oportuno, sua distribuição diatópica e frequências.  

5.3.1 A ditongação no APFB 

No APFB, o contexto que possibilita a observação da ditongação, o das sílabas 

fechadas por /S/, está registrado em oito das suas 155 cartas, em transcrição fonética, tal como 

se expõe no Quadro 5. 

Quadro 5 – Sílabas fechadas por /S/ no APFB 

CARTA 
ITEM LEXICAL EM 

OBSERVAÇÃO 
SÍLABAS FECHADAS 

POR /S/ 

Carta 07 
Primeiras (também 

últimas) horas do dia 
as matinas 

Carta 16 Onda de rio maretas / ondas / maletas 
Carta 50 Cinza quente Rescaldo 

Carta 65 Óculos 
Óculos 

Pincenêz 
Carta 74 Costura Custura 

Carta 87 Menstruação 
os tempo 

as visita / as currunsão 
de mês 

Carta 101 Madrasta padrasta 

Carta 108 Prostituta 
prostituta / prustituta  
protestuta / putastuta 

Fonte: Elaborado a partir de ROSSI et al., 1963. 
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A ditongação em sílabas fechadas por /S/ ocorre em apenas sete diferentes contextos: 

(1) Vogal baixa central oral em posição pretônica inicial de grupo clítico 

([ajzajzajzajzma»ti)nåjs]) − uma ocorrência;  

(2) Vogal baixa central oral em posição postônica final ([ajzma»ti)nåjsåjsåjsåjs])− uma 

ocorrência;  

(3) Vogal média-baixa anterior oral em posição pretônica inicial ([xEjsxEjsxEjsxEjs»kawdU] / 

([xEjSxEjSxEjSxEjS»kawdU]) − duas ocorrências para cada realização do /S/; 

(4) Vogal média-alta anterior oral em posição tônica final ([pi)si»nejsnejsnejsnejs]/ [pi)si»nejSnejSnejSnejS]) − 

uma ocorrência para cada realização do /S/; 

(5) Vogal alta posterior em posição pretônica inicial ([kujSkujSkujSkujS»tuRå]) − duas ocorrências; 

(6) Vogal média-alta anterior oral em monossílabo tônico ([»mejsmejsmejsmejs]) − uma ocorrência; 

(7) Vogal baixa central oral em posição tônica medial ([pa»dRajsdRajsdRajsdRajstå]/ [pa»dRajSdRajSdRajSdRajStå]) − 

duas ocorrências para cada realização do /S/. 

Nota-se que as ocorrências registradas não estão limitadas aos contextos tipicamente 

apontados como favoráveis à ditongação diante de /S/, havendo sete ocorrências em sílabas 

iniciais e uma em contexto postônico final, diante das cinco ocorrências em sílabas dotadas de 

acento primário.  

Vê-se que as vogais médias anteriores ([e] e [E]) apresentam, dentre os poucos dados, 

a maior frequência de ditongação. 

Observa-se nos dados do atlas que as variantes ditongadas, além de serem, de modo 

geral, pouco expressivas numericamente, restringem-se a apenas dez das 50 localidades 

contempladas, estando distribuídas por diferentes áreas do território baiano: o ponto de 

inquérito 03 (Rio Fundo) está localizado na região do Recôncavo; os pontos 18, 19 e 20 

(Ipirá, Água Fria e Pedra Branca), compõem a Zona de Feira de Santana; as localidades 29 e 

30 (Itaberaba e Morro do Chapéu) se situam na Encosta da Chapada Diamantina e na Chapada 

Diamantina, respectivamente; o ponto 38 (Pambu) está no Sertão do São Francisco, enquanto 

o 46 (Ibipetuba) está na Zona de Barreiras. Note-se que apresentam maior frequência na 

porção nordeste do Estado, como se sintetiza na Figura 14.  
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Figura 14 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nos dados do APFB – distribuição 
diatópica 

 
Fonte: Elaborado a partir de ROSSI et al., 1963. 

5.3.2 A ditongação no EALMG 

No EALMG são apresentadas apenas duas cartas que possibilitam as observações aqui 

propostas, como se demonstra no Quadro 6. 

Quadro 6 − Sílabas fechadas por /S/ no EALMG 

CARTA 
ITEM LEXICAL 

EM 
OBSERVAÇÃO 

SÍLABAS 
FECHADAS POR /S/ 

Carta 14 tempestade tempestade 
Carta 16 bilosca /burica bilosca / birosca 

Fonte: Elaborado a partir de RIBEIRO et al, 1977 

Para esses itens, não são registradas quaisquer ocorrências de ditongação. Nesses 

contextos, o /S/ se realiza como consoante fricativa alveolar, tanto nos 99 dados do vocábulo 
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‘tempestade’, quanto nos 31 de ‘birosca/bilosca’. Com base nos dados do atlas, demonstra-se 

a preferência dos falantes de diferentes áreas de Minas Gerais pelas vogais não ditongadas 

diante do /S/, percebendo-se que a ditongação não seria usual nessas localidades.  

5.3.3 A ditongação no ALPB 

Para a Paraíba, são consideradas as dez cartas do ALPB que permitem a investigação 

da ditongação diante de /S/, como se expõe no Quadro 7.  

Quadro 7 − Sílabas fechadas por /S/ no ALPB 

CARTA 
ITEM LEXICAL 

EM 
OBSERVAÇÃO 

SÍLABAS FECHADAS 
POR /S/ 

Carta 32 Arco-celeste Celeste 

Carta 46 Os miolos 
us (miolos) 
(os) miolus 

Carta 48 Lábios 
us (lábios) 
(os) lábius 

Carta 50 Os peitos us peito 
Carta 60 Estômago Estômago 

Carta 64 Os fígados us/dus/nus fígu/fígado 

Carta 68 Bolacha do joelho bulacha dus juelho 

Carta 95 Menstruação 
menstruação 
monstruação 

Carta 103 Bunda-canastra 
bunda-canastra / canástica / 

ginástica / canasca 
Carta 117 Castanha castanha(o) 

Fonte: Elaborado a partir de ARAGÃO; BEZERRA, 1984. 

 Encontram-se, nesse corpus, ocorrências de ditongação diante de /S/ em somente dois 

contextos fonológicos diferenciados:  

(1) Vogal alta posterior oral em posição pretônica inicial de grupo clítico 

([ujzujzujzujzmi»çlUs], [ujsujsujsujs»pejtUs], [nujznujznujznujz»figU] e [dujzdujzdujzdujzZu»e¥U]) − 64 ocorrências; 

(2) Vogal média anterior nasal em posição pretônica inicial ([me)j)sme)j)sme)j)sme)j)stRua»så)w)]) − três 

ocorrências. 

Com relação à distribuição diatópica da ditongação, em áreas paraibanas, o fenômeno 

é documentado em 20 das 25 localidades que compõem a rede de pontos do atlas, 

distribuindo-se ao longo do Estado. Apenas nos pontos 3 (Belém), 4 (Guarabira), 10 (Picuí), 

14 (Serra Branca) e 21 (Princesa Isabel) não se encontram variantes com ditongo.  
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Figura 15 − A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nos dados do ALPB – distribuição 
diatópica 

 
Fonte: Elaborado a partir de ARAGÃO; BEZERRA, 1984. 

5.3.4 A ditongação no ALS e no ALS II 

No caso de Sergipe, agregando as cartas do ALS às do ALS II, somam-se 23 cartas 

que tornam possível o estudo da ditongação em sílaba travada por /S/, como se demonstra nos 

Quadros 8 e 9. 
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Quadro 8 − Sílabas fechadas por /S/ no ALS 

CARTA 
ITEM LEXICAL EM 

OBSERVAÇÃO 
SÍLABAS FECHADAS 

POR /S/ 

Carta 04 
Arco-íris (outras 

designações para) 
arco-celeste 

Carta 33 
Parte terminal da 
inflorescência da 

bananeira 
Filhos 

Carta 42 Outros tipos de ábobora de pescoço 

Carta 50 Cinza ainda quente Rescaldo 

Carta 64 Tornozelo Juntas 

Carta 65 Calcanhar calcanhás 

Carta 66 Óculos 
óclus, ócrus, ócus 

óculos, óquigos 
Pincenêz 

Carta 77 Cicatriz 
Custura 

custurinha 

Carta 92 Menstruação 

menstruação 

Menstru 

os tempo 

Carta 93 
Enjôo (como sintoma de 

gravidez)  
Intojus 

Carta 94 Aborto Abosto 

Carta 103 
Gânglios linfáticos que 
aparecem no pescoço 

landras, grandas 

Carta 108 Madrasta madrasta, padrasta 

Carta 110 Prostituta 
prostituta 
protestuta 

Carta 113 Cambalhota maria-canasta 

Carta 142 
Onde se põe o gado a 

pastar 
Pasto 

Pastinho 
Fonte: Elaborado a partir de FERREIRA et al, 1987. 

Quadro 9 − Sílabas fechadas por /S/ no ALS II 

CARTA 
ITEM LEXICAL EM 

OBSERVAÇÃO 
SÍLABAS FECHADAS 

POR /S/ 
Carta 32 Pus Pus 

Carta 51 
Mal feita, mal cozida, 
sem gosto (comida) 

Desgostosa 

Carta 67 Vendedor ambulante Mascate 

Carta 72 
Corte de cabelo de 

homem 
busca-ré 

Carta 76 Padrasto madrasto/ padrasto 
Carta 87 Quaresma quaresma/coresma 

Carta 102 Ônibus Ônibus 

Fonte: Elaborado a partir de CARDOSO, 2005. 
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Vê-se nos dados referentes ao Estado de Sergipe, que, dentre os 15 distintos contextos  

fonológicos encontrados, apenas em quatro deles se verifica a ditongação: 

(1) Vogal média-alta anterior oral em posição tônica final ([pi)si»nejsnejsnejsnejs] / ([pi)si»nejhnejhnejhnejh]) –  

uma ocorrência para cada realização do /S/; 

(2) Vogal média-alta anterior nasal em posição pretônica inicial ([me)j)Sme)j)Sme)j)Sme)j)S»tRU]) − duas 

ocorrências; 

(3) Vogal média-alta anterior em posição pretônica medial ([pRçtejS»tejS»tejS»tejS»tutå]) − uma 

ocorrência; 

(4) Vogal alta posterior oral em monossílabo tônico ([»pujspujspujspujs]) − 13 ocorrências. 

Esses dados indicam a existência da ditongação diante de /S/ de modo bastante restrito 

nas áreas sergipanas. É predominante nos contextos tônicos. No que se refere à qualidade da 

vogal, observa-se a prevalência da média-alta anterior [e]. 

Quanto à distribuição diatópica do fato, percebe-se a persistência das variantes 

ditongadas em regiões mais específicas do território sergipano, a exemplo dos pontos 51 e 52 

(Santa Luzia e Tomar do Geru, situados na Zona do Oeste de Sergipe), estando apenas a 

ditongação em contexto de monossílabo tônico ([»pujs]) disseminada ao longo do Estado. 

Registros desse caso são vistos em oito pontos da rede: 51, 52, 53 (Estância), 55 (São 

Cristóvão), 56 (Itaporanga D’Ajuda), 58 (Simão Dias), 61 (Brejo Grande) e 64 (Gararu).  

Deve-se, inclusive, enfatizar o fato de serem essas áreas mais próximas ao território baiano, 

onde o fenômeno percorre localidades distanciadas e persiste em mais contextos. Uma síntese 

dessas questões está ilustrada na Figura 16.  
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Figura 16 − A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nos dados do ALS e no ALS II – 
distribuição diatópica 

 
Fonte: Elaborado a partir de FERREIRA et al., 1987 e CARDOSO, 2005. 

5.3.5 A ditongação no ALPR  

Figuram no ALPR apenas quatro cartas (contabilizando cinco vocábulos) 

diferenciadas que possibilitam a observação da ditongação, ora em foco. 
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Quadro 10 − Sílabas fechadas por /S/ no ALPR 

CARTA 
ITEM LEXICAL EM 

OBSERVAÇÃO 
SÍLABAS FECHADAS 

POR /S/ 
Carta 105 amígdalas az, amígdalas 

Carta 106 estômago 
estômago, estõgo, estambo, 

estamago 
Carta 155 glândulas granas 
Carta 113 indez indez 

Fonte: Elaborado a partir de AGUILERA, 1994. 

Nota-se que, dentre os contextos registrados, é possível evidenciar a opção pelo 

ditongo, em face da vogal simples, apenas no contexto tônico final, em que o núcleo silábico é 

ocupado pela vogal média-alta anterior oral, no vocábulo ‘indez’([i)»dejsdejsdejsdejs], [i)»dejdejdejdej]). A 

realização ditongada, nesse item, está disseminada em todo o Estado do Paraná, não 

ocorrendo apenas nas realizações dos informantes homens dos pontos 47 (Foz do Iguaçu) e 56 

(Barracão), como se vê na carta 113 do ALPR. 

Figura 17 – Carta 113 do ALPR – realizações do vocábulo ‘indez’ 

 
Fonte: AGUILERA, 1994. 

Diante desses dados, nota-se que há restrição do fenômeno no falar paranaense, uma 

vez que se limita a um só contexto e é pouco expressivo. 
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5.3.6 A ditongação no ALERS 

O ALERS difere dos outros atlas até então observados não somente por ser o único a 

considerar localidades de três diferentes Estados, mas também por apresentar cartas 

específicas ao registro de dados de ordem fonética, restringindo-os a determinados contextos. 

Nesse sentido, a documentação da ditongação vocálica diante de /S/ é contemplada em três 

delas, observando-se apenas a realização de monossílabos tônicos: carta 01 (PAZ), carta 02 

(CRUZ), carta 03 (TRÊS), carta 04 (DEZ).  

Por se tratar de um atlas de segunda geração, expõe, em cada uma das cartas 

linguísticas, gráficos que registram o percentual de cada uma das variantes registradas, nos 

três Estados. Na ilustração abaixo, visualizam-se os gráficos relativos às realizações das 

vogais /a/, /E/, /e/ e /u/ diante de /S/, nos monossílabos acima referidos, extraídos das referidas 

cartas.  

Figura 18 – Vogais diante de /S/ no ALERS: presença e ausência de ditongação diante de /S/ 
– frequências obtidas por variantes nos Estados do Sul 

 
Fonte: KOCH et al., 2002. 

Do exposto nos gráficos, percebe-se, de modo geral, que há uma clara restrição ao 

uso de ditongos diante de /S/ pelos falantes do Rio Grande do Sul, sendo a variante ditongada 

superior apenas no caso da vogal média alta anterior [e]. Em Santa Catarina, observa-se que, 

para as vogais [a] e [u], prevalece a ausência de ditongação, enquanto para as anteriores [E] e 

[e] lidera a ditongação. Para essas vogais, nesse Estado, o valor da ditongação é bastante 
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superior com relação à sua ausência.  No caso do Paraná, apenas para a vogal posterior alta 

(em ‘luz’) o monotongo sobressai à forma ditongada, que é superior para todas as outras 

vogais, nessas áreas. Nota-se que, quando aparece a realização palatal da consoante, essa não 

é preferida pelos informantes de nenhum dos três Estados.   

Ainda no que tange ao tratamento da ditongação diante de /S/, o ALERS apresenta 

uma síntese dos dados expostos nas cartas fonéticas a partir do traçado de três conjuntos de 

isoglossas: 

(1) Limite meridional de áreas de alto grau de ocorrência da ditongação de /a/ em 

‘PAZ’ e de /u/ em ‘CRUZ’; 

(2)  Limite meridional da ditongação de /e/ em ‘TRÊS’ e ‘DEZ’; 

(3) Áreas de ocorrência de ditongação em ‘PAZ’, ‘CRUZ’, ‘TRÊS’ e ‘DEZ’. 

Deve-se ressaltar que as linhas são traçadas com base em poucas ocorrências (máximo 

de quatro), tornando os limites estabelecidos bastante relativos.  

5.3.7 A ditongação no ALiSPA 

O ALiSPA expõe 18 diferentes cartas, através das quais é possível observar a 

ditongação em sílabas fechadas por /S/, como se evidencia no Quadro 11.  

Quadro 11 − Sílabas fechadas por /S/ no ALiSPA 

CARTA SÍLABAS FECHADAS POR /S/ 
Carta 10 estrada  
Carta 22 escola 
Carta 23 colegas 
Carta 25 hóspede 
Carta 35  pescoço 
Carta 43 pés 
Carta 45 voz 
Carta 46 caspa 
Carta 49 desmaio 
Carta 64 esquerdo 
Carta 79 luz 
Carta 90 fósforo 

Carta 116 rasgar 
Carta 118 mesmo 
Carta119 paz 
Carta 123 três 
Carta 130 arroz 
Carta 141 casca 

Fonte: Elaborado a partir de RAZKY, 2004. 
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Destacam-se, dentre esses contextos, aqueles em que a ditongação se manifesta de 

modo efetivo30: 

(1) Vogal média-baixa anterior oral em monossílabo tônico ([»pEjs], [»pEjS], [»pejS]) − 

19 ocorrências, sendo 14 para a vogal [E] diante de fricativa alveolar, quatro diante 

de fricativa palato-alveolar e uma para a vogal [e] diante de fricativa palato-

alveolar; 

(2) Vogal média-baixa posterior oral em monossílabo tônico ([»vçjs], [»vçjS]) −  22 

ocorrências, sendo 18 diante de fricativa alveolar e quatro diante de fricativa 

palato-alveolar; 

(3) Vogal alta posterior oral em monossílabo tônico ([»lujs]) − 14 ocorrências, para as 

quais não se especifica a realização da consoante; 

(4) Vogal baixa central oral em monossílabo tônico ([»pajs]) − 19 ocorrências; 

(5) Vogal média-alta anterior oral em monossílabo tônico ([»tRejs], [»tRejS]) −  21 

ocorrências, sendo 15 diante de fricativa alveolar e 6 diante de fricativa palato-

alveolar; 

(6) Vogal média-alta posterior oral em posição tônica final ([a»˙ojs], [a»˙ojS]) −  24 

ocorrências, sendo 18 diante de fricativa alveolar e 6 diante de fricativa palato-

alveolar. 

Diante desses dados, pertinentes aos contextos linguísticos envolvidos, vê-se que o 

ALiSPA registra ditongação apenas em monossílabos tônicos e em oxítono, sendo as 

variantes ditongadas preferenciais quando as vogais estão diante da consoante fricativa 

alveolar. Vê-se que o vocábulo ‘arroz’ é aquele que lidera quanto à ditongação.  

No que concerne à distribuição diatópica do fenômeno, observa-se que ele ocorre nas 

dez cidades consideradas na rede de pontos do atlas. Há divergências, entretanto, quanto à 

frequência dos ditongos em sílabas fechadas por /S/ nas áreas, destacando-se as cidades de 

Marabá (21 ocorrências), Altamira (18 ocorrências) e Conceição do Araguaia (17 

ocorrências). A situação é ilustrada na Figura 19. 

 

 

                                                      
30 Para cada um dos vocábulos são obtidas quatro respostas por localidade, referentes a cada um dos informantes 
ouvidos nas dez cidades. Assim, o total de ocorrências de ditongação em cada contexto é relativo às 40 respostas 
totais. 
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Figura 19 – A ditongação em Sílabas Fechadas por /S/ nos dados do ALiSPA – distribuição 
diatópica 

 
Fonte: Elaborado a partir de RAZKY, 2004. 

5.3.8 A ditongação no ALMS 

No ALMS, estão presentes cartas dirigidas, especificamente, ao tratamento de 

questões fonéticas. Dentre estas, encontram-se seis cartas que possibilitam a observação da 

ditongação em sílabas fechadas por /S/, conforme se demonstra no Quadro 12.  
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Quadro 12 – Sílabas fechadas por /S/ no ALMS 

CARTA 
SÍLABAS TRAVADAS 

POR /S/ 
09.a paz 
19.a  lesma 
24.a cruz 
32.a  caspa 
33.a testa 
46.a  fósforo 

Fonte: Elaborado a partir de OLIVEIRA, 2007. 

As variantes ditongadas, contudo, são vistas apenas nos monossílabos tônicos ‘paz’ e 

‘cruz’, as quais perpassam todo o território sul mato-grossense.  

Nas cartas desse atlas, assim como no ALERS, são apresentados percentuais referentes 

a cada uma das variantes registradas para o fato em análise. Dessa maneira, opta-se, aqui, por 

exibir esses valores a partir de uma representação gráfica, que demonstra a relação entre as 

realizações.  

Figura 20 – Frequências das realizações para os vocábulos ‘paz’ e ‘cruz’ nos dados do ALMS 

 
Fonte: Elaborado a partir de OLIVEIRA, 2007. 

Verifica-se, diante desses valores, que a ditongação é mais frequente em face da sua 

ausência, tanto para a vogal [a] (de ‘paz’), quanto para a vogal [u] (de ‘cruz’). Observa-se, 

igualmente, que o fenômeno é mais expressivo quando a vogal é sucedida de uma fricativa 

alveolar, em ambos os casos. 
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5.3.9 A ditongação no ALECE 

Diante das particularidades adotadas na cartografia dos dados do ALECE, que 

apresenta um conjunto de cartas para cada item investigado, optou-se por agregar todas as 

cartas, de cada um deles, destacando-se as ocorrências de sílabas fechadas por /S/, elencadas 

no Quadro 13.  

Quadro 13 − Sílabas fechadas por /S/ no ALECE 

CARTA ITEM SÍLABAS FECHADAS 
POR /S/ 

Cartas 033, 006, 
011  

Ventania tempestade 

Carta 023 Neblina chuvas finas 

Cartas 027, 028 Temporal tempestade 

Cartas 032, 034 Temporal chuvas 
Carta 069 Redemoinho faz pião na água 
Carta 079 Orvalho serenus 
Carta 082 Orvalho bolhas 

Cartas 088, 089, 
090,093, 095 

Arco-íris arco-celeste 

Carta 099, 100 Arco-íris 
as nuvi, as torre, as (bagas) 

(as) bagas 
raius, nivueirus 

Cartas 135, 136, 
139, 140, 143 

Avós 
avós / zavós 

bisavós 
avorus 

Carta 171 Olhos olhus 
Cartas 179, 183, 

184  
Ouvido  ouvidus 

Carta 187, 191 Orelha orelhas 
Carta 199 Cotovelo cotovelus 

Cartas 223, 224 Estômago 
estômago, estômugu, 
estambu, estombru 

intestino 
Cartas 230, 

231,233, 237, 
238, 240 

Nádegas 
nádegas / náginas / nagas / 

nazinhas 

Carta 230 Nádegas quartus 
Carta 233 Nádegas dus quarto 

Fonte: Elaborado a partir de BESSA, 2010. 

Dentre os contextos apresentados, os ditongos diante de /S/, no ALECE, limitam-se às 

sílabas tônicas, conforme se observa a seguir: 

(1) Vogal baixa central em monossílabo tônico ([»fajs]) − uma ocorrência; 
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(2) Vogal média-baixa posterior em sílaba tônica final ([a»vçjs]) − 17 ocorrências.  

No que tange à distribuição espacial das variantes ditongadas no espaço cearense, 

evidencia-se o fato de se restringirem a 15 localidades das 70 que compõem a rede de pontos 

do atlas, ocupando as mesmas as porções mais extremas do Estado. São elas: Carnaubal (7), 

Guaramiranga (9), Capistrano (12), Redenção (17), Beberibe (24), Brejo Santo (26), Santana 

do Cariri (36), Nova Russas (38), Quixeramobim (44), Russas (49), Tabuleiro do Norte (51), 

Campos Sales (56), Assaré (57), Acaraú (64) e Icó (69). 

Figura 21 − A ditongação em Sílabas Fechadas por /S/ nos dados do ALECE – distribuição 
diatópica 

 

Fonte: Elaborado a partir de BESSA, 2010. 
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Além dos atlas, Aragão (2000) e Bezerra e Rocha (2006), em trabalhos elaborados 

com base em dados geolinguísticos, comentam a existência do fenômeno em Fortaleza, no 

Ceará, e em São Luís e Santa Luzia, no Maranhão, para todos os segmentos vocálicos diante 

de /S/, preponderantemente em sílabas tônicas. 

A partir do que se expos, vê-se, genericamente, que os atlas regionais, embora 

apresentem um número significativo de ocorrências de sílabas fechadas por /S/, revelam 

poucos dados referentes ao fenômeno em causa.  

Nota-se, de modo geral, uma predominância da ditongação em monossílabos tônicos e 

sílabas tônicas finais, percebendo-se, ainda, que os atlas que se dedicam a um tratamento 

específico dos fatos fonéticos elegem esse contexto para o estudo da ditongação diante de /S/, 

como é o caso do ALERS e do ALiSPA. 

Assim, a realidade demonstrada pelos atlas linguísticos se configura como uma 

fotografia imediata do panorama areal, o que interessa a este estudo, na medida em que 

permite que se entenda o contexto geolinguístico em que estão inseridas as capitais estudadas 

e se verifiquem algumas tendências que podem se repetir nos dados do ALiB.  

5.4 O TESTEMUNHO DA PESQUISA SOCIOLINGUÍSTICA 

Os estudos de natureza sociolinguística efetuados sobre a ditongação em sílabas 

fechadas por /S/ no PB, de que se tem conhecimento, limitam-se quanto às áreas e 

comunidades estudadas e, ainda, restringem-se, na maioria das vezes, aos monossílabos 

tônicos e às palavras oxítonas. Destarte, não permitem uma compreensão global acerca dos 

aspectos envolvidos nessa variação no Brasil como um todo.  

Destaca-se, primeiramente, o trabalho de Leiria (1995), que é baseado nos dados do 

VARSUL. O estudo apresenta condicionamentos estruturais e sociais para o fenômeno, 

contemplando dados das três capitais da região Sul, restringindo-se à verificação do fato em 

oxítonos e monossílabos tônicos (como em ‘arro(i)z’, ‘nó(i)s’ e ‘você(i)s’).  

A autora fixa como objetivos principais da pesquisa a delimitação de contextos 

linguísticos favorecedores à aplicação da regra, sua distribuição geográfica e sua 

estratificação social, estabelecendo a hipótese de que a ditongação seria um caso de mudança 

em progresso nas variedades estudadas.  

Apoia-se na análise quantitativa, obtida através da submissão dos dados ao pacote de 

programas VARBRUL. Contabiliza ao todo 1.725 dados, dos quais 700 se referem a 

ocorrências de ditongação (41%). 
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Foram consideradas oito variáveis, sendo quatro delas estruturais e quatro 

extralinguísticas. Dessas, o grupo referente ao sexo dos informantes foi eliminado pelo 

programa. Expõe-se, no Quadro 14, uma síntese dos resultados encontrados pela autora.  

Quadro 14 – Resultados apresentados por Leiria (1995) para a ditongação em sílabas tônicas 
finais fechadas por /S/ nas capitais do Sul 

VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS VARIÁVEIS EXTRALINGUÍSTICAS 

QUALIDADE DA VOGAL - A vogal [E] 
apresenta-se como mais favorável à 
ditongação (0,70 de peso relativo), seguida 
da vogal [a] (0,67). 

PONTO DE ARTICULAÇÃO DA SIBILANTE 

CORONAL - A fricativa alveolar (peso de 
0,54) destacou-se, em face da palatal (0,24). 

STATUS MORFÊMICO DA SIBILANTE CORONAL 
- Houve maior favorecimento quando a 
consoante ocupava a raiz do vocábulo (0,51 
de peso). 

SÂNDI EXTERNO - A ditongação é favorecida 
quando ocorre sândi externo (0,57 de peso 
relativo), rearranjando-se as estruturas 
silábicas, diante dos casos em que isso não 
ocorre (0,47).  

VARIEDADE GEOGRÁFICA - As frequências 
revelam pouca expressividade da ditongação 
nas áreas. Os pesos relativos indicam a 
proeminência dos falantes de Curittiba 
(0,73), seguidos dos de Florianópolis (0,68). 
Em Porto Alegre, haveria um forte 
desfavorecimento (0,26). 

GRAU DE ESCOLARIZAÇÃO - O fato é 
favorecido pelos informantes com 
escolarização intermediária (6 a 8 anos de 
escolarização, com peso de 0,61). Os demais 
grupos, mais escolarizados (9 a 11 anos) e 
menos (1 a 5 anos), desfavorecem a 
ditongação. 

FAIXA ETÁRIA - Os mais velhos favorecem a 
ditongação (0,54), ao passo que os mais 
jovens a inibem (0,46).  

Fonte: Elaborado a partir de LEIRIA, 1995.  

As investigações de Callou, Leite e Moraes (1998, 2003a, 2003b) foram realizadas a 

partir dos dados do Projeto NURC. Visava-se a observar o processo em tempo real de curta 

duração e em tempo aparente, a partir de entrevistas gravadas com informantes de três faixas 

etárias, nas décadas de 1970 e 1990, na cidade do Rio de Janeiro.   

Partem do pressuposto de que esse tipo de ditongação é um processo variável sobre o 

qual atua não somente o acento lexical, mas também o acento frasal e outros 

condicionamentos, como a extensão do vocábulo e a natureza da vogal. Diferentemente do 

estudo anterior, não restringem a sua visão às sílabas tônicas e à posição final.  

Apresentam valores em percentuais e pesos relativos para fatores linguísticos e para as 

variáveis sociais gênero e faixa etária, expondo-as como uma variável compósita. Os 

números, em percentuais e pesos relativos, são referentes às duas décadas estudadas. No 

Quadro 15, expõem-se, sinteticamente, os resultados.  

 

 



145 
 

Quadro 15 – Resultados apresentados por Callou, Leite e Moraes (1998, 2003a, 2003b) para 
a ditongação em sílabas fechadas por /S/ no Rio de Janeiro 

VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS VARIÁVEIS EXTRALINGUÍSTICAS 

VOGAL PRECEDENTE – Nas duas décadas, os 
maiores percentuais de ditongação são 
atribuídos às vogais [E], [e] e [ç]. A vogal [a] 
apresenta comportamento neutro, enquanto 
[i] retrai o fenômeno.  

REALIZAÇÕES FONÉTICAS DE S – O glide se 
manifesta diante de qualquer uma das 
realizações, nos dois tempos. Há frequências 
de ditongação mais altas para a consoante 
palatal, que é a norma da localidade. 

DIMENSÃO DO VOCÁBULO – O papel dos 
monossílabos como contexto prioritário à 
ditongação se mantém constante nas duas 
décadas, manifestando-se o fato também em 
dissílabos e polissílabos.  

ACENTUAÇÃO DA SÍLABA – As sílabas tônicas 
favorecem a ditongação, embora o fenômeno 
não se limite a elas. 

ACENTUAÇÃO LEXICAL E FRASAL – As sílabas 
tônicas e átonas apresentam maiores pesos 
relativos quando sobre elas também incide o 
acento frasal. As sílabas duplamente 
acentuadas são preferenciais à ditongação.   

FAIXA ETÁRIA E GÊNERO DOS INFORMANTES –
Na década de 1970, considerando-se os 
homens, evidencia-se leve regressão da regra 
entre os informantes mais jovens (os dados da 
faixa 1 revelam 40% de ditongação, 
comportamento mantido pela faixa 2, 
enquanto a faixa 3 apresenta percentual de 
50% para a aplicação da regra). Na década de 
1990, os falantes novamente entrevistados, 
que passaram à faixa 3, são os únicos a 
manter os seus comportamentos (40% de 
ditongação), enquanto os demais alteram os 
seus usos de variantes ditongadas (os que 
pertenciam à faixa 1 passaram a 55% de 
ditongação, e os que estavam na faixa 3 
reduziram o uso de ditongos, passando a 45% 
de ditongação).   

Quanto às mulheres, nota-se regressão no uso 
de ditongos na medida em que avançam, 
quanto à idade, nas duas décadas, com 
diferenças percentuais. Identificam-se 
tendências mais claras de mudança geracional 
(na década de 1970: faixa 1 com 70%, faixa 2 
com 55% e faixa 3 com 20% de ditongação; 
na década de 1990: falantes que passaram 
para a faixa 2 com 65%, para a faixa 3 com 
65% e para a faixa 4, com 10% de 
ditongação).  

 

Fonte: Elaborado a partir de CALLOU; LEITE; MORAES, 1998, 2003a, 2003b.  

A descrição efetuada por Aquino (2004) acerca da fala de João Pessoa é pautada nos 

dados disponibilizados pelo VALPB. Parte da hipótese de que o fenômeno seria frequente no 

português falado, mas encontraria restrições quanto à estrutura linguística. Estabelece como 

objetivos definir essas limitações e pontuar possíveis processos de mudança em curso. Dentre 

as variáveis controladas, o sexo dos informantes e o sândi externo foram eliminados pelo 

VARBRUL. Os resultados estão resumidos no Quadro 16.  
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Quadro 16 – Resultados apresentados por Aquino (2004) para a ditongação em sílabas 
fechadas por /S/ em João Pessoa.  

VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS VARIÁVEIS EXTRALINGUÍSTICAS 

POSIÇÃO E TONICIDADE DA SÍLABA – Nesse 
grupo, os dados são rotulados segundo 
critérios variados, separando-se os casos de 
sílabas iniciais, finais e mediais, tônicas, 
pretônicas e postônicas, entre palavras (rapaz, 
aquelas etc.), vocábulos fonológicos (dos 
outros, pelas orelhas etc.) e monossílabos 
(mas, três etc.).   

A ditongação é praticamente categórica nas 
iniciais pretônicas do que considera vocábulo 
fonológico (com peso de 0,98), nas sílabas 
tônicas finais de palavra (0,91) e nos 
monossílabos tônicos (0,92). Há 
favorecimento por parte dos monossílabos 
átonos (0,80) e por sílabas mediais dos 
designados vocábulos fonológicos (0,61). 

STATUS MORFÊMICO DA SIBILANTE – A maior 
probabilidade de ditongação se vê quando o 
/S/ é parte de um morfema derivacional 
(como em ‘francês’), com peso de 0,95. 
Quando a consoante compõe a raiz do 
vocábulo, também há favorecimento (0,71).  

QUALIDADE DA VOGAL – As vogais mais 
suscetíveis à ditongação são [a] e [ç], com 
pesos de 0,58 e 0,57, respectivamente. 

TIPO DE SIBILANTE – Os ditongos são mais 
prováveis diante de [Z] (0,65), de [s] (0,64) e 
de [z] (0,53). 

EXTENSÃO DO VOCÁBULO – Considerando-se, 
isoladamente, as ocorrências rotuladas como 
“palavras”, os monossílabos são os únicos a 
favorecer o processo, com peso de 0,62. 

ANOS DE ESCOLARIZAÇÃO – O fenômeno é 
levemente favorecido por aqueles com menos 
anos de escolarização: de 0 a 4 anos, peso de 
0,57, e de 5 a 8 anos, peso de 0,52; 

FAIXA ETÁRIA – A ditongação é favorecida 
pelos maiores de 50 anos (0,54) e inibida 
pelos mais jovens, de 19 a 25 anos (0,46). A 
faixa intermediária exibe um comportamento 
neutro (0,50). Diante desses resultados, a 
autora hipotetiza uma mudança em curso, na 
qual a ditongação estaria deixando de ser 
usual em João Pessoa.  

Fonte: Elaborado a partir de AQUINO, 2004.  

Voltando-se, novamente, aos domínios do Sul brasileiro, há o artigo de Tasca (2005), 

vinculado ao VARSUL. A autora analisa dados referentes a quatro comunidades do Estado do 

Rio Grande do Sul, considerando a natureza dos seus povoamentos como critério de seleção. 

São elas: Porto Alegre (presença açoriana, falantes monolíngues em português), Flores da 

Cunha (colonização italiana, falantes bilíngues em italiano), Panambi (colonização alemã, 

bilíngues em alemão) e São Borja (habitantes da fronteira com a Argentina, com presença da 
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fala espanhola). Ao total, considera 80 informantes (20 por cidade), estratificados segundo a 

faixa etária, o gênero e a escolaridade.  

Apresenta, para o seu estudo, uma série de análises quantitativas, a fim de identificar a 

distribuição das variantes ditongadas no Rio Grande do Sul bem como corroborar/refutar as 

hipóteses previamente estabelecidas: 

(1) Falantes monolíngues seriam mais suscetíveis à ditongação do que os bilíngues 

(portanto, em Porto Alegre, os índices seriam mais altos que nas demais cidades);  

(2) Os grupos menos escolarizados ditongariam mais;  

(3) A vogal /a/ desempenharia um papel mais decisivo na aplicação da regra; 

(4) A ditongação seria favorecida por sílabas tônicas e morfemas flexionais; 

(5) O fato estaria restrito a certos itens lexicais, como ‘mas’ e ‘três’, não se aplicando 

a outros de igual contexto fônico.  

É a essa última hipótese que a autora dedica a maior parte da análise. 

Das 10.544 ocorrências, houve um total de 413 ditongações, demonstrando-se, 

empiricamente, a baixa frequência do fenômeno nas áreas estudadas. 

Através dos resultados da primeira rodada do VARBRUL, a autora identifica a maior 

predominância do fenômeno em Porto Alegre, percebendo, ainda, um grande número de 

realizações ditongadas para a vogal baixa. Efetua, a partir daí, uma nova rodada, excluindo 

todas as ocorrências da conjunção ‘mas’, a fim de testar a hipótese de difusão lexical. Diante 

do resultado encontrado (mudança na distribuição diatópica, além de passar a ser a vogal 

média alta anterior a mais suscetível à ditongação), a autora estabelece um grupo de controle 

referente ao item lexical, fazendo análises separadas para cada cidade e, em seguida, para 

cada informante. Conclui, sobre os seus dados que:  

O exame do desempenho individual dos informantes das quatro cidades sugere que, 
no Rio Grande do Sul, a ditongação que se observa em certos itens lexicais não se 
encontra generalizada, antes, concentra-se em alguns indivíduos, independente [...] 
do grau de instrução, do gênero ou da faixa etária; observa-se ainda que, dentre os 
itens examinados, a ditongação de mas está mais difundida em Porto Alegre e em 
São Borja, enquanto a ditongação de três avança mais em Panambi e em Flores da 
Cunha, superando, no caso de Panambi, a frequência de mas.  
[...] 
Esse é o panorama no Rio Grande do Sul; um panorama que parece não coincidir 
com o de outras regiões do País (TASCA, 2005, p. 157-158, grifos da autora) 

Ainda no âmbito do Sul, Haupt (2007, 2008) apresenta dois estudos voltados à fala 

florianopolitana. O primeiro estudo desenvolvido31 recorre aos dados de fala espontânea do 

VARSUL, considerando 24 informantes, e estabelece como hipótese inicial a não recorrência 
                                                      
31 Embora tenha sido publicado em 2008, trata-se de comunicação apresentada no VII Encontro do Círculo de 
Estudos Linguísticos do Sul (CELSUL), realizado em 2006, portanto anterior à sua dissertação de mestrado, 
concluída em 2007. Os primeiros dados apresentados se referem a esse estudo.  
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das realizações ditongadas na fala dos florianopolitanos, que, caracterizada pela presença do 

/S/ palatal, não se comportaria como a dos cariocas, em que a ditongação seria frequente 

mesmo diante dessa consoante.  

 No que tange aos resultados, expostos em resumo no Quadro 17, em apenas 12% dos 

casos se verificou a ditongação, tendo sido selecionadas apenas variáveis estruturais, o gênero 

e o nível de escolaridade dos informantes. 

Quadro 17 – Resultados apresentados por Haupt (2008) para a ditongação em sílabas 
fechadas por /S/ em Florianópolis 

VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS VARIÁVEIS EXTRALINGUÍSTICAS 

CONTEXTO SEGUINTE – A ditongação em 
contexto de apagamento da consoante é quase 
categórica (0,96), havendo favorecimento 
também diante de fricativa alveolar (0,78). 
Para as palatais, a tendência é a não 
ditongação (0,31); 

POSIÇÃO SILÁBICA E TONICIDADE – Os 
monossílabos tônicos (0,86) e as sílabas 
tônicas finais (0,83) favorecem o processo, 
assim como os monossílabos átonos (0,68), 
em menor escala. As sílabas átonas finais 
(0,26) e mediais (0,39) e as sílabas tônicas 
iniciais (0,13), ao contrário, desfavorecem-
no;  

VOGAL DE BASE – As vogais mais propensas à 
ditongação são a dorsal [a] (0,61) e as 
coronais [e, E, i] (0,55);  

SÂNDI EXTERNO – Os ditongos são levemente 
favorecidos quando há sândi externo (0,52).  

GÊNERO – Em uma primeira rodada da 
análise, a variável não foi selecionada. 
Todavia, em uma nova observação, foram 
obtidos pesos que demonstraram 
favorecimento à ditongação apenas pelos 
homens florianopolitanos (0,54);  

ESCOLARIDADE – Os menos escolarizados se 
comportam positivamente em relação à 
ditongação (0,56), ao passo que os outros a 
retraem.  

Fonte: Elaborado a partir de HAUPT, 2008.  

Na dissertação de mestrado da autora, os dados foram obtidos através da leitura de um 

texto, também por 24 sujeitos nativos de Florianópolis, mais especificamente da comunidade 

de Ribeirão da Ilha, caracterizada pela presença de uma população descendente de açorianos. 

A autora observa não somente a ditongação, mas também a palatalização do /S/ em coda 

silábica. Restringe-se aos monossílabos tônicos e oxítonos. Vale-se de premissas do modelo 

de Geometria de Traços para a compreensão dos fenômenos e controla variáveis similares 

àquelas do estudo com os dados do VARSUL, apresentando dessa vez resultados para a 

variável faixa etária e não considerando a questão do sândi externo. A variável escolaridade 

não foi selecionada pelo VARBRUL na análise desse corpus. 
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Assim como no trabalho anterior, conclui que o fenômeno da ditongação não é muito 

difundido em Florianópolis (apenas 38% de frequência de variantes ditongadas). As 

tendências observadas divergem em alguns casos, como se vê em seguida.  

Quadro 18 – Resultados apresentados por Haupt (2007) para a ditongação em sílabas 
fechadas por /S/ em Florianópolis (comunidade de Ribeirão da Ilha) 

VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS VARIÁVEIS EXTRALINGUÍSTICAS 

CONTEXTO SEGUINTE – Não é considerado o 
apagamento da consoante, registrando-se 
peso favorável à ditongação para as sibilantes 
alveolares (0,72). As realizações palatais, 
mais numerosas na área, desfavorecem a 
ditongação (0,38).  

VOGAL DE BASE – Nesse corpus, as vogais 
labiais sofrem ditongação, apresentando 
maior peso (0,67), enquanto a dorsal se 
comporta neutramente (0,50) e as coronais 
desfavorecem o fenômeno (0,33). 

GÊNERO – Nesse estudo são as mulheres que 
favorecem a ditongação (0,58), enquanto os 
homens a retraem (0,41).  

IDADE – O favorecimento ao fenômeno é 
visto nas faixas extremas: entre 15 e 25 anos 
(peso de 0,54) e mais de 50 anos (0,62). O 
grupo intermediário (0,34) desfavorece a 
ditongação. A autora conclui se tratar de uma 
variação estável. 

Fonte: Elaborado a partir de HAUPT, 2007.  

Sobre a retração do fenômeno em Florianópolis, é preciso salientar que nessa cidade é 

verificável a tendência à monotongação de ditongos fonológicos, como em seis e dois, como 

já foi apresentado no trabalho de Brescancini (2009), visto no Capítulo 3. Furlan (1989) 

comentara, previamente, a propósito da ditongação em sílabas fechadas por /S/ nessa área e 

dessa monotongação, alegando que o desdobramento de vogais tônicas em ditongo na cidade 

é inibido pela maioria da população, que palataliza o /S/ em coda. Dessa palatalização 

também decorreria a supressão da semivogal dos ditongos fonológicos:  

No açoriano-catarinense, esse fenômeno ocorre na fala de pessoas incultas que 
pronunciam o /S/ travante como fricativa ápico-dental. O contexto fônico de sua 
realização estende-se a monossílabos átonos como os/as, mas e alguns polissílabos 
[...].  
Mas a quase totalidade dos que palatalizam o /S/ travante não desenvolvem tal /j/ 
[...]. Indo além, os palatalizadores do /S/ travante não emitem o /j/ pronunciado nos 
demais falares, como em seis, reis, vais, dois, azuis, jornais, anzóis, corações [...]. 
(FURLAN, 1989, p. 115, grifos do autor) 

Da observação dos estudos sociolinguísticos aqui aventados, vê-se que nem sempre há 

consenso quanto aos resultados, sobretudo no que tange aos aspectos sociais, ainda que se 

trate de dados referentes a uma mesma área. Porém se entende que os elementos externos à 

língua devem ser interpretados priorizando-se as particularidades socioculturais de cada uma 

das comunidades.  

No que tange aos fatores linguísticos, entretanto, nota-se que os monossílabos tônicos 

e oxítonos, quando não são os únicos contextos analisados, são os ambientes preferenciais da 
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ditongação em sílabas fechadas por /S/. Juntam-se a eles as partículas átonas, que, nos 

estudos, são vistas isoladamente da palavra dotada de acento primário.  

Compreende-se, por fim, que esses estudos, embora restritos em alguns aspectos, são 

relevantes para o entendimento da realidade do fenômeno em áreas específicas. Os resultados 

neles expostos e as considerações tecidas por seus autores são importantes pistas para a 

interpretação dos dados obtidos em perspectiva mais ampla, a das capitais brasileiras e de 

outros estudos que venham a ser desenvolvidos, percorrendo o português falado no Brasil, de 

Norte a Sul. 
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6 OBSERVAÇÃO ACÚSTICA DA DITONGAÇÃO EM SÍLABAS TRAVADAS POR 

/S/, A PARTIR DOS DADOS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS 

Apresenta-se, neste capítulo, uma descrição acústica acerca do processo de ditongação 

em sílabas fechadas por /S/, com base em dados do Projeto ALiB, considerados nesta 

dissertação. Nesse sentido, o capítulo está dividido em três seções. A primeira trata dos 

procedimentos adotados para o tratamento acústico dos dados, enquanto a segunda e a terceira 

apresentam os gráficos obtidos a partir da manipulação de um programa especificamente 

voltado para esse fim.  

6.1 PROCEDIMENTOS ADOTADOS   

Compreende-se aqui que uma observação acústica da ditongação em sílabas fechadas 

por /S/ é produtiva, haja vista o fato de que “A importância da análise acústica para o 

foneticista é que ela pode fornecer dados objetivos e claros para a pesquisa da fala – os ‘fatos’ 

físicos do enunciado.” (CRYSTAL, 2008, p. 114). Somem-se a essa questão as dificuldades 

na apreciação auditiva do sinal sonoro, pois, como salienta Ladefoged (1996), os sons são 

efêmeros e transitórios, deixando de existir na medida em que são pronunciados. Assim, o 

ouvido humano, ainda que habilmente treinado, é falível na percepção de determinadas 

peculiaridades.  

Ressalta-se que a observação do espectro de um sinal sonoro permite verificar, através 

das mudanças em suas características, os distintos movimentos articulatórios empregados na 

produção da fala. Um espectrograma, desse modo, funciona como um importante e preciso 

recurso na percepção dessas propriedades e, a partir deles, é possível corroborar ou refutar 

hipóteses acerca de fenômenos fonéticos, pois apresentam aspectos como a duração (no eixo 

horizontal) e a frequência (no eixo vertical) dos segmentos observados.  

Destarte, procedeu-se à averiguação das características físicas das vogais envolvidas 

no processo de ditongação aqui estudado, apenas de modo a comprovar, através de 

espectrogramas e formas de onda, as impressões auditivas utilizadas no levantamento dos 

dados. Não se faz, portanto, uma análise acústica apurada dos aspectos referentes ao 

fenômeno, mas, sim, recorre-se a esse instrumental de modo a referendar o caráter científico 

do estudo apresentado. 

Apresentam-se gráficos a partir dos quais é possível observar a realização ditongada 

das diferentes vogais orais consideradas32, em face de sua não ditongação. Evidencia-se, 

                                                      
32 Como será visto no Capítulo 7, desconsideraram-se ocorrências da vogal alta anterior /i/.  
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ainda, a presença da semivogal anterior, diante das diferentes realizações articulatórias do /S/, 

presentes na amostra.  

A obtenção desses gráficos foi possível a partir da manipulação do software PRAAT, 

em sua versão 5.3.5633. O programa, que foi desenvolvido por Paul Boersma e David 

Weenink, pesquisadores do Laboratório de Ciências Fonéticas, da Universidade de Amsterdã, 

configura-se como uma robusta ferramenta para a análise e a síntese da fala humana, 

oferecendo uma gama variada de procedimentos para esse fim.  

A manipulação do PRAAT permite a investigação precisa de aspectos atinentes à 

emissão sonora, como a variação melódica, a intensidade dos sons, os formantes vocálicos, a 

duração dos segmentos presentes na amostra escolhida pelo pesquisador, entre outros. Trata-

se de uma importante e robusta ferramenta para os estudos fonéticos. Dessa maneira, ao 

utilizá-lo, contava-se com os recursos mais do que necessários à descrição que ora se 

apresenta. A sua escolha se justifica, igualmente, por ser esse um programa de acesso livre ao 

usuário, disponível à maioria dos sistemas operacionais e de manuseio facilitado.  

Para que fosse possível o tratamento acústico com o PRAAT, foram feitos recortes dos 

arquivos em áudio, mantendo-se os vocábulos que seriam observados, e a conversão daqueles 

que se encontravam em formato .mp3 para a extensão .wav, que preserva, com maior 

fidedignidade, as características dos arquivos em áudio, através da ferramenta Free Audio 

Editor 2012 7.9.4, também disponibilizada gratuitamente.  

Sobre a observação da ditongação em sílabas fechadas por /S/, para uma melhor 

apreciação da presença ou não da semivogal, optou-se por se segmentar, com auxílio da 

ferramenta acústica, cada um dos constituintes dos ditongos. Com base nos valores de F1 e de 

F2 obtidos para cada um desses segmentos, identificam-se vogais e semivogais 

separadamente.  

De modo a efetuar uma descrição mais sistemática o possível, definiram-se três 

parâmetros:  

(1)  Escolheram-se, para todas as situações, vogais tônicas, inseridas no mesmo 

entorno fônico;  

(2) Compararam-se dados da fala masculina e da fala feminina entre si, por se 

entender que apresentam diferenças do ponto de vista acústico;  

                                                      
33 O programa, disponível na Internet, conta com atualizações constantes. A versão utilizada é referente ao mês 
de setembro de 2013.  
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(3) Considerando o fato de se tratar de áudios gravados in loco, em condições 

acústicas nem sempre favoráveis, procuraram-se, sempre que possível, observar 

dados de entrevistas gravadas com uma melhor qualidade sonora.  

Expõem-se, adiante, as informações obtidas.  

6.2 AS VOGAIS E A DITONGAÇÃO 

Descrevem-se, aqui, os casos de presença e ausência de ditongação das diferentes 

vogais observadas. Inicia-se pela observação do comportamento da vogal [a], tônica, no 

monossílabo ‘paz’, conforme se vê na Figura 22.  

Figura 22 – Presença e ausência de ditongação da vogal [a], no vocábulo ‘paz’ 

 

Considerando a observação visual dos dois espectrogramas e das formas de onda para 

as duas realizações do vocábulo, nota-se, no primeiro caso, a formação da semivogal diante de 
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/S/, enquanto, no segundo, vê-se apenas a vogal central, mais compacta, e com menor 

duração.  

Para o informante de Salvador, obtiveram-se, para a vogal [a], os valores médios de 

593.55 Hz e 1626.64 Hz, para F1 e F2, respectivamente. Detectou-se, nesse caso, a mudança 

das frequências para o segmento vocálico, em razão da formação da semivogal anterior, para 

a qual se obtiveram valores médios do primeiro e do segundo formantes de 436.12 Hz e 

1627.6 Hz. No caso de Curitiba, como se observa, a vogal [a] manteve as suas características 

constantes, não sendo perceptível a sua ditongação. Obtiveram-se os seguintes valores para os 

formantes: F1, 550.92 Hz e F2, 1035.49 Hz.  

Figura 23 – Presença e ausência de ditongação da vogal [E], no vocábulo ‘dez’ 

 

Conforme se verifica na Figura 23, para a vogal [E], foram cotejadas as ocorrências do 

vocábulo ‘dez’, para o qual se verifica, com a observação visual do sinal acústico, a sua 
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ditongação na fala do informante de Aracaju e a conservação da vogal no dado do informante 

de Goiânia.  

Na primeira ilustração apresentada, verificam-se, com mais clareza, a partir da forma 

de onda do vocábulo, as mudanças sofridas nas frequências da vogal, durante a sua emissão. 

Nesse caso, obtiveram-se os seguintes valores médios para os formantes: (i) para a vogal [E], 

544.65 Hz, para F1, e 1604.63 Hz, para F2; (ii) para a semivogal [j], F1 com média de 354.85 

Hz e F2, 1609.24 Hz.  

No segundo caso, percebe-se a constância da vogal, não se verificando o seu 

desdobramento em ditongo. Para essa situação, alcançaram-se formantes médios com valores 

de 498.36 Hz, para F1, e 1692.10 Hz, para F2.  

Figura 24 – Presença e ausência de ditongação da vogal [e], no vocábulo ‘três’ 

 

Nota-se, a partir das segmentações dos sinais acústicos pertinentes à emissão do 

vocábulo ‘três’, por informantes nativos de Recife e de Porto Velho, dispostas na Figura 24, a 
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formação de um ditongo [ej] diante do [s] final no primeiro caso, em oposição à manutenção 

da vogal [e] não ditongada no segundo. 

Para o dado de Recife, obtiveram-se, para a vogal [e], F1 com valor médio de 442.23 

Hz e F2 com 1795.16 Hz. Evidenciando-se a formação da semivogal [j], identificou-se a 

transição dos valores, alcançando-se F1 com valor médio de 361.91 Hz e F2 com valor de 

2059.97 Hz.  

Para a ocorrência de Porto Velho, foi percebida a constância das características 

acústicas da vogal, ao longo de sua emissão, obtendo-se para o primeiro e segundo formantes 

s valores médios de 424.21 Hz e 1511.42 Hz, respectivamente.  

Figura 25 – Presença e ausência de ditongação da vogal [ç], no vocábulo ‘voz’. 

 

A Figura 25 apresenta a oposição entre os sinais acústicos encontrados para a 

realização ditongada da vogal [ç] e a sua manutenção, enquanto monotongo, no item ‘voz’.  
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A observação do espectro referente à emissão da vogal pelo informante nativo de João 

Pessoa permite perceber, com maior clareza, através da curva evidenciada, a transição da 

qualidade da vogal. Obtiveram-se, para esse caso, valores médios para F1 e F2 da vogal, 

respectivamente, de 594.20 Hz e 1191.36 Hz. Para a semivogal [j], os valores foram de 

501.62 Hz e 1712.41 Hz.  

No caso de Cuiabá, em que a vogal [ç] se manteve monotongada, obtiveram-se os 

valores de 526.99 Hz e 1052.87 Hz, para F1 e F2, sucessivamente.  

Figura 26 – Presença e ausência de ditongação da vogal [o], no vocábulo ‘arroz’ 

 

Para a observação da vogal [o] diante de /S/ em coda, tomaram-se por base emissões 

do vocábulo ‘arroz’ por informantes de São Luís e Curitiba. No primeiro caso, evidenciam-se 

alterações nas características acústicas da vogal durante a sua emissão, em decorrência da 

formação do ditongo fonético [oj]. Registraram-se, aí, os seguintes valores de F1 e F2: 487.88 

Hz e 1894.72 Hz, para a vogal [o]; 403.81 Hz e 2218.57 Hz, para a semivogal [j].  
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Figura 27 – Presença e ausência de ditongação da vogal [u], no vocábulo ‘luz’ 

 

O comportamento da vogal [u] foi averiguado mediante as realizações do vocábulo 

‘luz’ por informantes de Maceió e Goiânia. Verifica-se, no primeiro caso, a ditongação da 

vogal, alterando-se as suas características acústicas, como se observa com mais precisão a 

partir da forma de onda. Na elocução de Goiânia, vê-se apenas a emissão da vogal, sucedida 

do ruído característico da consoante.  

Para a primeira situação, obtiveram-se, para a vogal [u], valores médios de 384.12 Hz, 

para F1, e 1422.68, para F2. Para a semivogal [j], os valores foram de 318.17 Hz e 1572.45 

Hz, respectivamente. Para a vogal não ditongada, de Goiânia, os formantes ficaram em torno 

de 358.02 Hz e 1003.48Hz.  

 

 

 



159 
 

6.3 A DITONGAÇÃO E AS MÚLTIPLAS REALIZAÇÕES DO /S/ 

Demonstram-se, a partir daqui, a presença e a ausência da semivogal [j] diante das 

diferentes articulações do /S/ em coda, presentes na amostra. Para isso, observaram-se apenas 

emissões do vocábulo ‘três’, considerando-se, desse modo, realizações ditongadas e não 

ditongadas da vogal [e].  

Figura 28 – Presença e ausência de ditongação da vogal [e], no vocábulo ‘três’, diante de 
fricativa alveolar [s] 

 

Como se apresenta na Figura 28, o primeiro contexto tratado é o da consoante fricativa 

alveolar. Na emissão do vocábulo ‘três’ pela informante de Aracaju, notaram-se alterações 

nas frequências da vogal [e] diante da sibilante alveolar [s], verificando-se a formação da 

semivogal anterior. Identificaram-se, aí, valores médios para os formantes da vogal [e] de 

554.59 Hz e 2410.29 Hz. Para a semivogal [j], os valores foram de 511.37 Hz e 1476.59 Hz.  



160 
 

Para o caso de Curitiba, verifica-se apenas a emissão da vogal, seguida do ruído da 

consoante fricativa. Para a vogal [e], obtiveram-se os valores de 563.27 Hz e 2011.21 Hz para 

o primeiro e o segundo formantes.  

Figura 29 – Presença e ausência de ditongação da vogal [e], no vocábulo ‘três’, diante de 
fricativa palato-alveolar [S] 

 

A segunda situação descrita, apresentada na Figura 29, é a que se refere ao 

comportamento da vogal [e], diante da consoante fricativa palato-alveolar [S]. Esse caso se 

mostra bastante peculiar, pois, em caso de ditongação, os três segmentos envolvidos 

compartilham o traço palatal. Logo a apreciação acústica se presta, aqui, com maior ênfase, a 

detectar com precisão a presença ou ausência da semivogal, validando as percepções 

auditivas.   

O caso de ditongação é visto nas representações gráficas do sinal acústico relativo à 

elocução da informante natural do Rio de Janeiro. É possível detectar alterações no percurso 

ondulatório da vogal, em vista da formação da semivogal. Para a vogal [e], obtiveram-se 
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formantes com valores médios de 457.18 Hz e 2308.10 Hz. Para a semivogal [j], as 

frequências foram de 326.42 Hz e 2169.72 Hz.  

A propósito da emissão do vocábulo pela informante de Belém, verifica-se apenas a 

presença da vogal, sem formação de ditongo. Seguindo-se à vogal [e], para a qual se 

encontraram formantes entre 353.56 Hz e 2536.30 Hz, há apenas o ruído da consoante 

chiante.  

Figura 30 – Presença e ausência de ditongação da vogal [e], no vocábulo ‘três’, diante de 
fricativa glotal [h] 

 

O último caso tratado diz respeito à situação da vogal [e] diante da realização glotal do 

/S/ em coda. A utilização do recurso acústico para averiguar esse contexto se faz também de 

grande valia, dadas as dificuldades perceptivas inerentes a esse tipo de consoante.  

No dado pertinente ao informante nativo de Maceió, verifica-se uma leve 

diferenciação nas características da vogal, como se depreende a partir da análise visual do 

espectrograma, que permite evidenciar a formação da semivogal diante do ruído pouco 
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evidente da consoante. O ditongo, nesse caso, é composto de segmentos acusticamente 

próximos. Para o primeiro elemento, a vogal, obtiveram-se os valores de 462.10 Hz e 1312.46 

Hz. Para a semivogal, os valores foram de 416.49 Hz e 1094.62 Hz.  

Por fim, no que se refere à emissão da vogal, à qual se segue a consoante, pelo 

informante de Macapá, nota-se a permanência de suas características, cujos formantes estão 

em torno de 383.90 Hz e 1766.24 Hz. 
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7  FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: MATERIAIS E MÉTODOS  

Este capítulo é direcionado à descrição da metodologia empregada em todas as etapas 

pertinentes à observação da ditongação diante de /S/, nas capitais do Brasil, que ora se 

apresenta.  

Assim, inicia-se expondo, com maiores detalhes, os princípios que norteiam o trabalho 

de campo do Projeto ALiB, ao qual se vincula, características das entrevistas que servem à 

constituição de seu banco de dados e dos questionários utilizados e dados sobre o perfil dos 

informantes inquiridos.  

Em seguida, trata-se do levantamento dos dados referentes à ditongação, explicitando 

os procedimentos seguidos na seleção e transcrição das ocorrências. Expõem-se, igualmente, 

informações pertinentes ao estabelecimento das variáveis controladas na análise 

sociolinguística, aspectos sobre a etapa de codificação dos dados e sua submissão ao 

tratamento estatístico.  

7.1 O PROJETO ALiB: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No que tange à definição da metodologia do Projeto ALiB, pautada, sobretudo, em 

premissas da pesquisa de caráter dialetológico, dentre outras questões, foi fixada uma rede de 

250 localidades distribuídas em todas as Unidades Federativas brasileiras. Para essa escolha, 

foram considerados critérios como a extensão de cada região, a demografia, aspectos 

culturais, sociais e históricos, como a natureza do povoamento e a data de fundação da área e 

os limites geográficos internos, além das fronteiras com outros países. Foram levados em 

conta, ainda, os pontos de inquérito sugeridos por Nascentes (1958), os quais foram mantidos 

quando reconhecida a sua relevância. 

Dentre essas localidades, estão as 25 capitais, cujas peculiaridades sociais e históricas 

foram exploradas no Capítulo 2.  

A propósito dos informantes, deliberou-se que seriam ouvidos sujeitos nativos das 

localidades, filhos de pais da mesma área linguística e que, preferencialmente, não tivessem 

passado mais de um terço da vida fora ou que tivessem chegado à cidade com mais de cinco 

anos de idade. Esses indivíduos não deveriam exercer profissões que requeressem grande 

mobilidade, como caminhoneiros, militares, vendedores ambulantes etc. 

Soma-se um total de 1.100 informantes, tendo sido entrevistados quatro em cada 

localidade, representantes de dois gêneros (homens e mulheres), de duas faixas etárias (faixa 

I: de 18 a 30 anos; faixa II: de 50 a 65 anos) e que tivessem cursado até a oitava série do 
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ensino fundamental (atual nono ano). Exceção a essa regra foram as capitais, em que foram 

inquiridos oito sujeitos, incluindo-se na amostra aqueles que cursaram o nível superior 

completo. Em número de 200, os informantes das capitais brasileiras se encontram 

estratificados, à vista disso, segundo as variáveis sociais gênero, faixa etária e nível de 

escolaridade, divididos em oito células, compostas de 25 informantes cada, como se dispõe no 

Quadro 19.  

Quadro 19 − Distribuição dos informantes nativos das capitais brasileiras, por célula social 

7.1.1 As entrevistas realizadas, o perfil do inquiridor e o tratamento do material 

coletado 

Do exposto anteriormente, depreende-se que os estudos pautados nos dados 

disponibilizados pelo Projeto ALiB são elaborados com base na língua falada, obtida in loco, 

através da realização de inquéritos linguísticos gravados. 

A importância da realização de entrevistas presenciais é perceptível desde os primeiros 

estudos dialetais, uma vez que, a partir dessas, era possível estabelecer um maior controle dos 

dados coletados. Hodiernamente, com os avanços teórico-metodológicos das disciplinas bem 

como com a maior disponibilidade de suporte tecnológico avançado para o trabalho de 

campo, o dialetólogo / sociolinguista se vê diante de múltiplas opções no que concerne ao 

registro dos dados.  

Os inquéritos realizados nas capitais brasileiras foram efetuados na primeira década 

dos anos 2000. A duração média de cada um deles é de três horas, tempo que se refere à 

gravação de todas as partes dos questionários utilizados, bem como ao registro das respostas à 

ficha do informante.  

ESCOLARIDADE NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

NÍVEL SUPERIOR 

Subtotal (por 
gênero e faixa) 

                       GÊNERO 

 

FAIXA ETÁRIA 

Homem Mulher Homem Mulher 

Faixa I (18 a 30 
anos) 

25 25 25 25 
100 

Faixa II (50 a 65 
anos) 

25 25 25 25 
100 

Subtotal (por 
gênero e 
escolaridade) 

50 50 50 50 Total geral: 
200 informantes 
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Sua execução esteve sob a responsabilidade da equipe de inquiridores do Projeto 

ALiB, que é constituída de membros do Comitê Nacional e de outros integrantes das Equipes 

Regionais. Esses pesquisadores passaram por treinamentos específicos, envolvendo, além de 

conhecimentos teóricos sobre a pesquisa variacionista, aspectos técnicos atinentes ao 

manuseio dos equipamentos e aplicação dos instrumentos de coleta de dados e ainda 

habilidades quanto às relações humanas estabelecidas no campo.   

Ao se tratar do registro dos contatos entre sujeitos distintos, dotados de peculiaridades 

socioculturais e identidades múltiplas, em situações e localidades diversas, cada uma das 

entrevistas se constitui, assim, em uma oportunidade diferente de interação. Desse modo, os 

inquiridores são orientados no sentido de estabelecer uma relação de empatia com os 

entrevistados, demonstrando-lhe respeito e atenção bem como se posicionando com 

sensibilidade diante de elementos de sua vida cotidiana.  

Além de um inquiridor principal, inquiridores auxiliares foram às localidades, estando 

responsáveis pelo manuseio dos equipamentos utilizados e pelo preenchimento de uma ficha 

de controle de respostas dos informantes. Os auxiliares atuaram, ainda, na busca dos 

informantes e, durante a entrevista, no controle de ruídos externos que pudessem vir a 

interferir na gravação dos inquéritos.  

No que tange ao tratamento dispensado às informações obtidas em campo, as 

entrevistas realizadas foram gravadas em meio magnético e/ou digital, estando previamente 

identificadas com o número atribuído à localidade e ao informante. Posteriormente, as 

gravações foram duplicadas em CD e arquivadas, juntamente com as fichas de informante, de 

localidade, fotografias e respectivas transcrições, no Acervo Nacional do Projeto ALiB, 

alocado no Instituto de Letras da UFBA. Essas tarefas foram realizadas pelos bolsistas de 

iniciação científica e de apoio técnico, vinculados ao projeto.  

Embora para este trabalho não se tenha efetuado uma etapa de pesquisa de campo, 

registra-se, aqui, o reconhecimento ao árduo trabalho efetuado para a conclusão do 

levantamento dos dados, tanto das capitais quanto das demais localidades, que possibilitaram 

(e ainda possibilitam / possibilitarão) não só a investigação da ditongação, mas também a 

observação de uma série de fenômenos do português do Brasil. Afora essa questão, 

compreende-se que a oportunidade de ir a campo na área da Dialetologia e da Sociolinguística 

se constitui, para o pesquisador, em momento ímpar tanto no que diz respeito à possibilidade 

de observação das peculiaridades da língua falada, ao vivo, quanto em se tratando da 

percepção de diferentes vivências culturais e histórias diferentes das suas.  
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7.1.2 O instrumento de coleta: o Questionário Fonético-Fonológico dentre os 

Questionários ALiB 

Salienta-se, inicialmente, a importância do uso de questionários previamente 

estruturados na investigação da variação linguística. A partir deles é possível controlar os 

dados obtidos e torná-los intercomparáveis, como apontam Chambers e Trudgill (1994) a esse 

respeito:  

De este modo las entrevistas pueden ser llevadas a cabo por diferentes encuestadores 
y bajo circunstancias enormemente variadas, y dar sin embargo como resultado un 
núcleo comum de datos linguísticos. La ventaja más inmediata del cuestionario es 
que se assegura que los resultados de todas las entrevistas realizadas en la encuesta 
sean comparables. (CHAMBERS; TRUDGILL, 1994, p. 46)34 

Nesse sentido, considerando-se uma empreitada com as dimensões do ALiB, o uso de 

questionários é de importância basilar. 

O instrumento de coleta utilizado nos inquéritos efetuados pelo Projeto ALiB consiste 

em um conjunto de questionários voltados à observação de diferentes níveis de análise do 

sistema linguístico e distintos contextos de elocução. São eles: 

• Questionário Fonético-Fonológico (QFF), constituído de questões voltadas à 

análise de fatos fônicos segmentais e também de questões de prosódia, dedicadas a 

aspectos pertinentes à entoação; 

• Questionário Semântico-Lexical (QSL), pertinente à variação no nível da palavra e 

do significado; 

• Questionário Morfossintático (QMS), relativo a elementos gramaticais nos eixos 

da palavra e da sentença; 

• Questões de Pragmática (QP), referentes à observação do comportamento 

linguístico dos informantes em situações específicas; 

• Temas para Discursos Semidirigidos (TDS), nos quais os informantes são 

direcionados a discorrer sobre temas previamente dirigidos, caracterizando uma 

elocução mais livre do que aquela prevista nos questionários; 

• Perguntas Metalinguísticas (PM), em que se verificam as impressões dos 

indivíduos sobre a língua que falam e as avaliações que estabelecem sobre a fala 

do outro; 

                                                      
34 “Deste modo, as entrevistas podem ser levadas a cabo por diferentes entrevistadores e sob circunstâncias 
enormemente variadas, e fornecer, sem dúvida, um núcleo comum de dados linguísticos. A vantagem mais 
imediata do questionário é que assegura que os resultados de todas as entrevistas realizadas na pesquisa sejam 
comparáveis.” (Tradução nossa) 
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• Texto para Leitura, onde se observam determinadas variáveis distribuídas em um 

texto (“Parábola dos Sete Vimes”), cuja leitura em voz alta é solicitada ao 

informante.  

A versão atual dos questionários, Questionários ALiB 2001,  é oriunda de duas versões 

anteriores, elaboradas nos anos de 1998 e 2000, testadas e aperfeiçoadas a partir de inquéritos 

experimentais. 

É notável que a observação de fatos fonéticos seja passível de ser realizada em todas 

as partes dos questionários, uma vez que todas elas são devidamente gravadas. Compreende-

se, também, que uma verificação mais eficaz deveria abarcar dados de diferentes momentos 

da entrevista.  

Após verificações preliminares, a partir de dados extraídos do QFF, do QSL e dos 

TDS35, optou-se por considerar para a análise da ditongação diante de /S/ apenas os dados 

obtidos a propósito da aplicação do primeiro questionário. Essa deliberação teve como 

motivações: (i) eliminar ocorrências repetidas (como o caso dos itens ‘mas’ e ‘mesmo’, que se 

repetem ao longo das interações) que, porventura, pudessem enviesar as interpretações e (ii) 

reduzir o número de dados, em razão do tempo disponível para a execução das tarefas 

referentes ao estudo.  

O QFF é composto de 159 questões previamente elaboradas, organizadas, 

basicamente, de acordo com os temas a que se referem, de modo ao informante dirigir mais 

atenção a eles do que às suas respostas. Trata-se do primeiro questionário aplicado durante o 

inquérito e suas perguntas, de formulação indireta, visam à obtenção de um item específico. 

Nos itens seguintes, a propósito da apresentação dos casos considerados para o estudo da 

ditongação em sílabas fechadas por /S/, são exemplificadas questões constituintes do QFF. 

7.2 A ETAPA DE LEVANTAMENTO DE DADOS E A SUBMISSÃO AO TRATAMENTO 

ESTATÍSTICO  

7.2.1 A coleta dos dados: em busca da ditongação variável nos inquéritos do ALiB 

Os dados considerados para a análise foram levantados, diretamente, a partir da 

audição dos inquéritos referentes a todos os 200 informantes das capitais brasileiras. Essa 

                                                      
35 Essas observações foram feitas entre dezembro de 2008 e dezembro de 2011, a propósito das nossas pesquisas 
de Iniciação Científica, orientadas pela Profa. Dra. Jacyra Andrade Mota e financiadas pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento e Pesquisa (CNPq). Durante esse período, a ditongação em sílabas travadas por /S/ foi 
observada a partir de dados das capitais das regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. Essas análises 
preliminares foram de fundamental importância para o amadurecimento do trabalho, refinamento da metodologia 
adotada e compreensão do fenômeno em observação.  
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tarefa foi realizada em diferentes momentos36, tendo contado com revisões ao longo do curso 

de Mestrado. 

As ocorrências foram dispostas em tabelas, informando-se o número da questão a 

propósito da qual foram obtidas, o item em seu contexto sintático, em transcrição grafemática, 

seguido da transcrição fonética do mesmo.  

Optou-se por transcrever apenas a fala do informante (INF.), registrando-se a fala do 

inquiridor (INQ.), dos circunstantes (CIRC.) e dos auxiliares (AUX.) apenas em diálogos que 

revelassem impressões metalinguísticas do entrevistado acerca do fenômeno ou que fossem, 

porventura, servir de ilustração.  

A partir do que se expôs a propósito do QFF, consideraram-se todas as respostas 

obtidas, em todas as questões que contivessem itens em que estivessem presentes vogais 

diante de /S/, ditongadas ou não, correspondendo, portanto, ao contexto de observação do 

fenômeno aqui tratado.  

Ainda que o questionário tenha como objetos vocábulos específicos, foram 

contabilizadas todas as ocorrências, sendo elas respostas válidas às questões do QFF ou não. 

Essa situação se exemplifica a partir da resposta à questão 022 pelo informante de primeira 

faixa etária, de nível fundamental, de Maceió, que tem como alvo o vocábulo ‘GORDURA’, 

intentando-se investigar a realização da vogal média posterior em posição pretônica. Ao 

responder à pergunta, o entrevistado fornece como resposta o item ‘colesterol’:  

• INQ. – A carne de porco não é magra porque tem...? 

• INF. – Coleisterol [kçlEjstE»Rçw]. 

Visando a minimizar os efeitos de se extraírem os dados de um questionário com alto 

grau de monitoramento – por se tratar do momento inicial do contato entre o inquiridor e o 

informante e de consistir, basicamente, em um jogo de perguntas e respostas –, além de 

proporcionar a observação do fato em estruturas que não seriam obtidas através das questões 

previstas, procurou-se transcrever, também, as informações alcançadas em comentários 

espontâneos dos informantes acerca dos itens do questionário. Demonstram-se essas situações 

no exemplo a seguir:  

                                                      
36 Todos os inquéritos foram ouvidos entre os anos em que fui bolsista de Iniciação Científica e o período do 
curso de Mestrado (2009 – 2013). Houve, ainda, momentos em que foi necessário escutá-los novamente a fim de 
revisar as transcrições e sanar dúvidas. Os dados referentes aos dezesseis informantes de Salvador e Belo 
Horizonte contaram com o levantamento prévio realizado por Viviane Ferreira dos Santos (bolsista do Projeto 
ALiB entre 2007 e 2008) e aqueles relativos a quatro informantes de Cuiabá foram transcritos por Ana Cláudia 
Oliveira dos Santos (bolsista do Projeto ALiB a partir de fevereiro de 2012). Ainda assim, essas entrevistas 
também foram escutadas e revistas por mim. 
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• Informante mulher, faixa I, nível fundamental, Manaus, a propósito da questão 

050, em que se objetiva o vocábulo ‘PEIXE’37 

INQ. – O que é que se pesca nos rios?  

INF. – Peixe! 

INQ.  – Quase não tem, né?  

INF. – Aqui tem baistante [bajS»tå)tJI]! Diversos [dJivEhsUs] peixe.  

INQ. – É? Qual é... Quais que você conhece? 

INF. – Jarati, tucunaré, pacu... Tem o pirarucu fresco [»fReskU]... A piranha... 

INQ.  – De qual que você gosta mais?  

INF. – Eu gos... Eu gosto [»gçStU] do tambaqui. 

Algumas restrições e procedimentos foram necessários durante a coleta dos dados, os 

quais se impuseram por se desejar que a análise fosse realizada de modo mais profícuo. 

Expõem-se e exemplificam-se esses casos no Quadro 20.  

Quadro 20 – Procedimentos e restrições estabelecidos durante o levantamento de dados 
relativos à ditongação em sílabas travadas por /S/ nas capitais brasileiras 

PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS 
a) Com o intuito de evitar enviesamento dos resultados, contabilizou-se apenas a 

primeira ocorrência do item que contém a sílaba travada por /S/, na questão a 

propósito da qual foi obtido, desprezando-se repetições, desde que elas 

apresentassem a mesma realização fonética e a mesma estrutura fonológica.  

Exemplos de casos em que a segunda ocorrência foi descartada:  

• INF. – São as... prateleiras [pRate»lejRås]. Prateleiras [pRate»lejRås]. (Homem, 

faixa II, nível superior, Campo Grande); 

• INF. – Eu particularmente gosto [»gçstU] de carne de porco.  

INQ. – Gosta né? 

INF. – Gosto [»gçstU]. (Homem, faixa I, nível superior, Goiânia). 

Desconsideraram-se, também, as segundas ocorrências dos itens, quando essas 

diferiam apenas por flexões de gênero, nos casos em que as sílabas não fossem 

relativas ao contexto buscado para a análise e em que eles não sofressem alterações 

morfofonêmicas, a exemplo do par ‘mesmo’ / ‘mesma’. O mesmo se aplicou a 

formas verbais flexionadas como em ‘gosto’ (primeira pessoa, singular, presente) / 

                                                      
37 Estão destacados os segmentos cujas realizações estão em observação nas questões.   
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‘gosta’ (terceira pessoa, singular, presente). 

b) Descartaram-se ocorrências em que o informante repetiu a fala do inquiridor, do 

auxiliar ou de um circunstante, realizando-as de modo foneticamente idêntico.  

Exemplo:  

• INQ. – E depois do nove, vem o...? 

CIRC. – Deiz [»dEjs]. 

INF. – Deiz [»dEjs]! (Homem, faixa I, nível fundamental, Cuiabá). 

c) Retiraram-se da amostra dados obtidos em situações de hesitação ou interrupção da 

resposta por parte do informante:  

Exemplo:  

• INF. – Faz [»fajs]... a semeadura? (Mulher, faixa II, nível superior, São Luís).  

• INF. – Pesco [pes»ko]... (para ‘pescoço’) (Mulher, faixa II, nível fundamental, 

Fortaleza). 

d) Foram contabilizados apenas os casos em que o /S/ é foneticamente realizado. Os 

casos de apagamento foram retirados do levantamento. Essa decisão levou em conta, 

sobretudo, os casos em que esse atua, morfologicamente, como marca de número 

(em sintagmas nominais, como em ‘as casas’, ‘os meninos’) e desinência número-

pessoal (em verbos, como ‘nós chamamos’, ‘nós costumamos’). As implicações de 

ordem sintática envolvidas nesses casos transcendem os objetivos desta análise e, por 

isso, os dados foram descartados.   

e) Não foram estudadas as ocorrências em que o núcleo silábico é uma vogal alta 

anterior [i , I], por se entender que, do ponto de vista auditivo, é muito tênue a 

diferença entre o alongamento da vogal e o seu desdobramento em ditongo, dada a 

similaridade fonética entre ela e a semivogal anterior, constituinte dos ditongos aqui 

observados.  

Exemplos: 

• INF. – Hóspedis [»çSpedJIS]. (Homem, faixa I, nível fundamental, Florianópolis); 

• INF. – As árvoris [aj»za˙vçRIs]. (Mulher, faixa II, nível superior, Salvador).  

• INF. – Uns diz [u)j)z»dJis] que era... (Mulher, faixa II, nível fundamental, Aracaju).  

f) Quando o núcleo silábico era uma vogal nasalizada, a ocorrência também foi 

desconsiderada.  
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A restrição foi feita por se compreender que a ditongação de vogais nasais, sobretudo 

em sílabas tônicas finais, é um fenômeno recorrente em língua portuguesa, 

independentemente de se tratar de sílaba fechada por /S/, como se observa em 

Câmara Jr. (1975): “Em referência à sua natureza fonética, a vogal nasal portuguesa 

é em princípio ditongada [...].” (CÂMARA JR, 1975, p. 65).  

Exemplos: 

• INF. – Em uma construção [ko)stRu»så)w)], né? (Homem, faixa II, nível superior, 

Campo Grande).  

• INF. – Mais naqueles armazéins [a˙ma»ze)j)s]... (Mulher, faixa I, nível superior, 

Recife). 

g) Desconsideraram-se os casos em que a consoante em coda silábica já era precedida 

por um ditongo.  

Exemplos: 

• INF. – Os edifícios [uzedJi»fisjUs], né? (Mulher, faixa II, nível superior, Goiânia). 

• INF. – Tem várias [»vaRjås] coisa... (Homem, faixa I, nível fundamental, Cuiabá).  

Em observações preliminares, verificou-se que essas ocorrências não eram muito 

numerosas e os contextos eram pouco suscetíveis à aplicação da regra.  

h) Não foram levantados os casos de antropônimos (como ‘Jesus’, ‘Tomas’ etc.), 

topônimos (como ‘Minas Gerais’), nomes de marcas e programas de rádio ou 

televisão (‘Nescau’, ‘Fantástico’, ‘Extra’ etc.).  

Acredita-se que esses itens lexicais são pouco recorrentes no discurso cotidiano e 

encontrados em pouco número nos inquéritos. Além disso, principalmente no caso 

dos últimos elencados, por se referirem a elementos bastante específicos, muitas 

vezes apresentam realizações fonéticas já canonizadas, não sendo contextos 

proveitosos para a análise variacionista.  

7.2.2 Definição das variáveis controladas e preparação para a análise quantitativa  

7.2.2.1 A variável dependente 

Infere-se, do que foi anteriormente exposto, que se estabeleceu como variável 

dependente, para este estudo, a alternância binária entre presença e ausência de ditongação 

vocálica diante de /S/.  

7.2.2.2 As variáveis independentes 
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7.2.2.2.1 Variáveis extralinguísticas 

Conforme já se comentou no segundo capítulo e consoante as particularidades dos 

informantes e da amostra, aqui expostos, controlam-se quatro variáveis de ordem 

extralinguística, sendo uma variável geolinguística e três variáveis sociais:  

� Variável geolinguística 

Localidade / Distribuição diatópica - cada uma das vinte e cinco cidades 

consideradas. 

� Variáveis sociais 

Nível de escolaridade - nível fundamental e nível superior; 

Gênero - homens e mulheres; 

Faixa etária - faixa I (de 18 a 30 anos) e faixa II (de 50 a 65 anos). 

7.2.2.2.2 Variáveis linguísticas  

Na definição das variáveis linguísticas, priorizou-se a interface sonora do português, 

quer em nível segmental, quer se tratando do nível prosódico. Os grupos, que foram definidos 

com base em leituras sobre processos de ditongação, em análises preliminares, e, também, a 

partir da intuição acerca dos elementos envolvidos no processo, constituem oito variáveis de 

caráter intralinguístico, as quais se comentam e se ilustram adiante.  

7.2.2.2.2.1 Domínio prosódico ao qual se vincula a sílaba travada por /S/ 

Diante das questões abordadas no Capítulo 4, mais especificamente na Seção 4.1.3, 

surgiu a necessidade de estabelecer uma variável independente que funcionasse como uma 

tentativa de controle do comportamento das sílabas inseridas nesses grupos clíticos, sobretudo 

aquelas que compõem as partículas átonas, perante as sílabas das demais palavras 

fonológicas, uma vez que algumas dessas partículas pareciam manter certa identidade lexical.     

Estabeleceram-se, então, com base na visão hierárquica dos constituintes prosódicos, 

anteriormente explanada, dois fatores:  

� Palavra fonológica: fóisforo [»fçjSfoRU], churrasco [Su»xaskU], paz [»pajs]. 

� Grupo clítico: nais pessoas [najspe»soås], as pratilêra [aspRatJi»leRå]. 

Saliente-se que na amostra estavam presentes ocorrências da conjunção ‘mas’ (átona), 

diante de pausa. Para esses casos, por não ser constituído, necessariamente, um grupo clítico e 

nem se tratar de uma palavra fonológica independente, a variável foi desconsiderada, tendo 

sido codificada com o símbolo ‘/’(não se aplica).  
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7.2.2.2.2.2 Número de sílabas do item 

Evidenciou-se, através dessa variável, a influência exercida pela extensão do item 

sobre o fenômeno em observação. Com esse propósito, compuseram-se quatro fatores: 

� Uma sílaba (Monossílabos): paiz [»pajs], luz [»lus]. 

� Duas sílabas (Dissílabos): deizvio [dejz»viw], festa [»fEStå]. 

� Três sílabas (Trissílabos): uis dentes [ujz»de)tJIs], incostá [i)koS»ta]. 

� Quatro sílabas ou mais (Polissílabos): churraisqueira [Suxajs»keRå], companheiros 

[ko)på)j)»eRUs]. 

7.2.2.2.2.3 Posição da sílaba no item 

Examinou-se, com a observação desse grupo de fatores, o modo como a posição da 

sílaba travada, no item em análise, incide sobre a ditongação variável. Compuseram-se, assim, 

quatro possibilidades: 

� Posição inicial: rúisticas [»xujstjikås], us povo [us»povU].  

� Posição medial: coleisterol [kçlEjstE»Rçw], acustumado [akustu)»madU]. 

� Posição final: colegais [kç»lEgåjS], turistas [tu»Ristås].  

Em algumas das análises quantitativas realizadas, o grupo funcionou juntamente com 

outra variável, de modo a melhor esclarecer os condicionamentos do fenômeno em análise. 

7.2.2.2.2.4 Acentuação da sílaba  

Definiram-se, para esse grupo, dois fatores38:  

� Sílabas tônicas: japôneis [Zapo)»nejs], feroz [fE»Rçs].  

� Sílabas átonas: dais favelas [dajsfa»vElås], desvio [dez»viw].  

7.2.2.2.2.5 Posição da consoante no item  

O controle dessa variável decorreu da necessidade de saber se o processo seria 

favorecido ou não a depender da posição ocupada pela consoante em coda silábica na 

estrutura do item em que está inserida. Nesse sentido, delimitaram-se três possibilidades:  

� Consoante em coda interna, medial, não absoluta ((C)V_(S)$): raizgá [xajz»ga], 

lagosta [la»gostå].  

                                                      
38 Para o caso dos grupos clíticos, considerou-se o acento aplicado à sílaba mais proeminente das palavras 
fonológicas que atuam como hospedeiro dos clíticos nesses grupos. 
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� Consoante em coda externa, final, absoluta ((C)V_(S)#): trêis [»tRejs], vidros 

[»vidRUs].   

� Consoante em ataque silábico, casos de ressilabação ((C)V#CV): três a quatro, 

conjuntos habitacionais [ko»Zu)tUzabitasio)»najs].  

Através da avaliação desse último fator, tencionou-se verificar de que modo o 

processo de ressilabação (juntura), envolvendo uma consoante, inicialmente em coda final, e 

uma vogal, inicial (como em ‘rapaz amigo’, ‘as árvores’ etc.), ou duas consoantes de igual 

articulação, uma em coda e a outra em ataque silábico (‘nós chamamos’, ‘nos seios’), interfere 

na formação de ditongos aqui analisada.  

Compreende-se que esse tipo de processo fonológico atua sobre a consoante final, que 

passa à posição de ataque da sílaba subsequente, proporcionando o estabelecimento de novos 

padrões silábicos: se, inicialmente, estar-se-ia observando uma sílaba travada por /S/ 

((C)VC#), com a juntura passa-se a uma sílaba destituída de consoante de travamento 

((C)V$CV).  

Ressalte-se que, embora esse fenômeno seja, em alguma medida, comum no PB (pois 

atua no sentido de reforçar o padrão silábico CV, característico dessa língua), “[...] ainda não 

foi estudado em todos os seus aspectos.” (COLLISCHONN, 2005a, p. 129). Assim, fazem-se 

aqui tentativas de esclarecer, dentro dos limites possíveis, as interferências desse processo na 

ditongação vocálica diante de /S/.  

Bisol (1992), sobre o domínio de atuação dessa regra e sua relação com o acento 

primário, informa que: “Nestes casos apenas a consoante é carregada para o vocábulo 

seguinte, submetendo-se ao domínio do acento primário do segundo vocábulo.” (BISOL, 

1992, p. 93).   

Nesse sentido, todas as decisões tomadas com relação à interpretação da tonicidade 

das sílabas observadas, do número de sílabas presentes e da posição da sílaba no item 

analisado, em caso de ressilabação, foram tomadas pautando-se na ideia de que apenas a 

consoante é atraída para o vocábulo subsequente, havendo reestruturação das sílabas, mas não 

da estrutura vocabular e da pauta prosódica.  

7.2.2.2.2.6 Realização fonética da consoante em coda silábica 

Buscou-se, mediante o controle desse grupo, observar a relevância dos traços 

articulatórios da consoante foneticamente realizada em posição de coda na sílaba em destaque 

na ocorrência de ditongação. Agrupando-se realizações vozeadas e desvozeadas, definiram-se 

três contextos:  
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� Consoantes fricativas alveolares [s, z]: ais placais [ajs»plakåjs], restôrante 

[xesto»Rå)tJI]. 

� Consoantes fricativas palato-alveolares [S, Z]: paiz [»pajS], voz [»vçS]. 

� Consoantes fricativas glotais [h, ˙]: deihde (= desde) [»dej˙dI], muitah (= muitas) 

[»mu)j)tå˙].  

Para os casos de ressilabação, em que a consoante deixa de ocupar a posição de coda 

silábica, a variável foi desconsiderada.  

7.2.2.2.2.7 Qualidade da vogal de base 

Ao controlar esse grupo de fatores, buscou-se verificar as possíveis interferências das 

características fono-articulatórias da vogal que ocupa o núcleo da sílaba em observação. Para 

isso, estabeleceram-se seis fatores, explicitados e exemplificados abaixo:  

� Vogal média-alta anterior oral [e]: trêis [»tRejS], a mesma [»mezmå]. 

� Vogal média-baixa anterior oral [E]: deiz [»dEjs], imprestado [i)pRES»tadU].  

� Vogal baixa e média-baixa central oral [a, å]: aliáis [ali»ajs], casas [»kazåz]. 

� Vogal média-alta posterior oral [o]: arroiz [a»xojs], gostosa [gos»tçzå].   

� Vogal média-baixa posterior oral [ç]: nóis [»nçjz], fósfo [»fçSfU]. 

� Vogal alta posterior oral [u, U]: luiz [»lujs], amigos [å)»migUs].  

7.2.2.3 Preparação das ocorrências: a etapa de codificação dos dados 

O ato de codificar consiste em transformar os dados linguísticos em cadeias de 

caracteres legíveis ao programa utilizado. Os códigos utilizados devem se referir à variável 

dependente, em análise, e às variáveis independentes controladas, uma vez que são as relações 

entre estas que se deseja verificar. 

7.2.3 O funcionamento da ferramenta estatística: o GoldVarb 2001 

O emprego do aparato matemático no tratamento da variação é algo que funciona no 

sentido de eliminar certa subjetividade com relação à observação da linguagem. O uso de 

ferramentas estatísticas computacionais, nesse sentido, torna-se imprescindível na operação de 

cálculos complexos, realizados com base em dados numerosos, evidenciando-se as possíveis 

interferências de variados fatores sobre o fenômeno em estudo.  

O pacote de programas VARBRUL, comentado anteriormente, é uma das ferramentas 

mais utilizadas na análise estatística dos dados linguísticos. Conforme esclarecem Guy e 
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Zilles (2007), a preferência dos sociolinguistas por esse software se justifica pelo fato de o 

mesmo ter sido modelado especificamente para a verificação de regras variáveis em 

Linguística. 

O grande diferencial desse conjunto de programas é a possibilidade de se efetuarem 

análises multivariadas, as quais permitem “[...] investigar situações em que a variável 

lingüística em estudo é estudada por vários elementos do contexto, ou seja, múltiplas 

variáveis independentes sobre a ocorrência das realizações da variável que está sendo tratada 

como dependente.” (GUY; ZILLES, 2007, p.105). A importância de serem executadas 

análises com essas características está diretamente correlacionada à compreensão sobre a 

variação linguística introduzida pela Sociolinguística: é necessário medir os efeitos dos vários 

elementos envolvidos no processo, visto que se compreende que a variação é condicionada, 

simultaneamente, por distintos aspectos linguísticos, discursivos e sociais.  

A versão inicial do software é do ano de 1988, a qual foi desenvolvida para 

funcionamento no sistema operacional MS-DOS (do inglês Microsoft Disk Operating 

System). Com o avanço da computação e o surgimento de novos sistemas, o VARBRUL 

sofreu alterações, ganhando novos recursos e versões.  

O GoldVarb 2001 (ROBINSON; LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 2001), executável 

em computadores com Windows, é uma dessas inovações. Além de estar disponível à maior 

parte dos usuários, haja vista operar em uma plataforma popular e de amplo acesso, o 

GoldVarb congrega em um só software todos os programas encontrados no pacote 

VARBRUL, não havendo limites para a quantidade de dados nele inseridos. A lógica 

operacional, todavia, permanece a mesma do seu antecessor.  

Primeiramente, o programa fornece ao pesquisador valores globais e percentuais de 

ocorrência das variantes em observação, em função de cada uma das variáveis independentes 

e seus respectivos fatores, controlados na análise. Nesse momento, é possível que o 

pesquisador se defronte com casos de ausência de variação ou nocautes: 0 ou 100% de 

ocorrência de uma das variantes em estudo, em determinado contexto, revelando-se, dessa 

forma, um uso categórico do traço linguístico em observação. Em tais situações, é necessário 

adotar procedimentos com relação aos fatores controlados, no sentido de uni-los a outros ou 

excluí-los da análise, pois, em caso de permanência dos nocautes, não é possível continuar a 

operar o programa.   

Em seguida, efetuam-se rodadas de análises multivariadas, em duas etapas: step-up, 

em que as variáveis são progressivamente adicionadas e contrastadas entre si; e step-down, 

durante a qual os grupos vão sendo retirados da análise, permanecendo, por fim, apenas 
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aqueles que são considerados estatisticamente relevantes. Fornecem-se, nessas rodadas, além 

dos pesos relativos, que medem os efeitos do fator sobre a variante em estudo, valores 

diversos como a significância estatística da rodada e o seu input, que “[...] funciona como um 

ponto de referência para o fenômeno variável, e o efeito de cada fator pode ser interpretado 

como uma medida do desvio deste ponto de referência associado ao fator.” (SCHERRE; 

NARO, 2007, p. 165).  A relatividade dos pesos obtidos para cada fator é estabelecida, assim, 

com relação ao input.  

Nessas análises, o programa opera segundo um modelo matemático de regressão 

logística. Como esclarece Oliveira (2011): “O resultado para uma variável em análise 

multivariada é o efeito exclusivo de tal variável sobre o fenômeno em análise.” (OLIVEIRA, 

2011, p. 98). Assim, embora os valores de cada variável sejam calculados simultaneamente ao 

de todas as outras, eles revelam efeitos independentes. Ademais, os pesos obtidos para um 

fator, em um grupo, são calculados com relação aos outros fatores desse mesmo grupo.  

Os valores em pesos sempre estarão entre zero e um. Valores mais próximos ou iguais 

a zero indicarão que a probabilidade de se encontrar a variante observada quando o fator está 

presente é praticamente ou efetivamente nula, enquanto valores mais próximos a um indicarão 

alto favorecimento do fator no emprego da forma em estudo. Fatores para os quais se 

obtenham valores iguais ou perto de 0,50 são considerados como neutros na realização da 

variável.  

Entende-se, todavia, que os números disponibilizados pela ferramenta utilizada são 

apenas resultados com valor estatístico: é preciso interpretá-los e estabelecer ligações com as 

hipóteses traçadas, conferindo-lhes valor linguístico. 

Para o presente estudo, estabeleceu-se como valor de aplicação da regra a variante 

presença de ditongação. São priorizados os valores em pesos relativos, por se compreender 

que eles demonstram, justamente, interferências simultâneas sobre a ocorrência da ditongação 

diante de /S/. Apesar disso, as porcentagens e valores globais obtidos são julgados relevantes 

na medida em que se prestam a indicar a distribuição geral das variantes e a 

representatividade numérica dos dados. 
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8 ANÁLISE DOS DADOS 

No presente capítulo, são descritos e discutidos os dados referentes à ditongação em 

sílabas fechadas por /S/, obtidos através das entrevistas realizadas pelo Projeto ALiB nas 25 

capitais brasileiras observadas.  

São explorados os dados alcançados por meio da ferramenta estatística GoldVarb 

2001, conferindo às medidas numéricas significado dialetológico e sociolinguístico. Informa-

se, desde já, que os valores foram obtidos a partir de diferentes rodadas do programa, as quais 

serão descritas oportunamente.  

8.1 OBSERVAÇÃO PRELIMINAR  

Inicialmente, para o corpus das vinte e cinco capitais estudadas, considerando os 

dados dos 200 informantes, foi obtida uma amostra constituída de 9.084 ocorrências válidas. 

Dessas, apenas 1.906 (21%) se referiam à presença de ditongação em sílaba fechada por /S/ e 

as outras 7.178 (79%) eram pertinentes à sua ausência, como se ilustra no Gráfico 1.  

Gráfico 1 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: frequência geral (dados iniciais) 

 

Observando, porém, os contextos linguísticos representados na amostra, no que tange 

à articulação da consoante em coda silábica − fator relevante à análise e aspecto importante 

nos estudos dialetais do PB −, verificou-se que havia limitações com relação às ocorrências 

das consoantes fricativas glotais [h, ˙]. Os dados referentes a essas consoantes perfaziam um 

total de apenas 189 (aproximadamente 2,1% das ocorrências válidas), divergindo amplamente 

dos 5.925 dados referentes às fricativas alveolares [s, z] e dos 2.224 casos39 das fricativas 

palato-alveolares [S, Z]. Dos 189 dados coletados, 33 (17% das ocorrências de glotais e 1,8% 
                                                      
39 Para as outras 746 ocorrências foi considerado o parâmetro de não aplicação da regra, por se tratar de casos de 
ressilabação. 
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das ocorrências gerais de ditongação) correspondiam à ocorrência de ditongação em sílabas 

fechadas por /S/.  

Procurou-se, assim, verificar os itens em que se registraram as ocorrências de 

consoante glotal, de modo a se ter uma visão mais acurada dessa situação, o que se demonstra 

na Tabela 1, na qual se expõem, exaustivamente, os vocábulos, suas possibilidades de 

realização (em transcrição grafemática) e as quantidades registradas.  

Tabela 1 – Distribuição das realizações das vogais diante de realização glotal do /S/ em coda, 
por item 

Item Ditongação 
Ausência de 
ditongação 

TOTAL  

Aliás (aliaih) 1 0 1 
Aquelas (aquelah) 0 1 1 
As (ah; aih) 1 3 4 
Casas (casah) 0 1 1 
Casca (cahca) 0 2 2 
Costa (cohta) 0 1 1 
Cuscuzeira (cuhcuizeira) 0 1 1 
Desde (deihde; dehde) 1 2 3 
Dez (deh) 0 1 1 
Duas (duah) 0 1 1 
Essas (essah) 0 2 2 
Faz (faih) 7 0 7 
Fósforo (fóhforo) 0 3 3 
Freguês (freguêih) 1 0 1 
Gosto de (goh de/ gohto) 0 3 3 
Luz (luih; luh) 1 1 2 
Mas (mah; maih) 17 13 30 
Mês (meh) 0 1 1 
Mesmo / Mesma (mehmo / 
mehma)  

0 112 112 

Muitas (muitah; muitaih) 1 1 2 
Nós (nóih) 2 0 2 
Pescoço (pehcoço) 0 1 1 
Placas (placah) 0 2 2 
Rapaz (rapah) 0 1 1 
Talvez (talveh) 0 1 1 
Telhas (telhah) 0 1 1 
Três (trêh; trêih) 1 1 2 
TOTAL GERAL 33 156 189 

Sintetiza-se a situação no Gráfico 2, em que se consideram apenas as ocorrências 

totais de cada vocábulo, perante o total de realizações glotais na amostra, demonstrando-se os 

percentuais que representam no referido contexto.  
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Gráfico 2 – Realizações glotais do /S/ em coda, por item: frequências 

 

Vê-se, a partir do exposto, que as realizações glotais do /S/ na amostra restringem-se a 

uma lista de 27 itens, dentre os quais ‘mesmo / mesma’ são predominantes. A ditongação 

diante de fricativa glotal se registra em somente oito dos vocábulos contabilizados, ganhando 

certo destaque os monossílabos ‘mas’40 e ‘faz’.  

Desse modo, diante do número restrito de ocorrências, dos contextos limitados e 

acreditando que tanto em nível diatópico, quanto no que se refere à observação fonético-

fonológica, a variação entre alveolares e palatais seja um aspecto mais relevante à 

averiguação da ditongação em sílabas fechadas por /S/, optou-se por excluir as realizações 

glotais da análise multivariada, uma vez que elas poderiam enviesar as observações.  

Reduziram-se, assim, os valores no cômputo geral das ocorrências válidas, mantendo-

se a distribuição antes encontrada, como se demonstra na Tabela 2.  

 

                                                      
40 ‘Mas’ foi considerado monossílabo átono e não parte de um grupo clítico, quando esse vocábulo ocorreu 
diante de pausa. 
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Tabela 2 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição na amostra final 

DITONGAÇÃO EM SÍLABAS 
FECHADAS POR /S/ 

NÚMERO DE 
OCORRÊNCIAS 

% 

Ditongação 1.873 21 

Ausência de ditongação 7.022 79 

TOTAL 8.895 100 

A partir desses valores (que demonstram que o fato, pouco frequente na amostra, deve 

estar restrito a contextos específicos), foram feitas as análises multivariadas expostas e 

discutidas a seguir.   

8.2 VERIFICAÇÃO DOS CONDICIONAMENTOS PARA AS REALIZAÇÕES 

DITONGADAS 

8.2.1 Breve comentário sobre as rodadas estatísticas 

Primeiramente, foi realizada uma rodada conjunta, com os dados relativos aos 200 

informantes das 25 capitais, considerando as variáveis controladas isoladamente. Nessa etapa, 

foram selecionados pelo programa nove dos 11 grupos analisados, tendo sido considerados 

como estatisticamente irrelevantes na observação da variação em estudo o gênero e a faixa 

etária dos informantes. A ordem de seleção apresentada foi a seguinte: 

(1) número de sílabas do item; 

(2) distribuição diatópica; 

(3) realização fonética da consoante em coda silábica; 

(4) domínio prosódico ao qual se vincula a sílaba travada por /S/; 

(5) qualidade da vogal de base; 

(6) posição da sílaba no item; 

(7) posição da consoante no item; 

(8) acentuação da sílaba; 

(9) nível de escolaridade do informante.  

Entendendo-se, todavia, que as realidades sociais de cada uma das localidades são 

bastante particulares, para uma melhor avaliação das variáveis sociais controladas, optou-se 

por realizar uma segunda rodada estatística, amalgamando o grupo referente à distribuição 

diatópica com os grupos pertinentes ao gênero, à faixa etária e ao nível de escolaridade dos 

informantes. Compuseram-se, assim, fatores do tipo localidade + fator social. A partir dessa 
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estratégia, foi possível observar, também, os comportamentos das categorias, em uma 

localidade, com relação a todas as demais.  

Foram incorporadas a essa análise todas as variáveis linguísticas, além dos grupos de 

fatores sociais recodificados. Não havendo exclusão de nenhuma das variáveis controladas, o 

programa considerou todas as variáveis independentes testadas como relevantes à observação 

da ditongação diante de /S/ em coda.  

Ao se observarem os valores pertinentes aos condicionamentos estruturais, alguns 

procedimentos foram necessários.  

Verificando os valores em pesos relativos atribuídos aos elementos do grupo qualidade 

da vogal de base, percebeu-se que as ocorrências do vocábulo ‘arroz’ poderiam estar criando 

vieses na análise específica desse grupo. Então, optou-se por realizar nova rodada estatística, 

retirando-se esses casos da amostra.  

Dessa nova rodada, foram extraídos apenas os valores atribuídos às vogais, pois se 

entendeu que as ocorrências dessa palavra interferiam diretamente sobre o número de 

ocorrências da vogal [o], quando ditongada. Na amostra, os dados referentes a esse caso se 

restringem, praticamente, a ‘arroz’. Não foi necessária a retirada do vocábulo para a 

observação de outras variáveis, porque os outros parâmetros, tais como a realização fonética 

da consoante ([a»xojs] ou [a»xojS]), poderiam oscilar, e, além disso, o contraste com outros 

vocábulos equilibraria as distribuições.   

Ainda no que tange à amostra completa, foi realizada uma rodada suplementar para o 

grupo referente ao número de sílabas presentes no item, amalgamando os itens com duas ou 

mais sílabas, contrastando-os aos monossilábicos. Objetivava-se avaliar, com maior precisão, 

o comportamento desses elementos.  

Mantiveram-se nessas análises multivariadas todas as variáveis linguísticas, a variável 

geolinguística e o grupo referente ao nível de escolaridade dos informantes, pois as demais 

variáveis sociais já haviam sido previamente apontadas como estatisticamente irrelevantes. 

Todas as variáveis testadas, portanto, foram consideradas significativas pelo GoldVarb 2001. 

Diante dos dados obtidos nessas análises conjuntas, foi necessário separar a amostra 

em diferentes arquivos de dados, de modo a se realizar uma melhor apreciação dos 

condicionamentos de ordem linguística.  

Primeiramente, em razão da diversidade de contextos e estruturas presentes na amostra 

constituída, separaram-se as ocorrências dos grupos clíticos (‘as árvores’, ‘mas chamamos’, 

‘os outros’) daquelas referentes às palavras fonológicas isoladas (‘paz’, ‘fósforo’, ‘costa’) e 
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aos dados do monossílabo átono ‘mas’, diante de pausa. Buscou-se visualizar, de modo mais 

preciso, o comportamento desses itens separadamente. Para as rodadas relativas aos grupos 

clíticos, por exemplo, criou-se uma nova variável, referente aos elementos constitutivos desse 

grupo, estabelecendo-se como fatores (i) o clítico em si (partícula átona) e (ii) a palavra 

hospedeira (vocábulo dotado de acento principal). Saliente-se que, nas rodadas, não foi 

considerado nenhum fator de natureza extralinguística, pois não interessava observá-los nesse 

momento. Apresenta-se no Quadro 21 a ordem de seleção das variáveis para essas duas 

rodadas.  

Quadro 21 – Ordem de seleção das variáveis nas rodadas feitas com palavras fonológicas e 
grupos clíticos separadamente 

PALAVRAS FONOLÓGICAS41 GRUPOS CLÍTICOS42 

(1) número de sílabas do item; 

(2) qualidade da vogal de base; 

(3) realização fonética da consoante 
em coda silábica; 

(4) acentuação da sílaba; 

(5) posição da consoante no item. 

(1) realização fonética da consoante 
em coda silábica; 

(2) constituintes do grupo clítico; 

(3) qualidade da vogal de base; 

(4) posição da sílaba no item. 

Foram realizadas, ainda, rodadas individuais, por localidade, considerando-se somente 

as variáveis linguísticas. Desejou-se verificar o comportamento de dois grupos, 

particularmente, em cada uma das variedades observadas: a articulação do /S/ pós-vocálico e 

a quantidade de sílabas dos itens observados. A observação desses grupos, isoladamente, por 

capital, se fez necessária, pois, no caso de um agrupamento do tipo variante linguística + 

localidade, seriam criados novos fatores, sendo os valores calculados pelo programa com 

relação a todos os demais fatores presentes no grupo. Por exemplo: no caso da articulação do 

/S/ em coda, para as fricativas alveolares em Salvador seria criado um novo fator, cujo valor, 

em peso relativo, seria calculado não somente em referência às fricativas palatais na mesma 

cidade, mas também com relação aos fatores pertinentes às duas articulações consonânticas, 

em todas as demais 24 cidades. Dessa maneira, seria inviável obter uma visão acurada do que 

ocorre em cada área em separado.  

A ordem de seleção das variáveis, nessas 25 rodadas, é apresentada no Apêndice A. 

Observando as rodadas, viu-se que, embora as capitais divirjam quanto à seleção dos fatores 

                                                      
41 A variável posição da sílaba no item não foi selecionada como estatisticamente relevante. 
42 As variáveis posição da consoante no item, acentuação da sílaba e número de sílabas do item não foram 
selecionadas pelo programa.  



184 
 

condicionantes à ditongação em sílabas fechadas por /S/, variáveis como a qualidade da vogal 

de base, a posição da consoante no item e o domínio prosódico ao qual se vinculam às sílabas 

fechadas por /S/ foram selecionadas na maioria das rodadas. 

Diante dessas informações, salienta-se, por fim, que, para as três primeiras rodadas 

estatísticas apresentadas, foram consideradas todas as ocorrências obtidas, nos inquéritos dos 

200 informantes das capitais acima explicitadas. Para as rodadas por itens prosódicos e por 

localidade, entretanto, a amostra geral foi separada em subconjuntos de dados. No primeiro 

caso, separaram-se, da amostra geral, as ocorrências dos grupos clíticos daquelas das palavras 

fonológicas, criando-se dois arquivos de dados distintos. No segundo caso, a partir da amostra 

geral, considerando todos os tipos de ocorrências, compuseram-se 25 arquivos individuais, 

por capitais. Essas questões são esquematizadas na Figura 31.  

Figura 31 – Descrição das amostras compostas para as rodadas estatísticas (esquema) 

 

A seguir, a apresentação dos resultados será feita separando as variáveis 

extralinguísticas das linguísticas. No tratamento das variáveis extralinguísticas, expõem-se 

primeiro os resultados obtidos para a variável geolinguística e, em seguida, os dados 

referentes às variáveis sociais. Para as variáveis linguísticas, apresentam-se primeiramente os 

grupos que tratam de aspectos relacionados aos constituintes prosódicos e à sílaba e, em 

seguida, aqueles que se referem a informações de ordem segmental, tal como foram expostos 

no Capítulo 7. Essa decisão leva em conta a necessidade de explorar as particularidades dos 

dados presentes na amostra, de maneira que se obtenha uma análise mais acurada o possível. 

 

AMOSTRA GERAL -
Todas as ocorrências 

computadas.

AMOSTRAS POR LOCALIDADE -
25 arquivos de dados, 1 para cada 

localidade, contemplando todo tipo de 
ocorrência registrado nelas. 

AMOSTRA DOS GRUPOS 
CLÍTICOS - apenas ocorrências de 

grupos clíticos, de todas as localidades.

AMOSTRA DAS PALAVRAS 
FONOLÓGICAS - apenas ocorrências 

de palavras fonológicas, de todas as 
localidades.



185 
 

8.2.2 As variáveis extralinguísticas 

8.2.2.1 A distribuição diatópica  

Com o controle dessa variável, buscou-se: (i) demonstrar de que modo a ditongação 

diante de /S/ se distribui ao longo das 25 capitais pesquisadas e (ii) identificar áreas mais ou 

menos proeminentes quanto ao fenômeno. Tencionou-se verificar, também, se os valores 

obtidos permitiriam estabelecer grupos de capitais, a partir dos seus comportamentos, 

oferecendo indícios para futuras divisões dialetais. Dispõem-se na Tabela 3 os valores 

obtidos, em ordem decrescente, considerando-se os pesos relativos43.  

Tabela 3 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição diatópica 

CAPITAL APLIC./TOTAL % 
PESO 

RELATIVO 
Salvador 120/292 41 0,90 
Maceió 175/421 42 0,84 
Recife 105/384 27 0,81 
Rio de Janeiro 54/278 19 0,78 
Teresina 71/188 38 0,77 
Natal 88/276 32 0,77 
Fortaleza 61/205 30 0,76 
São Luís 102/341 30 0,71 
Aracaju 76/290 26 0,70 
João Pessoa 53/212 25 0,70 
Manaus 148/578 26 0,69 
Boa Vista 124/440 28 0,62 
Porto Velho 102/403 25 0,59 
Rio Branco  67/291 23 0,56 
Macapá  85/588 14 0,44 
Belém 27/283 9 0,40 
Cuiabá 59/371 16 0,34 
Goiânia 75/441 17 0,33 
Vitória 45/301 15 0,30 
Campo Grande 48/300 16 0,28 
São Paulo 44/331 13 0,22 
Belo Horizonte 53/453 12 0,20 
Florianópolis 41/488 8 0,19 
Curitiba 30/399 7 0,13 
Porto Alegre 20/341 6 0,08 

Input: 0,067; Significância: 0,030 

Quanto aos percentuais de aplicação da regra, demonstra-se que, no corpus analisado, 

os valores são baixos, não alcançando, em nenhuma das cidades, a marca de 50%, 
                                                      
43 Essa ordem será mantida na apresentação de todas as demais variáveis, quando se considerar a situação das 
capitais isoladamente. 



186 
 

registrando-se o maior percentual de variantes ditongadas em Maceió (42%). As frequências e 

os pesos relativos, como se observa, de modo geral, caminham em direções semelhantes de 

grandeza.  

Em atenção exclusiva aos pesos relativos, verifica-se que as divergências entre as 

capitais são significativas. Ainda que a ditongação em sílabas fechadas por /S/ se aplique ao 

longo das áreas consideradas, há cidades em que as restrições ao fato são bastante acentuadas, 

opondo-se àquelas, como Salvador, em que o uso das vogais ditongadas é quase categórico.  

Diante desse quadro, para melhor observar a distribuição, é possível agrupá-las 

conforme o seu comportamento perante o fato. São estabelecidas, assim, três categorias:  

 

(1) Capitais cujos pesos relativos referentes às realizações ditongadas são elevados 

(entre 0,90 e 0,69) – Salvador, Maceió, Recife, Rio de Janeiro, Teresina, Natal, 

Fortaleza, São Luís, Aracaju, João Pessoa e Manaus.  

Gráfico 3 – Capitais brasileiras que apresentam comportamento fortemente favorável à 
ditongação diante de /S/ – dados do Projeto ALiB 

 

Input: 0,067; Significância: 0,030 

(2) Capitais cujos pesos relativos para a ditongação são intermediários (pesos entre 

0,62 e 0,56) – Boa Vista, Porto Velho e Rio Branco.  
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Gráfico 4 – Capitais brasileiras que se comportam intermediariamente quanto à ditongação 
diante de /S/ – dados do Projeto ALiB 

 

Input: 0,067; Significância: 0,030 

(3) Capitais que apresentam baixos índices para a ditongação (pesos entre 0,44 e 

0,08) – Macapá, Belém, Cuiabá, Goiânia, Vitória, Campo Grande, São Paulo, 

Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. 

Gráfico 5 – Capitais brasileiras que apresentam baixos índices para a ditongação diante de /S/ 
– dados do Projeto ALiB 

 

Input: 0,067; Significância: 0,030 

Diante dos resultados encontrados, registra-se a proeminência de Salvador (0,90 de 

peso relativo), entre as capitais que apresentam valores altamente favoráveis com relação à 

ditongação em sílabas fechadas por /S/. Seguindo Salvador, com pesos levemente mais 
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baixos, estão Maceió (0,84) e Recife (0,81), seguidas pelo Rio de Janeiro (0,78), pelas demais 

capitais nordestinas e por Manaus (0,69). Embora tenham se obtido pesos relativos acima de 

0,50 para Boa Vista, Rio Branco e Porto Velho, os valores não são tão altos como os das 

capitais do Nordeste e das outras duas, no Sudeste e no Norte do país. 

Contrapondo-se às áreas favorecedoras, com pesos baixos para a ditongação, estão as 

demais capitais do Norte, Macapá (0,44) e Belém (0,40), todas as capitais do Centro-Oeste e 

do Sul, assim como Vitória, Belo Horizonte e São Paulo, no Sudeste, em proporções 

diferentes. É no Sul do país, inclusive, que a ausência de ditongação se mostra como 

praticamente categórica, o que se vê, com maior expressividade no valor encontrado para 

Porto Alegre (0,08). Nessas cidades, os monotongos diante de /S/ parecem ser a regra, estando 

as variantes ditongadas restritas a determinadas ocorrências, como será visto adiante.  

Ainda que não se possa alegar a existência de áreas dialetais, com base apenas nos 

dados das capitais, entende-se que, a partir dessa observação, a presença diatópica das 

realizações com ditongo é mais notável em áreas específicas do país, lideradas pela capital 

baiana. A distribuição diatópica da ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais 

brasileiras é apresentada na Figura 3244.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44 A composição cartográfica dos dados referentes à distribuição diatópica da ditongação em sílabas fechadas por 
/S/ nas capitais brasileiras foi elaborada pela Profa. Ana Regina Torres Ferreira Teles (UFBA, Escola 
Politécnica), utilizando-se da base disponibilizada pelo IBGE. Para a cartografia, os pesos relativos atribuídos 
para as capitais foram divididos em cinco categorias, considerando-se o intervalo de classe entre 0,08 (menor 
valor encontrado) e 0,90 (maior valor).  
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Figura 32 – Distribuição diatópica da ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras – dados do Projeto ALiB 
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8.2.2.2 A distribuição segundo o nível de escolaridade dos informantes 

A partir da observação dessa variável, procurava-se averiguar se a ditongação em 

sílabas fechadas por /S/ se encontrava estratificada entre falantes menos e mais escolarizados.  

Durante a primeira rodada estatística, em que todos os grupos de fatores foram 

considerados separadamente, sem contar a variável geolinguística, a variável nível de 

escolaridade do informante foi a única das variáveis sociais selecionada como estatisticamente 

significativa. Na Tabela 4, encontram-se dispostos os valores obtidos.  

Tabela 4 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição global, segundo o nível de escolaridade dos informantes 

FUNDAMENTAL SUPERIOR 
APLIC./TOTAL % P.R. APLIC./TOTAL % P.R. 

927/4.048 23 0,52 945/4.846 19 0,48 

Input: 0,067; Significância: 0,030 

A partir desses valores, nota-se que os informantes de nível fundamental e os 

informantes de nível superior apresentam frequências de aplicação da ditongação diante de /S/ 

próximas. Considerando os dados estatísticos, observa-se, porém, que as realizações 

ditongadas são levemente favorecidas pelos informantes menos escolarizados dessas áreas 

urbanas (peso de 0,52), enquanto os com mais anos de educação formal apresentam peso 

relativo um pouco abaixo de 0,50 (0,48 para os sujeitos com nível superior). Essa distribuição 

está ilustrada no Gráfico 6.  

Gráfico 6 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras - dados do 
Projeto ALiB: distribuição global, segundo o nível de escolaridade dos informantes (pesos 
relativos) 

 
Input: 0,067; Significância: 0,030 

O agrupamento das variáveis nível de escolaridade e distribuição diatópica forneceu 

valores que revelam a situação própria de cada cidade, em confronto a todas as demais. Esses 

resultados se encontram expostos na Tabela 5. 

0,52 0,48

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

FUNDAMENTAL SUPERIOR

P
E

S
O

 R
E

L
A

T
IV

O



191 
 

Tabela 5 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo o nível de escolaridade dos informantes 

CAPITAL 
FUNDAMENTAL SUPERIOR 

APLIC./TOTAL % P.R45. APLIC./TOTAL % P.R. 
Salvador 62/131 47 0,92 58/161 36 0,81 
Maceió 93/205 45 0,85 82/216 38 0,77 
Recife 62/192 32 0,78 43/192 22 0,79 
Rio de Janeiro 25/122 20 0,76 28/155 18 0,76 
Teresina 40/91 44 0,75 31/97 32 0,73 
Natal 38/128 30 0,66 50/148 34 0,78 
Fortaleza 34/110 31 0,76 27/95 28 0,67 
São Luís 52/160 32 0,67 50/181 28 0,70 
Aracaju 46/134 34 0,72 30/156 19 0,62 
João Pessoa 28/115 24 0,70 25/97 26 0,63 
Manaus 63/223 28 0,71 85/355 24 0,63 
Boa Vista 43/135 32 0,61 81/305 26 0,58 
Porto Velho 50/158 32 0,70 52/245 21 0,47 
Rio Branco  33/148 22 0,53 34/143 24 0,56 
Macapá  29/232 12 0,26 56/356 16 0,58 
Belém 16/141 11 0,55 10/138 7 0,27 
Cuiabá 41/217 19 0,41 18/154 12 0,30 
Goiânia 31/178 17 0,29 44/263 17 0,37 
Vitória 21/122 17 0,36 24/179 13 0,30 
Campo Grande 28/134 21 0,39 20/166 12 0,26 
São Paulo 26/195 13 0,27 18/136 13 0,23 
Belo Horizonte 20/202 10 0,17 33/251 13 0,29 
Florianópolis 15/213 7 0,15 25/275 10 0,30 
Curitiba 16/185 9 0,20 14/214 6 0,15 
Porto Alegre 14/177 8 0,18 6/164 4 0,07 

Input: 0,058; Significância: 0,001 

Levando em conta, exclusivamente, os valores em pesos relativos, separam-se as 

capitais em três distintos conjuntos: 

 

(1) Capitais cujos informantes de nível fundamental lideram quanto à ditongação em 

sílabas fechadas por /S/ − Salvador, Maceió, Teresina, Fortaleza, Aracaju, João 

Pessoa, Manaus, Boa Vista, Porto Velho, Belém, Cuiabá, Vitória, Campo Grande, 

São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.  

 

 

 

 

                                                      
45 Peso relativo. 
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Gráfico 7 – Capitais brasileiras em que se observa a liderança dos informantes de nível 
fundamental quanto à ditongação diante de /S/ – dados do Projeto ALiB 

 
Input: 0,058; Significância: 0,001 

Observa-se que 16 das 25 capitais estudadas se encontram nessa categoria, em que se 

evidencia a prevalência dos sujeitos de nível fundamental como aqueles que lideram a 

implementação da ditongação diante de /S/.   

Em Porto Velho (fundamental: 0,70 / superior: 0,47), cujo comportamento relativo ao 

fato é intermediário, e em Belém (0,55 / 0,27), que apresenta baixo índice de ditongação, 

apenas os informantes de nível fundamental a favorecem.  

Nas outras cidades em que a ditongação também é desfavorecida pelos informantes, 

Porto Alegre (0,18 / 0,07), Cuiabá (0,41 / 0,30), Campo Grande (0,39 / 0,26), Vitória (0,36 / 

0,30), Curitiba (0,20 / 0,15) e São Paulo (0,27 / 0,23), ambos os grupos, indivíduos menos e 

mais escolarizados, desfavorecem o fenômeno. Pesos mais expressivos, contudo, são 

registrados para os informantes de nível fundamental, sobretudo no caso de Porto Alegre, em 

que a ocorrência de ditongação dentre os de nível superior é ainda mais restrita do que entre 

os demais.  

Em Salvador (0,92 / 0,81), Maceió (0,85 / 0,77), Teresina (0,75 / 0,73), Fortaleza (0,76 

/ 0,67), João Pessoa (0,70 / 0,63) e Manaus (0,71 / 0,63), cidades em que a ditongação é 

amplamente favorecida, indivíduos dos dois níveis de escolaridade apresentam pesos altos 

para a aplicação do fenômeno, embora se perceba certo destaque para os indivíduos de nível 

fundamental.  
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Para Aracaju (0,53 / 0,56) e Boa Vista (0,61 / 0,58), obtiveram-se valores próximos e 

intermediários tanto para informantes de nível fundamental quanto para informantes de nível 

superior.  

(2) Capitais em que os informantes de nível superior lideram quanto às realizações 

ditongadas – Natal, São Luís, Rio Branco, Macapá, Goiânia, Belo Horizonte e 

Florianópolis.  

Gráfico 8 – Capitais brasileiras em que se observa a liderança dos informantes de nível 
superior quanto à ditongação diante de /S/ – dados do Projeto ALiB 

 

Input: 0,058; Significância: 0,001 

Nessa categoria estão somente sete das capitais investigadas. Nota-se, em face dos 

pesos relativos indicados, que apenas em Macapá (0,26 / 0,58) há comportamento mais 

diferenciado entre os informantes dos dois níveis: valor positivo para a ditongação nessa área, 

em que o fato é restringido, ocorre somente para os informantes mais escolarizados, enquanto 

os de nível fundamental apresentam índice baixo.  

Em Florianópolis (0,15 / 0,30), Belo Horizonte (0,17 / 0,29) e Goiânia (0,29 / 0,37), 

áreas em que, assim como em Macapá, as realizações ditongadas são pouco usuais, há índices 

baixos para os dois grupos de informantes, ainda que se registre valor mais elevado para os de 

nível superior. Em Natal (0,66 / 0,78), São Luís (0,68 / 0,70) e Rio Branco (0,53 / 0,56), 

notam-se índices favorecedores à ditongação para informantes de nível fundamental e 

superior.  
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(3) Capitais em que se verifica distribuição equânime entre os informantes de nível 

fundamental e de nível superior – Recife e Rio de Janeiro.  

Gráfico 9 – Capitais brasileiras em que se observa distribuição equânime entre os informantes 
dos dois níveis de escolaridade quanto à ditongação diante de /S/ – dados do Projeto ALiB 

 

Input: 0,058; Significância: 0,001 

Em Recife (0,78 / 0,79) e no Rio de Janeiro (0,76 / 0,76), os pesos relativos fornecidos 

pelo programa revelam um comportamento equilibrado para informantes de nível 

fundamental e de nível superior. Nessas áreas, as duas categorias favorecem a ditongação em 

sílabas fechadas por /S/, com a mesma magnitude. No Rio de Janeiro, inclusive, os pesos 

relativos são idênticos. Ou seja, nessas duas capitais, não há quaisquer interferências do nível 

de escolaridade. 

8.2.2.3 A distribuição segundo o gênero dos informantes 

Com o controle da variável gênero do informante, buscava-se observar se o fenômeno 

se encontraria estratificado na fala de homens e mulheres, sendo possível apontar, através da 

distribuição encontrada, indicativos referentes às implicações sociais do fenômeno em 

observação.  

Conforme se esclareceu na Seção 8.2.1, quando considerada isoladamente, na rodada 

geral, com todas as variáveis e todos os dados da amostra, o grupo de fatores foi descartado 

pelo programa. A partir dos valores globais e dos percentuais obtidos, pode-se observar que, 

no panorama total das capitais brasileiras estudadas, a distribuição da ditongação em sílabas 
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fechadas por /S/ é equilibrada entre os 100 informantes homens e as 100 mulheres, de cuja 

fala se obtiveram os dados. Na Tabela 6, demonstra-se que tanto o número de ocorrências 

totais consideradas para cada grupo, quanto o percentual de aplicação de ditongação são 

similares.  

Tabela 6 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição global, segundo o gênero dos informantes (frequências) 

HOMENS MULHERES 
APLIC./TOTAL % APLIC./TOTAL % 

930/4.300 21 942/4.594 20 

No Gráfico 10, que toma como referência a razão entre as ocorrências de ditongação 

para os homens e para as mulheres e o número total de 1.873 casos de aplicação da regra, na 

amostra, vê se que a distribuição desses dados entre homens e mulheres é equilibrada, 

equivalendo à metade. Esses dados justificam a exclusão da variável pelo GoldVarb 2001 

durante a análise multivariada, pois, no cômputo geral, não há diferenças entre os dois fatores 

considerados.  

Gráfico 10 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição das ocorrências totais de ditongação por gênero  dos informantes 

 

Os valores dispostos na Tabela 7 foram obtidos através do agrupamento da variável 

com a distribuição diatópica, permitindo que se verifiquem as situações peculiares de cada 

capital, em face das demais.   
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Tabela 7 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo o gênero dos informantes 

CAPITAL 
HOMENS MULHERES 

APLIC./TOTAL % P.R. APLIC./TOTAL % P.R. 
Salvador 49/116 42 0,67 71/176 40 0,52 
Maceió 77/191 40 0,54 98/230 43 0,58 
Recife 57/202 28 0,62 48/182 26 0,48 
Rio de Janeiro 23/154 15 0,46 30/123 24 0,65 
Teresina 38/97 39 0,51 33/91 36 0,59 
Natal 47/125 38 0,62 41/151 27 0,48 
Fortaleza 32/117 28 0,58 28/88 32 0,52 
São Luís 55/183 30 0,56 47/158 30 0,52 
Aracaju 37/120 31 0,52 39/170 23 0,55 
João Pessoa 25/91 27 0,56 28/121 23 0,52 
Manaus 87/350 25 0,46 61/228 27 0,64 
Boa Vista 52/154 34 0,61 72/286 25 0,47 
Porto Velho 51/217 23 0,54 51/186 27 0,50 
Rio Branco  25/132 19 0,41 42/159 26 0,60 
Macapá  53/382 14 0,46 32/206 15 0,57 
Belém 17/148 11 0,47 10/135 7 0,52 
Cuiabá 26/205 13 0,31 33/166 20 0,68 
Goiânia 28/117 24 0,67 47/324 14 0,40 
Vitória 24/133 18 0,60 21/168 12 0,36 
Campo Grande 35/162 22 0,69 13/138 9 0,20 
São Paulo 23/155 15 0,63 21/176 12 0,31 
Belo Horizonte 23/185 12 0,48 30/268 11 0,42 
Florianópolis 17/230 7 0,37 24/258 9 0,51 
Curitiba 16/185 9 0,42 14/214 6 0,40 

Porto Alegre 12/149 8 0,47 8/192 4 0,29 

Input: 0,058; Significância: 0,001 

Tomando por base apenas os valores em pesos relativos, as 25 capitais brasileiras 

estudadas podem ser novamente reunidas quanto à distribuição da ditongação em sílabas 

fechadas por /S/. Nesse caso, consideram-se as posições de homens e mulheres, nas cidades, 

separadas em dois estratos:  

 

(1) Capitais em que os homens superam as mulheres – Salvador, Recife, Natal, 

Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Boa Vista, Porto Velho, Goiânia, Vitória, Campo 

Grande, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre.  
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Gráfico 11 – Capitais brasileiras em que se observa a liderança dos homens quanto à 
ditongação diante de /S/ – dados do Projeto ALiB 

 

Input: 0,058; Significância: 0,001 

Observa-se, a partir dos valores dispostos no Gráfico 11, que, embora as referidas 

capitais demonstrem um comportamento mais favorável com relação à ditongação em sílabas 

fechadas por /S/ por parte dos homens, as proporções estabelecidas entre homens e mulheres 

são diferentes em cada área.  

As maiores diferenças quanto à distribuição das variantes com ditongo na fala 

feminina e na fala masculina são vistas em Campo Grande (homens: 0,69 / mulheres: 0,20), 

São Paulo (0,63 / 0,31), Vitória (0,60 / 0,36) e Goiânia (0,67 / 0,40). Nessas cidades, em que, 

como foi visto anteriormente, a ditongação é desfavorecida, os poucos casos ocorreriam na 

fala dos homens. Em Porto Alegre, ainda que ambos desfavoreçam a aplicação da regra e 

mesmo que se observe um número próximo de ocorrências de ditongação para ambos 

(homens 12 ocorrências de um total de 149 e mulheres oito ocorrências em 192 dados), 

registra-se a mesma tendência.  

Assim como na capital sul rio-grandense, em Belo Horizonte (0,48 / 0,42) e em 

Curitiba (0,42 / 0,40), tanto homens quanto mulheres retraem a ditongação, estando os 

homens ligeiramente mais à frente.  

Em Boa Vista (0,61 / 0,47), Natal (0,62 / 0,48) e Recife (0,62 / 0,48), a distribuição é 

similar e revela que apenas os homens favorecem a ditongação, estando os pesos relativos 

atribuídos às mulheres próximos ao ponto neutro (0,50). Para Salvador (0,67/0,52), apesar de 
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ambos se comportarem positivamente quanto à ditongação diante de /S/, os homens são mais 

proeminentes no uso das formas com ditongo, ao passo que as mulheres também estão 

próximas da neutralidade.  

Nas demais capitais, Fortaleza (0,58 / 0,52), São Luís (0,56 / 0,52), João Pessoa (0,56 / 

0,52) e Porto Velho (0,54 / 0,50), homens e mulheres apresentam comportamentos 

semelhantes, com relação à ditongação, estando os pesos obtidos próximos a 0,50. 

 

(2) Capitais em que as mulheres superam os homens – Maceió, Rio de Janeiro, 

Teresina, Aracaju, Manaus, Rio Branco, Macapá, Belém, Cuiabá, Florianópolis.  

Gráfico 12 – Capitais brasileiras em que se observa a liderança das mulheres quanto à 
ditongação diante de /S/ – dados do Projeto ALiB 

 

Input: 0,058; Significância: 0,001 

Diante dos valores ilustrados no Gráfico 12, percebe-se que, nesse grupo, é igualmente 

possível encontrar situações diferentes. A maior proeminência das mulheres, quanto à 

ditongação em sílabas fechadas por /S/, é vista dentre os informantes de Cuiabá (0,31 / 0,68), 

Rio Branco (0,41 / 0,60), Rio de Janeiro (0,46 / 0,65), Manaus (0,64 / 0,46), Florianópolis 

(0,51 / 0,37) e Macapá (0,57 / 0,46). Em Cuiabá, Florianópolis e Macapá, áreas que 

apresentam baixos índices de ditongação vocálica, as ocorrências pouco numerosas parecem 

ser disseminadas a partir da fala feminina.  

Os pesos relativos atribuídos aos informantes de Belém (0,47 0,52) demonstram que, 

embora as mulheres sejam aquelas que favorecem a ditongação, pouco expressiva nessa 

0,54

0,46
0,51 0,52

0,46
0,41

0,46 0,47

0,31
0,37

0,58
0,65

0,59
0,55

0,64 0,60
0,57

0,52

0,68

0,51

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

P
E

S
O

 R
E

L
A

T
IV

O

HOMENS MULHERES



199 
 

capital, a diferença entre os dois gêneros é pequena e ambos apresentam valores que revelam 

um comportamento praticamente neutro.  

Valores próximos entre os gêneros também são vistos em Maceió (0,54/0,58), 

Teresina (0,51 / 0,59) e Aracaju (0,52 / 0,55). Em tais localidades, áreas de ditongação, apesar 

de ser delegado às mulheres um papel ligeiramente mais favorável diante do fato, homens e 

mulheres parecem seguir direções semelhantes.  

8.2.2.4 A distribuição segundo a faixa etária dos informantes 

Conforme se salientou no Capítulo 3, o controle da variável faixa etária em uma 

análise de cunho sociolinguístico permite evidenciar prováveis processos de mudança em 

curso, uma vez que as diferentes idades refletiriam hábitos linguísticos de distintos momentos 

no tempo. A partir dos dados do Projeto ALiB, entretanto, as considerações acerca da 

mudança precisam ser atenuadas, haja vista o fato de serem abarcados informantes de apenas 

duas faixas etárias e em número muito reduzido. A presença de uma faixa intermediária 

permitiria avaliar a questão com mais segurança. Os resultados aqui apresentados, contudo, 

possibilitam que se apontem indícios no que concerne à situação das capitais.  

Assim como ocorreu com a variável gênero do informante, os valores para a faixa 

etária foram considerados insignificantes estatisticamente, durante a primeira rodada dos 

dados com o GoldVarb 2001. Os dados dispostos na Tabela 8, a seguir, revelam as 

frequências encontradas para os informantes da primeira e da segunda faixa etária, agregando-

se os dados dos 200 inquéritos das capitais.  

Tabela 8 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição global, segundo a faixa etária dos informantes (frequências) 

FAIXA I 
(18 a 30 anos) 

FAIXA II 
(50 a 65 anos) 

APLIC./TOTAL % APLIC./TOTAL % 
901/4.197 21 965/4.697 20 

Os dados apresentados na Tabela 8 demonstram uma distribuição igualitária das 

ocorrências totais e dos percentuais de ditongação entre os informantes das duas faixas 

etárias.  

Considerando a relação entre as ocorrências de ditongação dos informantes mais 

jovens e dos informantes mais velhos e o número total de 1.873 casos de aplicação da regra, 

na amostra, vê-se que a distribuição das ocorrências de ditongação entre as duas categorias é 

similar. Esse equilíbrio nos dados esclarece a exclusão da variável pelo programa, durante a 

rodada estatística. Demonstra-se essa situação no Gráfico 13. 
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Gráfico 13 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição das ocorrências totais de ditongação por faixa etária dos 
informantes  

 

Na Tabela 9, apresentam-se os valores obtidos na rodada em que se realizaram 

cruzamentos entre esses fatores e as diferentes localidades. 

Tabela 9 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a faixa etária dos informantes, por localidade 

CAPITAL 
FAIXA I FAIXA II 

APLIC./TOTAL % P.R. APLIC./TOTAL % P.R. 
Salvador 58/136 43 0,56 62/156 40 0,48 
Maceió 94/231 41 0,45 81/190 43 0,58 
Recife 52/175 30 0,59 53/209 25 0,44 
Rio de Janeiro 29/143 21 0,57 24/134 18 0,45 
Teresina 36/99 36 0,53 35/89 39 0,49 
Natal 50/144 35 0,55 38/132 29 0,47 
Fortaleza 26/99 26 0,45 35/106 33 0,57 
São Luís 50/170 31 0,59 49/171 28 0,43 
Aracaju 34/148 22 0,46 42/142 29 0,56 
João Pessoa 23/90 25 0,36 30/122 25 0,63 
Manaus 60/239 26 0,56 85/339 25 0,47 
Boa Vista 64/253 25 0,47 60/187 32 0,56 
Porto Velho 46/173 27 0,52 56/230 24 0,50 
Rio Branco  30/150 20 0,41 37/141 26 0,60 
Macapá  37/207 18 0,68 48/381 13 0,39 
Belém 9/126 7 0,51 18/157 11 0,50 
Cuiabá 41/217 19 0,41 18/154 12 0,30 
Goiânia 54/279 19 0,55 21/162 13 0,41 
Vitória 25/164 15 0,60 20/137 15 0,39 
Campo Grande 22/161 14 0,35 26/139 19 0,64 
São Paulo 32/178 18 0,61 12/153 8 0,31 
Belo Horizonte 21/201 10 0,42 32/252 13 0,55 
Florianópolis 15/161 9 0,51 26/327 8 0,48 
Curitiba 9/179 5 0,36 21/220 9 0,57 
Porto Alegre 6/135 4 0,41 14/206 7 0,52 

Input: 0,058; Significância: 0,001 

48%52%

FAIXA I FAIXA II
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A partir dos valores em pesos relativos, separam-se as capitais nos seguintes 

conjuntos: 

 

(1) Capitais em que os indivíduos da faixa I lideram quanto à ditongação em sílabas 

fechadas por /S/ − Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Teresina, Natal, São Luís, 

Manaus, Macapá, Goiânia, Vitória e São Paulo.   

Gráfico 14 – Capitais brasileiras em que se observa proeminência dos informantes da 
primeira faixa etária quanto à ditongação diante de /S/ – dados do Projeto ALiB 

 

Input: 0,058; Significância: 0,001 

Os pesos relativos obtidos para o grupo demonstram que, em todas as 11 capitais aí 

postas, apenas os informantes da faixa I favorecem a aplicação da regra, enquanto os demais, 

mais velhos, retraem-na.  

As maiores diferenças entre os informantes das duas faixas etárias são vistas em 

localidades em que a ditongação é pouco usual: São Paulo (0,61 / 0,31), Macapá (0,68 / 0,39) 

e Vitória (0,60 / 0,39). Nessas cidades, em que os pesos são mais díspares, é possível que um 

estudo mais acurado demonstre que se trata de um processo de mudança, em que as formas 

ditongadas estariam começando a ser implementadas nas comunidades.  

Os dados de Goiânia (0,55/ 0,41) seguem essa mesma tendência. O peso de 0,55 

atribuído aos informantes da faixa I, porém, indica que a questão se manifesta de modo mais 

sutil.  

Nas demais áreas − São Luís (0,59 / 0,43), Recife (0,59 / 0,44), Rio de Janeiro (0,57 / 

0,45), Manaus (0,56 / 0,47), Natal (0,55 / 0,47), Salvador (0,56 / 0,48) e Teresina (0,53 / 0,49) 
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– em que a ditongação é favorecida, vê-se, igualmente, prevalência dos informantes da 

primeira faixa etária. Contudo os valores atribuídos aos informantes da faixa II não são tão 

distantes do ponto neutro e nem tão baixos, como no caso das anteriormente citadas.  

 

(2) Capitais em que os indivíduos da faixa II são mais expressivos quanto à ditongação 

em sílabas fechadas por /S/ − Maceió, Fortaleza, Aracaju, João Pessoa, Boa Vista, 

Rio Branco, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.  

Gráfico 15 – Capitais brasileiras em que se observa liderança dos informantes da segunda 
faixa etária quanto à ditongação diante de /S/ – dados do Projeto ALiB 

 
Input: 0,058; Significância: 0,001 

Nesse segundo grupo, assim como no anterior, observam-se pesos relativos maiores do 

que 0,50 apenas para uma faixa etária em todas as 11 capitais a ele incorporadas. É na fala dos 

sujeitos mais velhos dessas cidades que é mais provável serem encontradas as realizações 

ditongadas. Para os informantes da primeira faixa etária são registrados pesos relativos 

desfavoráveis à aplicação da regra.  

As maiores diferenças quanto à distribuição entre as faixas etárias são perceptíveis em 

Campo Grande (0,35 / 0,64), João Pessoa (0,36 / 0,63) e Curitiba (0,36 / 0,57). Na capital da 

Paraíba, que apresenta comportamento favorecedor para a ditongação, é provável que 

investigações com maior número de informantes demonstrem que as realizações ditongadas 

estão deixando de ser usuais. Nas outras duas, essa perspectiva também pode ser apontada. 
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Todavia se deve ressaltar que essas áreas, ao contrário de João Pessoa, caracterizam-se pelos 

baixos índices de ditongação, sobretudo Curitiba.  

Valores mais próximos entre os informantes das duas faixas etárias, por sua vez, são 

observáveis nas demais cidades: Boa Vista (0,47 / 0,56), Aracaju (0,46 / 0,56), Fortaleza (0,45 

/ 0,57), Maceió (0,45 / 0,58), Belo Horizonte (0,42 / 0,55), Cuiabá (0,46 / 0,53) e Porto Alegre 

(0,41 / 0,52), em que os pesos atribuídos à faixa II estão entre 0,50 e 0,60, enquanto os da 

faixa I estão entre 0,40 e 0,50.  

 

(3) Capitais em que tanto indivíduos da primeira, quanto da segunda faixa etária 

apresentam comportamento neutro quanto à ditongação e em que se registra 

distribuição semelhante – Porto Velho, Belém e Florianópolis.  

Gráfico 16 – Capitais brasileiras em que se observa distribuição equânime entre os 
informantes das duas faixas etárias quanto à ditongação diante de /S/ – dados do Projeto ALiB 

 
Input: 0,058; Significância: 0,001 

As situações de Porto Velho, Belém e Florianópolis são peculiares quanto à 

distribuição das realizações ditongadas entre os informantes das duas faixas etárias. Enquanto 

nas demais 22 cidades investigadas, ainda que discretamente, se possa evidenciar maior ou 

menor predominância da ditongação diante de /S/, nos dados pertinentes à fala dos 

informantes mais jovens ou mais velhos, nessas capitais, os dois grupos se comportam de 
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modo praticamente idêntico, demonstrando que a faixa etária não interfere na aplicação da 

regra. 

8.2.3 As variáveis linguísticas  

8.2.3.1 Domínio prosódico ao qual se vincula a sílaba fechada por /S/ 

A inclusão dessa variável na pesquisa decorreu da necessidade de controlar a natureza 

dos itens estudados, pois, ao lidar com ocorrências não previstas pelo QFF, os dados obtidos 

transcendiam os limites da palavra morfológica.  

Buscou-se, assim, dispensar um tratamento mais adequado ao caso das partículas 

átonas presentes na amostra, representadas, sobretudo, pelos determinantes ‘as/os’ e pela 

conjunção ‘mas’, para os quais frequentemente foram vistas ocorrências de ditongação. 

Compreende-se, nesse sentido, que esses itens não se comportam de modo autônomo, como 

palavras fonológicas independentes, e, igualmente, não estão aderidos a elas, como afixos. Os 

clíticos, diferentemente de formas presas, estabelecem relações com essas palavras, dotadas 

de acento lexical, sendo parcialmente independentes, como se esclareceu no Capítulo 4. Dessa 

maneira, é possível compreender se, de fato, esses clíticos comportam-se de tal modo com 

relação à ditongação das vogais diante de /S/. 

A partir da observação desse grupo de fatores, foi possível avaliar o comportamento de 

sílabas vinculadas às palavras fonológicas independentes com relação àquelas que compõem 

os grupos clíticos, nos quais se consideram tanto os elementos átonos dependentes, quanto as 

sílabas constantes das palavras que atuam como “hospedeiros” para esses elementos. Através 

de exemplos extraídos da amostra constituída, explicita-se o que se entende, nesse contexto, 

por palavra fonológica independente e grupo clítico, destacando as palavras hospedeiras e os 

clíticos:  

• Mais muito [majz»mu)j)tU] boa... 

• Nuis peitos [nujs»pejtUs].  

• Ais coista [ajS»kçjStå].  

• Churraisco [Su»xajskU].  

• Casca [»kaskå]. 
Legenda 

 Sílaba travada por /S/ em clítico inserido em grupo 
 Sílaba travada por /S/ em palavra hospedeira de grupo clítico 
 Sílaba travada por /S/ em palavra fonológica independente 

Os resultados encontrados para a amostra geral estão apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 10 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo o domínio prosódico ao qual se vincula a sílaba fechada 
por /S/  

DOMÍNIO 
PROSÓDICO AO 

QUAL SE VINCULA A 
SÍLABA FECHADA 

POR /S/ 

APLIC./TOTAL46 % 
PESO 

RELATIVO 

Palavra Fonológica (treis, 
muitos) 

1.291/7.028 18 0,38 

Grupo Clítico (ais casas, 
mazeu) 

499/1.684 30 0,88 

Input: 0,067; Significância: 0,030 

Diante desses valores, vê-se que as sílabas presentes nos grupos clíticos (0,88 de peso 

relativo) são mais suscetíveis à ditongação. Em contraste com esses itens, nas sílabas 

referentes às palavras fonológicas independentes (0,38), seria menos provável a existência de 

vogais ditongadas.  

Conforme se comentou no item 8.2.1, optou-se por separar, em arquivos distintos, as 

ocorrências referentes aos grupos clíticos daquelas pertinentes às palavras fonológicas 

independentes. Desejava-se, com isso, observar a situação dos clíticos com maior pormenor, 

de modo a evidenciar se, de fato, exibem comportamento peculiar com relação à ditongação 

em sílabas fechadas por /S/. Efetuaram-se, então, novas rodadas estatísticas, considerando, 

isoladamente, a amostra referente aos grupos clíticos, contendo 1.684 ocorrências.  

Decidiu-se criar um grupo de fatores, objetivando facilitar a compreensão da situação 

de grupos como ‘as casas’, ‘os amigos’ e outros, que apresentam sílabas travadas em clíticos 

e palavras hospedeiras. Estabeleceram-se como fatores: (i) Clítico e (ii) Palavra hospedeira. 

Os resultados obtidos para esse novo grupo constam da Tabela 11.  

Tabela 11 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição entre os constituintes de um grupo clítico 

ELEMENTO DO 
GRUPO CLÍTICO 

APLIC./TOTAL % 
PESO 

RELATIVO 
Clítico (as, os, mas) 492/1172 41 0,82 
Palavra hospedeira (as 
casas, os carros, os 
amigos) 

8/512 1 0,03 

Input: 0,074; Significância: 0,043 

Com base nos valores apresentados na tabela acima, a situação interna dos grupos 

clíticos pode ser esclarecida. Demonstra-se que, no caso dessas entidades, o número total de 
                                                      
46 Na rodada geral, esse parâmetro foi desconsiderado para o caso da conjunção ‘mas’, quando essa ocorria 
diante de pausa. 
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ocorrências para os clíticos é bem mais elevado que para as palavras hospedeiras, assim como 

o percentual e o peso de aplicação de ditongação.  

Os valores em pesos relativos evidenciam o comportamento altamente favorável dos 

clíticos presentes na amostra (0,82), que, de modo geral, correspondem a monossílabos 

átonos, em face das sílabas dos hospedeiros (0,03). Ressalta-se que, além dos clíticos 

monossilábicos, são registrados na amostra poucos casos de clíticos dissilábicos (como 

‘todos(as)’, ‘tantos’, ‘pelos(as)’ e ‘umas’). A situação é demonstrada no Gráfico 17.   

Gráfico 17 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição entre os constituintes de um grupo clítico 

 
Input: 0,074; Significância: 0,043 

De modo a tornar as considerações referentes a esses elementos ainda mais precisas, 

realizou-se mais um teste. Uniu-se o grupo de fatores relativo aos elementos constituintes do 

grupo clítico com a variável posição da sílaba no item. Procurou-se, a partir dessa estratégia, 

demonstrar o comportamento das partículas átonas nas diferentes posições do grupo e, ainda, 

averiguar a que posições correspondem as poucas ocorrências de vogais ditongadas nos 

hospedeiros. Apresentam-se os resultados na Tabela 12. 
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Tabela 12 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição entre os constituintes de um grupo clítico, considerando-se a 
posição da sílaba (cruzamento) 

ELEMENTO DO 
GRUPO CLÍTICO E 

POSIÇÃO DA SÍLABA  
APLIC./TOTAL % 

PESO 
RELATIVO 

Clítico em posição inicial 
do grupo 
(ais casas, us carros) 

483/1139 42 0,83 

Clítico em posição medial 
do grupo 
(mas ais casas, mas uz 
vidros) 

7/31 22 0,67 

Clítico em posição final do 
grupo 
(plantá-lais, alimentá-los) 

1/2 50 0,91 

Sílaba da palavra 
hospedeira em posição 
inicial do grupo 

0/0 --- ----- 

Sílaba da palavra 
hospedeira em posição 
medial do grupo 
(as coistas, as questões) 

2/102 1 0,03 

Sílaba da palavra 
hospedeira em posição final 
do grupo 
(os trêis, as casas) 

6/410 1 0,05 

Input: 0,073; Significância: 0,000 

A partir dos resultados, percebe-se que os clíticos iniciais, correspondentes aos 

determinantes e suas formas preposicionadas (pras/pros, das/dos, nas/nos), são, de fato, 

bastante salientes quanto à ditongação em sílabas fechadas por /S/, tendo sido obtido, para 

esses elementos, peso de 0,83.  

Estatisticamente, entretanto, esse valor é superado pelo peso relativo de 0,91, atribuído 

às partículas enclíticas. Todavia, observando a distribuição dos dados na amostra, nota-se que 

foram registrados apenas dois casos desse tipo, os quais equivalem aos pronomes átonos ‘as’ 

(cuja vogal se ditonga, em ‘plantá-lais’) e ‘os’ (para o qual não se registra ditongação 

vocálica, em ‘alimentá-los’). Assim, o peso relativo encontrado não representa com 

verossimilhança a realidade dos fatos, uma vez que se trata de uma questão de proporção 

entre os dados.  

Observa-se, igualmente, o favorecimento dos clíticos mediais com relação à 

ditongação. Saliente-se que esses itens também são referentes, em grande parte, aos 

determinantes, em sentenças adversativas encabeçadas pela conjunção ‘mas’, e ao 
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determinante ‘uma’ em casos de ressilabação, como em ‘mais as pessoas’ [majzajSzajSzajSzajSpe»soåS] e 

‘umas setas’ [u)aju)aju)aju)aj»ssssEtås]. 

Quanto às sílabas das palavras hospedeiras, demonstra-se que a maioria delas equivale 

às sílabas finais de palavra. A verificação dos dados permitiu que se percebesse que esses 

dados diziam respeito a sílabas tônicas finais, que, como será visto adiante, são contextos 

preferenciais à ditongação.  

8.2.3.2 Número de sílabas do item  

Tencionou-se, com o controle desse grupo de fatores, avaliar as possíveis 

interferências da extensão dos itens observados na existência de ditongação vocálica diante de 

/S/. Ademais, procurou-se averiguar o comportamento dos itens monossilábicos, em face dos 

demais, tendo em vista os comentários previamente vistos, no âmbito dos estudos linguísticos 

referentes ao PB, que, muitas vezes, restringem a ditongação a esse tipo de item.  

Deve-se ressaltar que, para a rodada estatística geral, a qual contemplou todas as 

ocorrências presentes na amostra bem como todas as variáveis controladas, os itens que 

continham mais de uma sílaba referiam-se tanto às palavras fonológicas (‘casas’, ‘fósforo’, 

‘acostamento’) como aos grupos clíticos (‘mas eu’, ‘as placas’, ‘os amigos’). Os resultados 

obtidos nessa primeira análise se encontram na Tabela 13.  

Tabela 13 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo o número de sílabas do item 

NÚMERO DE SÍLABAS APLIC./TOTAL % 
PESO 

RELATIVO 
Uma sílaba (paiz, três) 1.039/1.747 59 0,92 
Duas sílabas (vocêis, 
arroz) 

346/3.103 11 0,39 

Três sílabas (japonêis, as 
casas) 

284/2.971 9 0,31 

Quatro sílabas ou mais 
(uiz meninos, 
churrasqueira)  

204/1.074 19 0,36 

Input: 0,067; Significância: 0,030 

Constata-se, através dos resultados expostos na Tabela 13, que a aplicação da 

ditongação nos itens monossilábicos presentes na amostra é praticamente categórica (peso 

relativo de 0,92). Os itens com mais de uma sílaba apresentam pesos relativos próximos, entre 

0,31 e 0,39, demonstrando desfavorecimento à ditongação em sílabas fechadas por /S/. Além 

disso, no que tange às frequências de aplicação da regra, os itens de duas, três e quatro sílabas 
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apresentam valores bem mais baixos do que os de apenas uma sílaba. Tomando por base os 

valores em pesos relativos, o Gráfico 18 se presta a demonstrar essa situação.   

Gráfico 18 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo o número de sílabas do item 

 
Input: 0,067; Significância: 0,030 

Conforme se explicitou em 8.2.1, para uma melhor apreciação desse caso, foi realizada 

uma rodada estatística, em que foram opostos os itens monossilábicos aos itens com duas 

sílabas ou mais, agregados entre si. Apresentam-se os resultados na Tabela 14 e no Gráfico 

19.  

Tabela 14 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo o número de sílabas do item (monossílabos versus demais 
itens) 

NÚMERO DE 
SÍLABAS 

APLIC./TOTAL % 
PESO 

RELATIVO 
Uma sílaba 
(paiz, três) 

1039/1747 59 0,92 

Duas sílabas ou 
mais (vocêis, as 
casas, 
churraisqueira) 

834/7148 11 0,36 

Input: 0,068; Significância: 0,034 
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Gráfico 19 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo o número de sílabas do item (monossílabos versus demais 
itens) 

 
Input: 0,068; Significância: 0,034 

Levando em conta a distribuição diatópica desigual da ditongação em sílabas fechadas 

por /S/ nas capitais brasileiras e considerando as restrições encontradas pelo fenômeno quanto 

à extensão dos itens, optou-se por observar os resultados obtidos para esse grupo nas rodadas 

efetuadas por localidades. Destarte, procurou-se observar, de modo mais profícuo, as 

restrições encontradas pela ditongação em sílabas fechadas por /S/ em cada área, verificando 

em quais delas as variantes ditongadas se encontrariam limitadas aos itens monossilábicos e 

em quais elas se estenderiam aos demais contextos observados. Os resultados são vistos na 

Tabela 15, que resume o resultado de 25 tabelas.  
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47 Nas rodadas efetuadas com os dados de Macapá, Belém, Cuiabá, Goiânia, Vitória, Florianópolis e Porto Alegre a variável foi descartada pelo GoldVarb 2001. 

CAPITAL47 

NÚMERO DE SÍLABAS 
INPUT / 

SIGNIFICÂNCIA 
DA RODADA 

UMA SÍLABA DUAS SÍLABAS TRÊS SÍLABAS 
QUATRO SÍLABAS OU 

MAIS 
Aplic./Total % P.R. Aplic./Total % P.R. Aplic./Total % P.R. Aplic./Total % P.R. 

Salvador 54/54 100 --- 22/94 23 0,41 30/103 29 0,56 14/41 34 0,55 0,196 /0,016 

Maceió 74/79 93 0,97 31/142 21 0,29 43/150 28 0,28 27/50 54 0,48 0,303 / 0,007 

Recife 53/60 88 0,99 18/136 13 0,32 19/132 14 0,24 15/56 26 0,43 0,123 / 0,000 

Rio de Janeiro 32/51 62 0,98 16/113 14 0,43 4/98 4 0,15 2/16 12 0,46 0,063 / 0,006 

Teresina 41/45 91 0,99 12/64 18 0,23 10/59 16 0,17 8/20 40 0,15 0,260 / 0,007 

Natal 49/52 94 0,99 11/80 13 0,19 16/99 16 0,31 14/49 28 0,18 0,216 / 0,047 

Fortaleza 46/47 97 0,99 15/84 17 0,20 5/88 5 0,15 8/28 28 0,37 0,217 / 0,049 

São Luís 53/61 86 0,96 9/99 9 0,17 21/125 16 0,41 19/56 33 0,52 0,152 / 0,008 

Aracaju 46/55 83 0,96 16/104 15 0,38 9/99 9 0,26 12/45 26 0,42 0,160 / 0,050 

João Pessoa 38/43 88 0,99 13/86 15 0,43 4/86 4 0,14 6/25 24 0,28 0,120 / 0,019 

Manaus 72/97 74 0,96 29/201 14 0,33 30/192 15 0,38 17/89 19 0,31 0,075 / 0,000 

Boa Vista 68/85 80 0,97 18/141 12 0,24 18/140 12 0,34 20/74 27 0,38 0,134 / 0,029 

Porto Velho 57/80 71 0,95 22/153 14 0,38 18/127 14 0,38 6/44 13 0,22 0,119 / 0,018 

Rio Branco 44/57 77 0,98 12/117 10 0,30 7/97 7 0,21 4/20 20 0,35 0,101 / 0,008 

Macapá 48/123 39 --- 10/180 5 --- 17/208 8 --- 10/75 13 --- ----------- 

Belém 19/58 32 --- 3/99 3 --- 3/91 3 --- 2/35 5 --- ----------- 

Cuiabá 36/84 42 --- 9/136 6 --- 8/106 7 --- 6/46 13 --- ----------- 

Goiânia 43/81 53 --- 16/153 10 --- 9/136 6 --- 7/71 9 --- ----------- 

Vitória 27/60 45 --- 13/113 11 --- 4/100 4 --- 1/28 3 --- ----------- 

Campo Grande 34/69 49 0,93 8/104 7 0,43 2/98 2 0,17 4/29 13 0,58 0,054 / 0,011 

São Paulo 23/63 36 0,97 14/131 10 0,57 3/102 2 0,12 4/35 11 0,18 0,024 / 0,000 

Belo Horizonte 27/87 31 0,98 15/175 8 0,44 4/148 2 0,12 10/47 21 0,35 0,016 / 0,000 

Florianópolis 24/118 20 --- 9/154 5 --- 6/164 3 --- 2/52 3 --- ----------- 

Curitiba 19/71 26 0,84 7/141 4 0,29 0/140 0 --- 4/48 8 0,53 0,027 / 0,006 

Porto Alegre 13/68 19 --- 3/107 2 --- 1/129 0 --- 3/41 7 --- ----------- 

Tabela 15 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do Projeto ALiB: distribuição segundo o número de sílabas 
presentes no item, por localidade. 
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Para uma melhor apreciação dos resultados obtidos em cada capital, recorre-se às 

categorias estabelecidas na Seção 8.2.2.1, nas quais se agregaram localidades com relação aos 

seus comportamentos peculiares diante da ditongação em sílabas fechadas por /S/.  

Primeiramente, observam-se os casos das áreas em que a ditongação é desfavorecida, 

tratadas, a esse propósito, como Grupo 1. Nessas cidades, as ocorrências se limitam quase 

exclusivamente aos monossílabos, o que faz com que a variável não seja sequer selecionada 

como estatisticamente relevante durante as análises multivariadas efetuadas para algumas 

delas. Pode-se, a partir dessa situação, apartá-las em dois subgrupos: 

Subgrupo 1.1 − Aquelas em que a ditongação é mais frequente nos itens 

monossilábicos e cujas frequências para os outros itens são próximas, sem seleção da 

variável: Macapá, Belém, Cuiabá, Goiânia, Vitória, Florianópolis e Porto Alegre.  

Gráfico 20 – Ditongação segundo o número de sílabas do item em áreas de baixos índices – 
Subgrupo 1.1 (percentuais) 

 

A partir do que se ilustra no Gráfico 21, é possível perceber que, na maioria dessas 

localidades, o percentual de ditongação em sílabas fechadas por /S/ é baixo até mesmo no 

caso dos monossílabos, que, conforme já se viu, são os itens mais favorecedores do 

fenômeno. Essa situação é exemplar nos casos de Florianópolis (20% das 118 ocorrências de 
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monossílabos contabilizadas) e de Porto Alegre (19% das 68 ocorrências). Exceção a esse 

comportamento é Goiânia, onde há ditongação em 53% das ocorrências de monossílabos. 

Subgrupo 1.2 − Aquelas em que a ditongação se aplica quase que exclusivamente nos 

itens monossilábicos, com seleção da variável: Campo Grande, São Paulo, Belo Horizonte e 

Curitiba.  

Gráfico 21 – Distribuição da ditongação segundo o número de sílabas do item, em áreas de 
baixos índices de aplicação da regra, com seleção da variável – Subgrupo 1.2 (pesos relativos) 

 
Input / Significância das rodadas – Campo Grande: 0,054 / 0,011; São Paulo: 0,024 
/0,000; Belo Horizonte: 0,016 / 0,000; Curitiba: 0,027 / 0,006 

Nas cidades desse grupo, os pesos relativos indicam altos índices de aplicação de 

ditongação nos itens monossilábicos.  

Embora se visualize, nessas áreas, pesos relativos estatisticamente relevantes para a 

ditongação diante de /S/ em itens com duas ou mais sílabas, em algumas dessas cidades 

(como o caso dos dissílabos em São Paulo e dos polissílabos em Campo Grande e Curitiba), a 

distribuição dos dados nas amostras aponta para poucos casos de vogais ditongadas nesses 

contextos.  

Ainda no que tange à distribuição das realizações ditongadas, quanto à extensão dos 

itens considerados, por localidade, destacam-se, no Grupo 2, os casos das localidades para as 

quais foi atribuído comportamento intermediário quanto ao fenômeno em estudo: Boa Vista, 
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Porto Velho e Rio Branco. Os pesos relativos obtidos para o papel da extensão dos itens no 

uso das variantes ditongadas, nessas cidades, são ilustrados no Gráfico 22.  

Gráfico 22 – Distribuição da ditongação segundo o número de sílabas do item, em áreas 
intermediárias quanto ao fenômeno – Grupo 2 

 
Input / Significância das rodadas – Boa Vista: 0,134 / 0,029; Porto Velho: 0,119 / 
0,018; Rio Branco: 0,101 / 0,008 

O comportamento eminentemente favorável dos monossílabos, perante os itens com 

duas sílabas ou mais, também é visto nessas cidades. Saliente-se que os pesos encontrados 

para os itens com maior extensão, nessas áreas, são mais semelhantes entre si.  

Resta, ainda, avaliar as situações encontradas nas capitais em que a ditongação é 

amplamente favorecida. Compõem o Grupo 3: Salvador, Maceió, Recife, Rio de Janeiro, 

Teresina, Natal, Fortaleza, São Luís, Aracaju, João Pessoa e Manaus, cuja situação se ilustra 

no Gráfico 23.  
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Gráfico 23 – Distribuição da ditongação segundo o número de sílabas do item, em áreas 
altamente favoráveis ao fenômeno − Grupo 3 

 

Input/ Significância das rodadas – Salvador: 0,196 / 0,016; Maceió: 0,303 / 0,007; 
Recife: 0,123 / 0,000; Rio de Janeiro: 0,063 / 0,006; Teresina: 0,260 / 0,007; Natal: 
0,216 / 0,047; Fortaleza: 0,217 / 0,049; São Luís: 0,152 / 0,008; Aracaju: 0,160 / 
0,050; João Pessoa: 0,120 / 0,019; Manaus: 0,119 / 0,018 

De acordo com os pesos relativos, prevalecem, em consonância com as outras 

localidades já apresentadas e com os resultados gerais, os itens de apenas uma sílaba, com 

pesos elevados, havendo, como caso exemplar, o uso de ditongos diante de /S/ em todos os 

monossílabos presentes na amostra de Salvador. Para os itens mais extensos, aqui se 

verificam, em algumas situações, pesos mais elevados do que os vistos nos outros grupos de 

capitais, sobretudo no que toca aos dissílabos e polissílabos.  

Em uma percepção inicial, poder-se-ia afirmar que, nessas capitais, que apresentam, 

quanto à distribuição diatópica geral, comportamento favorável perante o fenômeno, as vogais 

ditongadas diante de /S/ em monossílabos seriam praticamente categóricas. Entretanto esse 

tipo de ditongação parece estar se espraiando, nessas áreas, para itens mais extensos.  
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Considerando as limitações das amostras por localidades, que congregam ocorrências 

de grupos clíticos e de palavras fonológicas, não sendo possível a compreensão do 

comportamento das partículas átonas monossilábicas isoladamente, tornou-se necessário 

realizar um levantamento das ocorrências de todos os itens de duas ou mais sílabas, em cada 

uma das localidades. Essa estratégia visou a demonstrar se os casos de ditongação, nesses 

contextos, estariam confinados aos elementos átonos dos grupos clíticos, os quais, como foi 

visto, comportam-se como monossílabos, favorecendo a ditongação diante de /S/. Os dados 

recolhidos se encontram transcritos grafematicamente em quadros que constam nos 

apêndices48 desta dissertação. 

A partir desse levantamento e da observação mais detida do corpus, viu-se que apenas 

nas áreas em que há maior favorecimento à ditongação (Salvador, Recife e Maceió, bem 

como Manaus), o fenômeno ocorre em itens mais extensos, tanto quando as ocorrências se 

tratam de grupos clíticos, havendo ditongação da vogal diante de /S/ nos clíticos iniciais 

(‘mais eu’, ‘aizárvores’, ‘nuis bairro’), como nos casos de palavras fonológicas 

independentes (como em ‘caisca’, ‘baistante’ e ‘pratileirais’).  

Nos casos das outras cidades com comportamento favorecedor (Rio de Janeiro, 

Teresina, Natal, Fortaleza, São Luís, Aracaju e João Pessoa), esse comportamento se mantém 

apenas no caso dos itens dissilábicos. Quando se trata dos itens de três sílabas ou mais, a 

ditongação está presente apenas em grupos clíticos. Esse perfil é também apresentado pelas 

localidades com taxa intermediária de ditongação (Boa Vista, Rio Branco e Porto Velho). 

Nas localidades em que há baixo índice de ditongação, o fenômeno ocorre quase que 

exclusivamente nos monossílabos, sendo os casos de aplicação da regra em itens mais 

extensos, vinculados, em grande parte, aos grupos clíticos.  

Diante dos resultados e da necessidade de entender, mais detidamente, a situação das 

palavras fonológicas quanto ao número de sílabas, consideraram-se as informações 

pertinentes à variável número de sílabas do item, a partir da rodada realizada com a amostra 

referente a esses casos (que também contém dados relativos à conjunção ‘mas’, diante de 

pausa). Nessa amostra, foram contabilizados 7.211 dados. 

Apresentam-se, na Tabela 16, os resultados obtidos.  

 

 

                                                      
48 Os dados referentes aos itens de duas sílabas ou mais nas localidades dos Grupos 1, 2 e 3, são apresentados 
nos Apêndices B, C e D, respectivamente. 
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Tabela 16 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo o número de sílabas do item (apenas palavras 
fonológicas) 

NÚMERO DE 
SÍLABAS 

APLIC./TOTAL % 
PESO 

RELATIVO 
Uma sílaba 
(paiz, três) 

1.039/1.747 59 0,86 

Duas sílabas 
(vocêis, casas) 

254/2.947 9 0,37 

Três sílabas 
(japonêis, 
fósforo) 

66/2.053 3 0,34 

Quatro sílabas 
ou mais 
(churraisqueira, 
rústicas)  

15/464 3 0,35 

Input: 0,082; Significância: 0,000 

Os valores apresentados atuam no sentido de reforçar a prevalência dos itens 

monossilábicos na realização de vogais ditongadas em sílabas fechadas por /S/. Ademais, 

evidencia-se o comportamento similar das palavras de duas ou mais sílabas, para as quais 

foram obtidos pesos entre 0,35 e 0,37, que denotam um papel desfavorecedor desses itens na 

aplicação da regra. Entretanto salienta-se que, embora menos prováveis em algumas áreas, 

conforme se explanou, as variantes ditongadas também se fazem presentes nesses contextos. 

O Gráfico 24 demonstra os resultados acima, tomando-se como referência apenas os pesos 

relativos.  

Gráfico 24 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras - dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo o número de sílabas do item (apenas palavras 
fonológicas) 
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Para esse grupo de fatores, um último teste foi efetuado utilizando-se a ferramenta 

cross tabulation, do GoldVarb  2001. Cruzaram-se, para o arquivo das palavras fonológicas e 

da conjunção ‘mas’ diante de pausa, os valores da variável referente à extensão dos itens e a 

tonicidade, de modo a melhor apreciar o papel dos monossílabos tônicos quanto à ditongação 

e, ainda, de maneira que se verificassem as interferências da tonicidade no comportamento 

dos vocábulos de duas ou mais sílabas.  

Os valores obtidos no cruzamento demonstraram que, para os monossílabos, o fato de 

serem tônicos favorece a ditongação, mas não os diferencia tanto da conjunção “mas”, quando 

esta ocorre diante de pausa. Para os demais itens, os valores revelam, com clareza, percentuais 

de aplicação da ditongação em sílabas fechadas por /S/ mais expressivos em sílabas tônicas.  

8.2.3.3 Posição da sílaba no item  

Buscou-se, a partir do controle dessa variável, evidenciar, nos itens não 

monossilábicos, o papel da posição ocupada pela sílaba em observação, na aplicação da 

ditongação diante de /S/. Obtiveram-se, durante a rodada geral, que considerou todos os itens 

presentes na amostra, os valores apresentados na Tabela 17.  

Tabela 17 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a posição da sílaba no item 

 POSIÇÃO DA 
SÍLABA NO ITEM 

APLIC./TOTAL % 
PESO 

RELATIVO 
Inicial  

[ujzujzujzujz»kwatRU] [»fçsfçsfçsfçsfçRU] 589/3770 15 0,70 

Medial  
[dJis»kajskajskajskajskå] [as»kçSkçSkçSkçStå] 13/323 3 0,35 

Final  
[xa»pajspajspajspajs] [»mu)j)tUstUstUstUs] 240/3067 7 0,28 

Input: 0,067; Significância: 0,030 

Os valores em pesos relativos evidenciam, inicialmente, o papel favorecedor à 

ditongação atribuído às sílabas em posição inicial (peso relativo de 0,70). Os outros contextos 

controlados caracterizam-se por um comportamento desfavorável com relação à ditongação.  

Ilustra-se a situação no Gráfico 25.  
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Gráfico 25 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a posição da sílaba no item 

 

Input: 0,067; Significância: 0,030 

De modo a averiguar o papel desse grupo de fatores na ocorrência de ditongação 

diante de /S/, em sílabas de palavras fonológicas independentes, intentou-se observar os 

valores atribuídos pelo Goldvarb 2001 ao mesmo. Todavia o grupo foi considerado 

estatisticamente irrelevante pelo programa, demonstrando, assim, que, do ponto de vista 

matemático, as diferenças entre sílabas iniciais, mediais e finais, em palavras fonológicas, 

quanto à presença de vogais ditongadas, são pouco significativas. 

Compreende-se, então, que o peso relativo favorável atribuído às sílabas iniciais, na 

rodada geral, está diretamente relacionado aos clíticos que ocorrem em posição inicial do item 

estudado, os quais já foram tratados como itens favorecedores ao fenômeno. 

8.2.3.4 Acentuação da sílaba  

Tencionou-se, com a apreciação desse grupo de fatores, compreender a influência que 

a incidência do acento primário, nas sílabas estudadas, exerce sobre a formação de ditongos 

diante de /S/ em coda. Da rodada geral, a partir das ocorrências de palavras fonológicas e de 

grupos clíticos, obtiveram-se os resultados expostos na Tabela 18.  
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Tabela 18 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a acentuação da sílaba  

ACENTUAÇÃO 
DA SÍLABA  

APLIC./TOTAL % 
PESO 

RELATIVO 
Sílabas tônicas 
[»lujslujslujslujs]  [xa»paspaspaspas] 1181/3574 33 0,65 

Sílabas átonas 
[ajsajsajsajs»kazå][kç»lEgåsgåsgåsgås] 691/5320 12 0,40 

Input: 0,067; Significância: 0,030 

Como é possível observar, corroborando as expectativas dos trabalhos sobre esse tipo 

de ditongação previamente comentados, a maior possibilidade de ocorrência do fenômeno é 

percebida em sílabas tônicas, para as quais se obteve peso relativo de 0,65. Ao se atingir um 

peso de 0,40 para as sílabas átonas, compreende-se que, ainda que as vogais apresentem uma 

menor tendência à ditongação nesses contextos, a diferença entre sílabas tônicas e átonas não 

é tão saliente. Apresenta-se, graficamente, a situação, no Gráfico 26.  

Gráfico 26 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a acentuação da sílaba 

 

Input: 0,067; Significância: 0,030 

De acordo com o que já se discutiu, deve-se salientar que as sílabas átonas mais 

favoráveis às vogais ditongadas são aquelas referentes aos clíticos iniciais e mediais dos 

grupos clíticos. Observou-se, então, com base na amostra relativa apenas às palavras 

fonológicas, a situação dessa variável, de maneira que se precisasse, mais detidamente, o 

comportamento específico destas. Expõem-se os valores encontrados na Tabela 19.  
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Tabela 19 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a tonicidade da sílaba em palavras fonológicas  

TONICIDADE 
DA SÍLABA  

APLIC./TOTAL % 
PESO 

RELATIVO 
Sílabas tônicas 

[»kajskajskajskajskå] [xa»pajspajspajspajs] 1175/3474 33 0,66 

Sílabas átonas 
[xajzxajzxajzxajz»ga][kç»lEgåsgåsgåsgås] 198/3736 5 0,35 

Input: 0,082; Significância: 0,000 

Do exposto, nota-se que, ainda que tenham se alterado as proporções na distribuição 

das ocorrências, os pesos relativos atribuídos sofrem apenas modificações leves. Prova-se, 

assim, que há desfavorecimento à ditongação nas sílabas átonas das palavras fonológicas, 

ampliando-se a diferença estatística entre o comportamento destas e o das sílabas tônicas 

nesses itens. Porém, ainda nesses casos, observa-se a persistência do fenômeno em sílabas 

inacentuadas.  

8.2.3.5 Posição da consoante no item  

Pretendeu-se, a partir do estabelecimento dessa variável, avaliar, de maneira mais 

pormenorizada do que se fez através do controle da posição da sílaba no item, os efeitos que a 

posição da consoante em coda silábica, na cadeia fônica em que está inserida, exercem sobre a 

ditongação. Verificou-se, assim, se haveria maior ou menor possibilidade de ditongação em 

função de a consoante estar diante de pausa (quando em final absoluto), diante de outra 

consoante (em caso de consoante interna), ou em face de uma vogal (em circunstância de 

ressilabação). Apresentam-se os valores, obtidos na rodada estatística geral, na Tabela 20. 

Tabela 20 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a posição da consoante no item 

POSIÇÃO DA CONSOANTE 
SEGUINTE À VOGAL 

APLIC./TOTAL % 
PESO 

RELATIVO 
Consoante em coda absoluta 

((C)V(j)S#) 
[vo»sejssejssejssejs] [»kazåszåszåszås]  

1.135/4.454 25 0,62 

Consoante em coda interna 
((C)V(j)S$) 

[ujsujsujsujs»kwatRU] [»mezmezmezmezmU]  
324/3.695 9 0,29 

Consoante em ataque silábico 
(casos de ressilabação) 

 ((C)V(j)$SV) 
[ajajajaj»Zå)nElås] [u»zu»zu»zu»zamigUs]   

414/746 55 0,81 

Input: 0,067; Significância: 0,030 
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Como se observa, a existência de vogais ditongadas na amostra é bastante provável em 

casos em que se verifica a ocorrência de ressilabação (0,81 de peso relativo). Nessas sílabas, 

em que a consoante, foneticamente, deixa de ocupar o papel de travamento da sílaba, o 

desdobramento de vogais em ditongo é mais possível. Outro caso de favorecimento é 

perceptível no caso das consoantes que ocorrem em posição final, diante de pausa (0,62). 

Comportamento desfavorável com relação à ditongação em sílabas fechadas por /S/ é 

atribuído às consoantes que ocorrem em posição interna (0,29), diante de outra consoante. 

Não obstante, os percentuais de aplicação demonstram que, embora com menos intensidade, a 

ditongação não deixa de se manifestar nesse contexto. O Gráfico 27, baseado nos pesos 

relativos, demonstra a situação.  

Gráfico 27 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a posição da consoante no item 
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Com vistas a pormenorizar a situação, decidiu-se utilizar a ferramenta cross tabulation 
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das sílabas observadas. Para tanto, considerou-se a amostra contendo somente as palavras 

fonológicas, por se desejar observar, de modo mais preciso, se os percentuais de aplicação da 

ditongação, quando as consoantes ocorriam em posição final, estavam atrelados às sílabas 

tônicas. Desconsideraram-se as ocorrências dos grupos clíticos, pois, conforme se explicitou, 

as partículas átonas iniciais e mediais são altamente suscetíveis à ditongação e perfazem a 

maior parte dos dados desse tipo. Para esses casos, a consoante em coda sempre apareceria em 

posição interna, diante de outra consoante (‘ais casas’), ou passariam, pelo processo de 
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ressilabação, a ataque silábico (‘maizeu’). Assim, entendeu-se que trabalhar com esses itens, 

nesse momento, criaria vieses à observação que se desejava estabelecer. 

A partir dos valores obtidos, percebeu-se que as ocorrências de ditongação em sílaba 

tônica são maiores do que as ocorrências em sílabas átonas em todos os contextos, exceto no 

caso das consoantes em coda interna (5% de ditongação em 1.221 ocorrências de consoante 

interna em sílaba átona, diante de 3% em 1.635 casos de consoante interna em sílaba tônica). 

No caso das consoantes em posição final, notou-se que as ocorrências de ditongação são 

muito mais presentes nas sílabas tônicas finais (61% de ditongação em 1.677 de ocorrências 

de consoante final em sílaba tônica, diante de 5% de ditongação em 2.370 ocorrências de 

consoante final em sílaba átona). Comprovou-se, assim, que oxítonos, como ‘arroz’, ‘rapaz’, 

‘inglês’ etc., seriam mais suscetíveis ao fenômeno do que vocábulos que apresentam 

consoantes finais em sílabas átonas, como ‘casas’, ‘vidros’ etc. 

8.2.3.6 Realização fonética da consoante em coda silábica 

Através do estabelecimento dessa variável, intentou-se verificar de que modo as 

realizações alveolares e palato-alveolares do /S/ em coda atuariam com relação à ditongação 

vocálica diante de /S/. Considerando os dados relativos às 25 capitais estudadas, obtiveram-se 

os resultados dispostos na Tabela 21.  

Tabela 21 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a realização fonética da consoante em coda silábica 

REALIZAÇÃO DA 
CONSOANTE EM CODA 

SILÁBICA  
APLIC./TOTAL % 

PESO 
RELATIVO 

Consoante fricativas alveolares 
[s, z] 

([xa»pajspajspajspajs], [»mezmezmezmezmU]) 
1.285/5.925 

22 
 

0,61 
 

Consoantes fricativas palato-
alveolares  

[S, Z] 
([xa»pajSpajSpajSpajS], [»meZmeZmeZmeZmU]) 

174/2.224 8 0,22 

Input: 0,067; Significância: 0,030 

A partir da observação geral desses valores, é possível entender que, no panorama das 

capitais como um todo, as consoantes fricativas alveolares são o contexto favorável à 

ditongação, tendo se obtido peso relativo de 0,61 para o ambiente desses segmentos. Por sua 

vez, no contexto das fricativas palato-alveolares, as vogais ditongadas são pouco prováveis, 

indicando o peso de 0,22 restrição à aplicação da regra. Ilustra-se a situação no Gráfico 28.  
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Gráfico 28 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a realização fonética da consoante em coda silábica 

 
Input: 0,067; Significância: 0,030 

No entanto, por se entender que as capitais se comportam diferentemente quanto à 

ditongação em sílabas fechadas por /S/ e que as realizações fonéticas do /S/ em coda silábica 

são importantes traços para a diferenciação dialetal do PB, recorreu-se aos valores obtidos nas 

rodadas estatísticas realizadas para cada capital.  Procurou-se, destarte, averiguar a situação de 

cada uma das cidades, quanto a essa variável, evidenciando possíveis relações entre a 

ditongação e um maior ou menor grau de palatalização do /S/ em coda. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 22.   
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49 Nas rodadas efetuadas com os dados de Teresina, Natal, São Luís, Rio Branco, Goiânia, Vitória, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre não foi possível a 
obtenção de pesos relativos, em razão da ausência de variação para o caso das consoantes palato-alveolares (0% de ditongação). Para os dados de Florianópolis, embora haja 
variação, o grupo foi considerado estatisticamente irrelevante. 

CAPITAL49 
REALIZAÇÃO DA CONSOANTE EM CODA SILÁBICA INPUT / 

SIGNIFICÂNCIA DA 
RODADA 

ALVEOLARES  PALATO-ALVEOLARES 
Aplic./Total % P.R. Aplic./Total % P.R. 

Salvador 80/205 39 0,52 24/71 33 0,43 0,196 /0,016 
Maceió 127/310 40 0,57 4/55 7 0,18 0,303 / 0,007 
Recife 65/194 33 0,75 24/157 15 0,20 0,123 / 0,000 
Rio de Janeiro 11/30 36 0,96 37/234 15 0,40 0,063 / 0,006 
Teresina 64/165 38 ------ 0/15 0 ------ ----------- 
Natal 81/244 33 ------ 0/24 0 ------ ----------- 
Fortaleza 66/217 30 0,54 1/21 4 0,18 0,217 / 0,049 
São Luís 83/281 29 ------ 0/36 0 ------ ----------- 
Aracaju 70/237 29 0,58 3/47 6 0,17 0,160 / 0,050 
João Pessoa 52/206 25 0,55 5/30 16 0,20 0,120 / 0,019 
Manaus 81/221 36 0,77 22/295 7 0,28 0,075 / 0,000 
Boa Vista 95/330 28 0,59 5/68 7 0,13 0,134 / 0,029 
Porto Velho 78/301 25 0,58 4/61 6 0,17 0,119 / 0,018 
Rio Branco 58/248 23 ------ 0/32 0 ------ ----------- 
Macapá 22/85 25 0,95 18/243 4 0,35 0,019 / 0,004 
Belém 10/35 28 0,94 10/229 4 0,39 0,008 / 0,041 
Cuiabá 41/212 19 0,72 4/130 3 0,17 0,024 / 0,003 
Goiânia 50/397 12 ------ 0/3 0 ------ ----------- 
Vitória 40/284 14 ------ 0/6 0 ------ ----------- 
Campo Grande 32/271 11 0,49 3/8 37 0,85 0,054 / 0,011 
São Paulo 27/287 9 ------ 0/8 0 ------ ----------- 
Belo Horizonte 34/403 8 ------ 0/9 0 ------ ----------- 
Florianópolis 9/154 5 ------ 10/270 3 ------ ----------- 
Curitiba 18/365 4 ------ 0/2 0 ------ ----------- 
Porto Alegre 13/310 4 ------ 0/3 0 ------ ----------- 

Tabela 22 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do Projeto ALiB: distribuição segundo o número a 
realização fonética da consoante em coda silábica, por localidade. 
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Diante dos valores apresentados, é possível identificar, de imediato, uma tendência 

geral entre as 25 capitais: as consoantes fricativas alveolares são o contexto preferencial à 

ditongação em sílabas fechadas por /S/, não deixando o fenômeno de ocorrer, em nenhuma 

das cidades, diante dessas realizações. À exceção do que ocorre em Campo Grande, para as 

capitais em que foi possível a obtenção de pesos relativos, os valores acima de 0,50 estão 

sempre relacionados às sibilantes [s, z].  

Considerando os comportamentos peculiares, destaca-se, primeiramente, o caso da 

capital sul-mato-grossense. Alcançou-se, para os dados de Campo Grande, peso relativo de 

0,49 para as fricativas alveolares, diante do valor elevado de 0,85 para as fricativas palato-

alveolares. Em atenção à razão entre o número de casos de ditongação diante das palatais e o 

número total de ocorrências dessas consoantes, observou-se que se tratava de apenas três 

casos de aplicação da regra, em um universo de oito ocorrências. As situações em que ocorre 

ditongação diante de fricativa palato-alveolar, nessa cidade, foram obtidas na fala de um só 

informante (o homem da faixa II e de nível fundamental) e estão relacionadas aos 

monossílabos tônicos (‘dez’, ‘voz’ e ‘paz’), que, conforme já se viu, são os itens mais 

suscetíveis à ditongação. 

Assim, compreende-se que os valores encontrados precisam ser ressignificados à luz 

da realidade demonstrada pelos dados. As poucas ocorrências de ditongação em Campo 

Grande são mais facilmente encontráveis quando a consoante de travamento é uma fricativa 

alveolar. Os únicos três casos de ditongação diante de palato-alveolar revelam muito mais 

idiossincrasias de um só informante do que informação de caráter dialetal.  

Outro caso específico é o do Rio de Janeiro. Nessa capital, em que prevalecem as 

realizações palatais do /S/, as quais, como aponta Callou (2009), vêm sendo tomadas como 

um aspecto demarcador da fala carioca, é atribuído peso relativo de 0,96 para as consoantes 

alveolares, que demonstraria aplicação quase categórica de ditongação nesse contexto. 

Entretanto o número de ocorrências de ditongação nessa área, tanto diante de um tipo de 

consoante, quanto de outro, é relativamente baixo. Registraram-se somente 37 casos de 

realizações ditongadas diante de palatais (em um universo de 234 casos dessa consoante) e 11 

casos diante de alveolares (em um total de apenas 30 ocorrências). Observando os dados, 

evidenciou-se que as ocorrências de ditongação, em ambiente de consoante alveolar, são 

vinculadas a monossílabos tônicos, partículas átonas iniciais em grupos clíticos e ocorrências 

da conjunção ‘mas’ diante de pausa: uma ocorrência para o homem da faixa I, de nível 

fundamental (‘trêis’), duas ocorrências para a mulher da faixa I de nível fundamental (‘uis 
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rins’ e ‘aiz vezis’), uma ocorrência para o homem da faixa I de nível superior (‘aiz vezis’), 

três ocorrências para a mulher da faixa I de nível superior (uma ocorrência de ‘ais vezis’ e 

duas de ‘mais’) e quatro ocorrências para a mulher da faixa II de nível superior (‘trêis’, ‘deiz’, 

‘voiz’ e ‘paiz’).  

Diante desse quadro, é possível entender que as ocorrências de ditongação diante de 

consoante alveolar, no Rio de Janeiro, estão restritas a contextos específicos, devendo a 

medida estatística fornecida pelo GoldVarb 2001 ser tomada com ressalvas.  

Assim como o Rio de Janeiro, Macapá (alveolares, com peso de 0,95 e palatais com 

0,35) e Belém (alveolares, com peso de 0,94 e palatais com 0,39) também se destacam por se 

caracterizarem pela predominância de consoantes palato-alveolares, sendo atribuído às poucas 

ocorrências de fricativas alveolares um peso relativo praticamente categórico quanto à 

ditongação diante de /S/. Contudo divergem da capital carioca por apresentarem, no panorama 

geral, baixos índices de ditongação (cf. Tabela 3).  

Apresenta-se, no Gráfico 29, a distribuição da ditongação segundo a articulação da 

consoante em coda silábica nessas três capitais.  

Gráfico 29 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ em Rio de Janeiro, Macapá e Belém, 
segundo a realização fonética da consoante em coda silábica 

 
Input / Significância das rodadas - Rio de Janeiro: 0,063 / 0,006; Macapá: 0,019 / 
0,004; Belém: 0,008 / 0,041 

Assim como se fez no caso do Rio de Janeiro, procurou-se observar a que itens 

estavam relacionadas as ocorrências de ditongação diante de consoante alveolar e se estavam 

limitadas a grupos específicos de informantes. Em Belém, ocorrem, prioritariamente, em 

monossílabos e se restringem, claramente, aos informantes homens: uma ocorrência para o 

homem da faixa I de nível fundamental (‘colegais’), três ocorrências para o homem da faixa II 

de nível fundamental (‘deiz’, ‘raizgá’ e ‘voiz’) e seis ocorrências para o homem da faixa II de 
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nível superior (‘luiz, ‘arroiz’, ‘trêis’, ‘deiz’, ‘voiz’ e ‘paiz’). Em Macapá, por sua vez, além 

dos monossílabos, há ditongos em grupos clíticos mais extensos e em dissílabos. Quanto aos 

informantes, são também os homens os maiores responsáveis por essas ocorrências, 

destacando-se, dentre as mulheres, apenas a da primeira faixa etária e de nível fundamental: 

são três ocorrências para essa informante (‘vocêis’, ‘nais ruas’ e ‘nóis’), uma ocorrência para 

o homem da faixa II de nível fundamental (‘deiz’), nove ocorrências para o homem da faixa I 

de nível superior (‘aiz bangolas’, ‘arroiz’, ‘nais ruas’, ‘trêis’, ‘ais ruas’, ‘atráis’, ‘voiz’ e dois 

casos de ‘faiz’) e sete ocorrências para o homem da faixa II de nível superior (‘faiz’, ‘dais 

pedras’, ‘aiz vezi’, ‘mais’, ‘arrois’ e dois casos de ‘trêis’).  

Como se nota nos itens citados, assim como no Rio de Janeiro, nessas duas cidades, as 

vogais ditongadas diante de fricativas alveolares estão presentes, em sua grande maioria, nos 

contextos previamente apontados como favorecedores à aplicação da regra.  

Mais uma situação específica é vista em Florianópolis. Nessa capital, que apresenta 

baixo índice de ditongação e cuja predominância das realizações fonéticas do /S/ é das 

fricativas palato-alveolares, o grupo de fatores em questão não chegou a ser selecionado como 

estatisticamente relevante, haja vista o baixo número de ocorrências de ditongação para os 

dois tipos de consoantes (nove ocorrências diante de alveolar e dez diante de palato-alveolar). 

Os casos de Recife e Manaus são também peculiares. Nessas cidades, conforme consta 

da Tabela 22, verifica-se a prevalência das palato-alveolares, no cômputo das ocorrências, 

sem tanta divergência com relação às alveolares. Não obstante, constata-se que, nessas 

localidades, a maior possibilidade de vogais ditongadas ocorre diante das fricativas alveolares, 

com grande diferença para as palatais, que desfavorecem a aplicação da regra. Apresenta-se a 

situação, visualmente, no Gráfico 30.  
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Gráfico 30 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ em Recife e Manaus, segundo a 
realização fonética da consoante em coda silábica 

 
Input / Significância das rodadas - Recife: 0,123 / 0,000; Manaus: 0,075/ 0,000 

Com relação às outras 19 capitais, identificam-se algumas outras situações. Primeiro, o 

caso daquelas em que se observa o predomínio da ditongação em contexto de alveolar, não 

havendo casos diante de fricativa palato-alveolar. Estão entre essas áreas com alto índice de 

ditongação – Teresina, Natal e São Luís −, Rio Branco – capital com comportamento 

intermediário − e Goiânia, Vitória, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, que 

apresentam baixo índice de ditongação. Ressalte-se que, para essas últimas, as ocorrências das 

chiantes [S, Z] são raras.  

Depois, vê-se a situação de áreas em que predominam fricativas alveolares e cujo 

favorecimento à ditongação também acontece diante dessas consoantes. Estão entre elas: Boa 

Vista e Porto Velho – que, no contexto geral, são intermediárias – Salvador, Maceió, Aracaju 

e João Pessoa– que apresentam índices elevados de ditongação – e Cuiabá, para a qual se 

entende que esse contexto favorece a ocorrência das variantes ditongadas, em sua norma, que 

tende a inibir a ditongação.  

8.2.3.7  Qualidade da vogal de base 

Buscou-se averiguar, com o controle desse grupo, possíveis interferências das 

diferentes qualidades vocálicas, evidenciadas no PB, na maior ou menor possibilidade de 

ditongação desses segmentos diante de /S/. Tomando como base as características 

articulatórias e o parâmetro auditivo, observou-se, assim, se alguns desses segmentos 

vocálicos seriam mais ou menos passíveis de se ditongarem do que outros. Da rodada 

estatística geral, obtiveram-se os valores dispostos na Tabela 23.  
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Tabela 23 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a qualidade da vogal de base 

QUALIDADE DA 
VOGAL DITONGADA 

APLIC./TOTAL % 
PESO 

RELATIVO 
Vogal média-baixa palatal  

[E] 
[»dEEEEjs] [»fEEEEStå] 

165/446 36 0,59 

Vogal média-alta palatal  
 [e]  

[»veeeejs] [vo»seeees]  
262/1210 21 0,57 

Vogais centrais (baixa e 
média-baixa) 

 [a] / [å]  

[»paaaajs] [»kojzåååås] 

908/4053 22 0,54 

Vogal média-baixa velar  
[ç] 

[»nççççjs] [»kççççStå] 
183/1083 16 0,35 

Vogal média-alta velar  
 [o]   

[a»xoooojs] [gooooS»tozU] 
124/291 42 0,96 

Vogal alta velar  
 [u] / [U]  

[»luuuujs] [»xaRUUUUs] 
230/1811 12 0,31 

Input: 0,067; Significância: 0,030 

Observando os valores obtidos, nota-se, inicialmente, o grande destaque da vogal 

média-alta posterior [o], com peso relativo de 0,96, perante todas as demais. Com base nessa 

amostra, esse valor demonstraria que a realização ditongada dessa vogal, em sílabas travadas 

por /S/, é a regra. Ilustra-se o caso no Gráfico 31.  

Gráfico 31 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a qualidade da vogal de base 
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Verificando os dados, contudo, percebeu-se que das 291 ocorrências dessa vogal, 212 

se referiam ao vocábulo “arroz”, havendo ditongação em 123 casos, o que equivale a 72,85% 

das ocorrências da vogal [o] e a 99,2% dos casos de ditongação dessa vogal. Ademais, já se 

citaram ocorrências desse vocábulo, previamente, para exemplificar vários dos ambientes 

mais favoráveis à ditongação (trata-se de um oxítono, dissilábico, cuja consoante em coda está 

em posição final absoluta). Assim, foi necessária a retirada desse item da análise quantitativa, 

de modo a verificar se o comportamento da vogal persistia, independentemente do vocábulo. 

Os novos resultados são apresentados na Tabela 24.  

Tabela 24 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a qualidade da vogal de base (sem ocorrências do 
vocábulo ‘arroz’) 

QUALIDADE DA 
VOGAL DITONGADA 

APLIC./TOTAL % 
PESO 

RELATIVO 
Vogal média-baixa palatal  

[E] 
[»dEEEEjs] [»fEEEEStå] 

165/446 36 0,62 

Vogal média-alta palatal  
 [e]  

[»veeeejs] [vo»seeees]  
262/1210 21 0,60 

Vogais centrais (baixa e 
média-baixa) 

 [a] / [å]  

[»paaaajs] [»kojzåååås] 

908/4053 22 0,58 

Vogal média-baixa velar  
[ç] 

[»nççççjs] [»kççççStå] 
183/1083 16 0,37 

Vogal média-alta velar  
 [o]   

[»poooojs]50 [gooooS»tozU] 
1/79 1 0,09 

Vogal alta velar  
 [u] / [U]  

[»luuuujs] [»xaRUUUUs] 
230/1811 12 0,34 

Input: 0,060; Significância: 0,037 

O Gráfico 32 ilustra, com maior clareza, a distribuição encontrada, em pesos relativos. 

 

 

                                                      
50 Do verbo “pôr”.  
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Gráfico 32 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do 
Projeto ALiB: distribuição segundo a qualidade da vogal de base (sem ocorrências do 
vocábulo ‘arroz’) 

 

Input: 0,060; Significância: 0,037 

De posse dos novos resultados, vê-se que há um decréscimo abrupto no peso atribuído 

à vogal [o], que passa a se comportar como altamente desfavorável à ditongação. Destacam-

se, nesse sentido, as médias palatais [E] (0,62) e [e] (0,60), seguidas das vogais centrais 

[a,å] (0,58). Embora o fenômeno não seja exclusivo dessas vogais, nota-se que as vogais mais 

anteriores e que se caracterizam por um timbre mais aberto são mais suscetíveis à ditongação. 

A série das vogais velares, como um todo, é pouco suscetível à ditongação. 

8.2.4 O QFF e os contextos linguísticos controlados: algumas observações 

Ainda que os dados que constituíram as amostras a partir das quais se observaram os 

condicionamentos para a ditongação em sílabas fechadas por /S/ não tenham se limitado às 

respostas dos informantes às questões do QFF, algumas considerações precisam ser tecidas 

com relação aos itens controlados pelo questionário.  

Conforme se salientou no Capítulo 7, o QFF é constituído de 159 questões voltadas à 

obtenção de vocábulos determinados, que visam à observação de fatos fonéticos específicos. 

Dentre essas questões, destacam-se seis delas, direcionadas à ditongação diante de /S/:  

• QFF009 - LUZ  

Quando está escuro é porque faltou o quê? [Quando falta energia é que ficou sem 

_____?] 

• QFF021 - ARROZ  

... o que se come no almoço, uns grãozinhos brancos que podem acompanhar o feijão, 

a carne?  

• QFF063 - TRÊS  
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O que é que vem depois do dois?  

• QFF064 – DEZ 

O que é que vem depois do nove? 

• QFF137 – VOZ 

Uma pessoa que canta bem, se diz que ela tem uma boa _____? 

• QFF155 - PAZ 

Se a pessoa não quer ser incomodada, a pessoa diz: Me deixe em _____. 

Vê-se, a partir daí, que essas perguntas têm como alvo, justamente, monossílabos 

tônicos (‘luz’, ‘três’, ‘dez’, ‘paz’ e ‘voz’) e um dissílabo oxítono (‘arroz’). Verificando os 

levantamentos feitos, a partir dos inquéritos de cada um dos informantes, percebeu-se que 

esses itens ocorriam em praticamente todas as entrevistas. Assim, de modo a se ter uma visão 

pormenorizada do comportamento das vogais diante de /S/, nesses contextos, entendendo que 

vieses poderiam estar sendo criados, procedeu-se ao levantamento das realizações fonéticas 

desses vocábulos para cada um dos informantes em cada uma das localidades. O 

levantamento completo consta dos apêndices51 desta dissertação.  

Sinteticamente, o que se evidenciou dessa observação foi que os vocábulos ‘luz’, 

‘arroz’, ‘voz’ e ‘paz’, nesta ordem, apresentaram, no panorama geral, frequências mais baixas 

de ditongação, do que ‘três’ e ‘dez’ que tiveram suas vogais ditongadas de modo um pouco 

mais expressivo52, como se apresenta no Gráfico 33. 

Gráfico 33 – Frequência de ditongação em monossílabos tônicos e oxítono controlados pelo 
QFF 

 
                                                      
51 As tabelas correspondem aos Apêndices E a J.  
52 Para a obtenção desses valores, considerou-se apenas a primeira resposta do informante à pergunta em 
questão. Portanto há sempre, entre ocorrências de ditongação, não ditongação e respostas não obtidas, um total 
de 200.  
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Destaca-se, no caso do vocábulo ‘três’, cujo índice de ditongação é o mais elevado, a 

sua relação com o vocábulo ‘dois’, que apresenta uma estrutura semelhante (monossílabo 

tônico) e um ditongo fonológico diante de /S/. A presença do ‘dois’ na pergunta que serve de 

meio para a obtenção do item merece ser pontuada, pois a presença dessa realização 

ditongada, na fala do inquiridor, pode atuar como uma espécie de gatilho à ditongação da 

vogal em ‘três’. Além disso, entende-se que esse alto percentual de ditongação pode ter 

repercutido no peso relativo atribuído à vogal [e] (0,60), que junto com o [E], presente em 

‘dez’ (0,62), lidera a ditongação em sílaba fechada por /S/.  

Não obstante, ao serem consideradas ocorrências obtidas através da aplicação de 

outras perguntas presentes no QFF que não necessariamente requeressem itens com essa 

estrutura e, além disso, ao se contabilizarem dados vinculados aos comentários livres dos 

informantes, acredita-se que os efeitos de lidar com essas seis perguntas foram minimizados. 

Em relação a cada capital, viu-se que, nas áreas em que há baixa taxa de aplicação da 

regra – Macapá, Belém, Cuiabá, Goiânia, Vitória, Campo Grande, São Paulo, Belo Horizonte, 

Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre – os monotongos sobressaíam aos ditongos, até mesmo 

nesses contextos. Nessas áreas, foi possível visualizar realizações como [»pas], [»dES],  [»tReS], 

[»vçs], [a»xoS] e [»lus]. 

8.3 APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS  

8.3.1 Variáveis extralinguísticas  

A partir dos resultados encontrados para as variáveis de caráter extralinguístico, no 

estudo da ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas 25 capitais brasileiras aqui consideradas, 

sintetizam-se as situações descritas e se tecem adiante alguns comentários. 

1) A distribuição diatópica da ditongação se apresenta como um dos mais importantes 

fatores para a compreensão do fenômeno no PB. 

 A partir dos resultados obtidos, ainda que o número de ocorrências seja restrito, foi 

possível identificar áreas mais e menos proeminentes quanto ao uso das realizações 

ditongadas. Diante dessa constatação, estabeleceram-se grupos de capitais. Dentre aquelas que 

apresentam posições altamente favoráveis ao fenômeno, estão todas as capitais da Região 

Nordeste do Brasil, lideradas por Salvador (0,90), que se destaca diante de todas as cidades 

estudadas como aquela em que a ditongação diante de /S/ em coda é praticamente categórica. 

Com pesos relativos próximos a ela, ainda no Nordeste brasileiro, estão Maceió (0,84) e 
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Recife (0,81). Demonstrando a mesma tendência positiva, mas em menor grau, estão o Rio de 

Janeiro (0,78) e Manaus (0,69).  

Quanto ao Rio de Janeiro, para o qual se conta com estudos pautados nos corpora do 

NURC, os quais indicam a ditongação como um traço da fala carioca, o peso relativo alto 

demonstra favorecimento expressivo pelos informantes frente ao fenômeno, porém os valores 

globais mostram que as ocorrências das formas ditongadas são pouco recorrentes (19% de 

ditongação em um universo de 277 ocorrências). 

As capitais cujo comportamento relativo à ditongação é intermediário são Boa Vista 

(0,62), Porto Velho (0,56) e Rio Branco (0,52), no Norte do país. Belém (0,40) e Macapá 

(0,44), também nessa área, estão entre aquelas com baixos índices para o fenômeno. A estas 

últimas se juntam todas as capitais do Centro-Oeste, Vitória (0,30), Belo Horizonte (0,28) e 

São Paulo (0,22), no Sudeste, e as capitais do Sul do país, em que são registrados os valores 

mais baixos de toda a amostra. Porto Alegre (0,08), no Rio Grande do Sul, apresenta peso 

praticamente categórico para a ausência de ditongação.  

Esse comportamento reforça os resultados alcançados pelos estudos anteriormente 

realizados em localidades do Sul do país, como os de Leiria (1995), Tasca (2005) e Haupt 

(2007), previamente citados, que demonstram as baixas taxas de aplicação da regra nas áreas 

por eles estudadas.  

Recorrendo, mais detidamente, às breves considerações históricas acerca das capitais, 

atreladas à situação demonstrada pelos pesos relativos e também à apreciação dos aspectos 

linguísticos, alguns caminhos podem ser vislumbrados.  

A maior recorrência do fenômeno − tanto em contextos linguísticos típicos para a 

ditongação das vogais, quanto no que se refere àqueles, de modo geral, não seriam 

favorecedores − é percebida, justamente, em Salvador, Recife, Maceió e Aracaju, ocupadas 

nos primeiros momentos da colonização do Brasil, e intensamente afetadas pelos efeitos do 

contato entre o português e línguas africanas.  

Comportamento semelhante é visto em Manaus, área em que se evidenciou a presença 

de migrantes nordestinos, massivamente a partir da segunda metade do século XIX. Viu-se 

que essa migração continuou ao longo do século XX e ainda persiste na atualidade. Em 

alguma medida, esse fluxo deve ser considerado para explicar a situação dessa cidade quanto 

à ditongação em sílabas fechadas por /S/.  

 Assim como a capital do Amazonas, Rio Branco, Boa Vista e Porto Velho, também 

passaram por esse processo. Contudo, nessas cidades, embora os pesos para a aplicação da 
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ditongação sejam significativos, as variantes ditongadas persistem, sobretudo, em 

monossílabos, clíticos e oxítonos.  

As outras capitais do Nordeste brasileiro, João Pessoa, Fortaleza, Teresina e São Luís, 

mais próximas do Norte do país, apresentam também comportamento favorável. Porém a 

averiguação mais pormenorizada do conteúdo da amostra permitiu compreender que 

apresentam, quanto à difusão das ocorrências pelos contextos linguísticos analisados, posição 

semelhante a Boa Vista, Porto Velho e  Rio Branco.  

A situação do Rio de Janeiro é bastante particular. Embora, no cômputo geral, os 

dados dessa capital, também de constituição antiga e importante centro cultural do Brasil, 

tenham revelado alta probabilidade de ditongação, percebeu-se que, ao menos nesta amostra, 

não pode ser alçada à mesma condição que outras áreas em que se verifica favorecimento, 

como Salvador. As suas poucas ocorrências de ditongação estão restritas a contextos 

linguísticos favorecedores e, em se tratando especificamente da realização da consoante em 

coda silábica, as realizações palato-alveolares, que são típicas da norma carioca, propiciaram 

apenas 37 ocorrências do fenômeno. 

Para as áreas em que não se verifica comportamento favorável à ditongação, algumas 

relações são também passíveis de serem estabelecidas. Cidades como Curitiba, São Paulo, 

Cuiabá, Goiânia, Campo Grande, Belo Horizonte e Vitória estiveram, em um determinado 

momento temporal, relacionadas social, histórica e geograficamente pela presença dos 

bandeirantes, em busca do ouro e de outras riquezas. Porto Alegre, que lidera esse perfil, 

ainda que tenha sido povoada mais tardiamente, também teve o seu território permeado pelos 

bandeirantes paulistas, divergindo quanto à presença maciça dos casais de açorianos.  

A presença de migrantes dos Açores, à volta do século XVIII, é fato de destaque em 

Florianópolis. Para o falar designado “açoriano-catarinense”, conforme se viu no Capítulo 5, 

segundo o que comenta Furlan (1989), as realizações ditongadas seriam recorrentes apenas na 

fala de certos indivíduos, que pronunciariam o /S/ como uma sibilante alveolar, havendo ainda 

a tendência à monotongação de ditongos fonológicos, como em “dois”, “seis” etc. Constatou-

se, neste trabalho, que os informantes de Florianópolis são também alguns daqueles em cuja 

fala a ditongação diante de /S/ é pouco provável e se restringe a contextos linguísticos 

bastante específicos.  

Essas questões podem ser tomadas como elos entre Florianópolis e as capitais do 

Norte do país, em que a ditongação também é pouco expressiva, Belém e Macapá. Nessas 

cidades, a presença dos açorianos foi fato histórico marcante e se registraram também casos 
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de monotongação diante da consoante em coda silábica, como se visualiza nos exemplos 

adiante, referentes à realização do vocábulo “reais”:  

• Homem, faixa I, nível superior, Belém:  

INF.– Um e cinquenta dois reas [xE»aS]... Não! Dois e cinquenta! 

INQ. –Dois e cinquenta o que? 

INF. – Reas [xE»aS]. 

• Homem, faixa I, nível fundamental, Macapá: 

INQ. – Quanto custa mais ou menos pra viajar daqui pra Santana? 

INF. – Doi reas [xE»aS].  

Para Macapá, inclusive, conta-se com o relato de um dos informantes acerca da 

presença dos açorianos, que menciona esse fato como algo que conecta a história da cidade ao 

que se estabeleceu em Florianópolis:  

• INF. – Aqui nós temos uma peculiaridade com Florianópolis e ôtras cidades. No 

mermo momento que Portugal mandou colonos açorianos e da Ilha da Madeira pra 

lá, mandou pra cá. Vieram no mermo período. E... Os primeiros brancos de 

Macapá eram açorianos e da Ilha da Madeira. (Homem, faixa II, nível superior, 

Macapá).  

A partir do exposto, compreende-se que mesmo não sendo possível estabelecer 

posições definitivas, com relação aos prováveis aspectos históricos e sociais que justificam a 

distribuição diatópica da ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras, essas 

informações devem ser encaradas como de grande relevância para que se chegue a tal 

compreensão.  

2) O nível de escolaridade dos informantes foi a única variável de caráter estritamente 

social tomada como significativa pelo GoldVarb 2001 durante a rodada estatística geral, em 

que os grupos foram vistos isoladamente. O resultado global, entretanto, indicou uma 

distribuição equânime entre os informantes nativos das 25 capitais: nível fundamental, com 

peso de 0,52, e nível superior, com 0,48. A verificação por localidade permitiu o 

estabelecimento de três categorias, com relação à aplicação da regra: (i) cidades com 

liderança dos informantes de nível fundamental (Belém, Boa Vista, Manaus, Porto Velho, 

Aracaju, João Pessoa, Fortaleza, Maceió, Salvador, Teresina, São Paulo, Vitória, Campo 

Grande, Cuiabá, Curitiba e Porto Alegre); (ii) cidades com liderança dos informantes com 

formação superior (Macapá, Rio Branco, Natal, São Luís, Belo Horizonte, Goiânia e 
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Florianópolis); (iii) cidades com distribuição próxima ou idêntica para os dois grupos (Recife 

e Rio de Janeiro). 

O caso de São Paulo parece ser peculiar, no que tange à estratificação quanto ao nível 

de escolaridade dos informantes. O único registro de avaliação subjetiva sobre a ditongação 

em sílabas fechadas por /S/, obtido a partir da escuta dos inquéritos do Projeto ALiB nas 

capitais brasileiras, é pertinente à observação feita pela informante mulher, da primeira faixa 

etária e de nível fundamental dessa cidade. Quando perguntada sobre os numerais que vêm 

após o ‘dois’ e o ‘nove’, a informante comenta sobre as realizações de ‘três’ e ‘dez’: 

INQ. – Qual que é mais comum falarem aqui? Eles falam... é... três ou trêis? Como é 

que cê ouve? 

INF. – Trêis [»tRejs]. O certo é falá três [»tRes]. 

INQ. – É (inint.). 

INF. – Mas, dito... 

INQ. – Como é que mais ouve? 

INF. – Trêis [»tRejs]. 

INQ. – E depois do nove? 

INF. – As pessoas falam deiz [»dEjs], mas o correto é dez [»dEs]. 

INQ – Eu não trabalho com o correto... Eu trabalho com... 

INF. – Com o que se fala... Deiz [»dEjs]. 

INQ. – Hum... hum... Deiz é mais comum. 

INF. – É.   

A partir desse exemplo, entende-se que uma investigação mais ampla do fato nessa 

localidade poderia indicar um provável processo de mudança em direção à ditongação das 

vogais diante de /S/, forma que estaria em difusão, tornando-se a norma local, e que seria, 

também, menos prestigiada.      

Compreende-se, todavia, que essas situações devem ser vistas de modo atenuado. 

Embora no Brasil ainda seja notável o fosso que separa a minoria dotada de educação superior 

daqueles cuja oportunidade escolar é mínima, o país assiste, atualmente, a um processo de 

maior democratização do ensino e da difusão da informação, através do acesso mais facilitado 

à Internet e às mídias em geral (cf. PRETTI, 1999; BORTONI-RICARDO, 2005), fato que, 

possivelmente, atinge, largamente, essas capitais, sobretudo aquelas que se destacam como 

grandes metrópoles e apresentam altas taxas de desenvolvimento.  
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Nesse sentido, ainda que os resultados estatísticos obtidos apontem para certa 

estratificação social do fenômeno em análise, deve haver moderação na sua interpretação, 

posto que a observação da variação social em tal circunstância retrata contextos sociais e 

educacionais bastante complexos. Não seria, assim, viável estabelecer posições definitivas. A 

postura adotada deve ser levada em consideração, sobretudo por se tratar de um fato para o 

qual, no âmbito da língua falada, não se registram, frequentemente, avaliações negativas, 

demonstrando o seu papel como estereótipo ou marcador linguístico. Para uma melhor 

compreensão das circunstâncias, seriam necessários mais dados acerca da avaliação do 

fenômeno pelos falantes bem como seria preciso um maior número de indivíduos pertencentes 

a cada grupo.  

3) O gênero dos informantes, de modo geral, foi considerado como uma variável 

pouco produtiva nessa observação. Os valores para homens e mulheres, no cômputo geral da 

amostra, são equilibrados e não revelam uma maior ou menor frequência de ditongação entre 

homens ou mulheres. A partir da observação da variável compósita ‘gênero do informante + 

localidade’, entretanto, foi possível dividir as capitais em grupos: (i) aquelas que 

apresentaram pesos mais altos de ditongação para os homens (Boa Vista e Porto Velho, no 

Norte; Fortaleza, João Pessoa, Natal, Recife, Salvador e São Luís, no Nordeste; Belo 

Horizonte, São Paulo e Vitória, no Sudeste; Campo Grande e Goiânia, no Centro-Oeste e 

Curitiba e Porto Alegre, no Sul); (ii) aquelas em que se obtiveram pesos mais altos para as 

mulheres (Belém, Macapá, Manaus e Rio Branco, no Norte; Aracaju, Maceió e Teresina, no 

Nordeste; Rio de Janeiro, no Sudeste; Cuiabá, no Centro-Oeste; e Florianópolis, no Sul).  

4) A faixa etária dos informantes, assim como o gênero, foi descartada pelo programa 

de análise quantitativa durante a análise geral das capitais. As frequências de ditongação em 

sílaba fechada por /S/, obtidas para os informantes da faixa I e da faixa II, ainda que bastante 

próximas, revelam uma leve liderança dos informantes mais jovens das capitais, como um 

todo. A averiguação específica, por sua vez, também oportunizou o agrupamento das cidades 

em três conjuntos: (i) capitais com maiores pesos para a faixa I (Macapá, Manaus, Natal, 

Recife, Salvador, São Luís, Teresina, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Goiânia); (ii) 

capitais com maiores pesos para a faixa II (Boa Vista, Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, 

Maceió, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba e Porto Alegre); (iii) capitais com 

distribuição semelhante para as duas faixas, com valores neutros diante do fato (Porto Velho, 

Belém e Florianópolis). 
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Por fim, cabe salientar que o número reduzido de informantes, de algum modo, limita 

as considerações atinentes às variáveis sociais controladas, uma vez que cada uma das células 

sociais é preenchida por apenas um indivíduo. Assim, não é possível afirmar, com segurança, 

se a situação demonstrada pelos pesos relativos reflete a realidade das capitais com 

fidedignidade. Diante disso, ainda que se compreenda que cada uma dessas cidades apresenta 

realidades sociais distintas, acredita-se que a investigação dessas particularidades, de modo a 

se tentar justificar o comportamento de uma ou outra capital, não seja pertinente. Os dados e 

distribuições aqui encontrados precisam ser cotejados com estudos mais pormenorizados, que 

contemplem mais informantes, de modo a se poder perceber, com eficácia se os quadros 

descritos se mantêm e encontram motivações na realidade de cada área.  

8.3.2 Variáveis linguísticas 

Apresentam-se e comentam-se, aqui, os principais resultados encontrados com relação 

às variáveis de natureza linguística.  

1) Com relação à variável pertinente ao domínio prosódico ao qual se vinculam as 

sílabas fechadas por /S/, evidenciou-se, a partir de testes diversos, que o alto peso relativo 

encontrado para os grupos clíticos dizia respeito, justamente, aos elementos átonos neles 

inseridos, sobretudo os clíticos em posição inicial dos grupos, como em ‘as casas’ e ‘mas eu’. 

 Embora do ponto de vista fonético-fonológico estes itens estejam parcialmente 

vinculados às palavras hospedeiras, dotadas de acento primário, os clíticos aqui considerados 

parecem se aproximar mais, quanto à ditongação em sílaba fechada por /S/, dos monossílabos 

tônicos (contexto preferencial às vogais ditongadas), do que das sílabas iniciais pretônicas, de 

palavras fonológicas independentes. Esse comportamento demonstra, portanto, que essas 

partículas átonas, de fato, não aderem aos seus hospedeiros, constituindo uma unidade. 

Porém, é necessária uma verificação mais específica do caso de alguns deles, como os 

determinantes ‘as’ e ‘os’, pois, considerando que a ditongação é quase categórica nesse 

contexto, independentemente de outros condicionamentos, o fenômeno parece estar deixando 

de ser variável, nesses itens. Todavia essa posição ainda não pode ser tomada como definitiva, 

carecendo de mais dados e investigações que a confirme ou a refute. 

2) Quanto ao grupo de fatores relativo ao número de sílabas do item, verificou-se, de 

modo geral, que os itens monossilábicos favorecem a ditongação, nesta amostra.  

Optou-se por observar, detidamente, em cada capital, os comportamentos apresentados 

quanto a esse fator, de modo a estabelecer relações entre a maior ou menor possibilidade de 



241 
 

ditongação diante de /S/ e difusão/restrição das formas em itens não monossilábicos. Foi 

possível, dessa maneira, evidenciar situações diferenciadas.  

Nas capitais em que o fenômeno apresenta baixos índices, a ditongação ocorre quase 

que exclusivamente nos monossílabos, referindo-se os casos vistos em itens de duas ou mais 

sílabas aos grupos clíticos, mais especificamente aos clíticos iniciais e mediais.  

Em capitais que apresentam comportamento intermediário quanto ao fenômeno, 

registraram-se algumas ocorrências de ditongação em itens dissilábicos não relacionados aos 

grupos clíticos. Para os trissílabos e polissílabos, entretanto, quase todos os dados se referiam 

às partículas átonas inseridas nesses grupos.  

Por sua vez, as cidades com pesos mais altos para a ditongação apresentaram situações 

peculiares, havendo aquelas que se assemelharam às áreas de posição intermediária e outras 

que revelaram espraiamento das formas ditongadas para contextos assaz diferenciados. 

Ressalte-se, todavia, que, para todas, os monossílabos foram apontados como os líderes na 

implementação da ditongação em sílabas fechadas por /S/.  

Realizaram-se, ainda, testes no sentido de comprovar a proeminência dos 

monossílabos tônicos nesse contexto e foi apresentado um levantamento realizado em cada 

um dos inquéritos, em que se evidenciaram ocorrências de itens dessa natureza e do oxítono 

‘arroz’, controlados pelas perguntas do QFF.  

3) Sobre a variável posição da sílaba no item, viu-se que a mesma atuou como uma 

variável de apoio às análises de outros grupos de fatores. Vista isoladamente, constatou-se 

que, na amostra geral, as sílabas iniciais são mais propensas a apresentarem vogais 

ditongadas. Não obstante, entendeu-se que o valor obtido precisa ser interpretado 

considerando-se os clíticos iniciais presentes na amostra, uma vez que para as palavras 

fonológicas isoladas essa variável foi considerada estatisticamente irrelevante. Comprova-se, 

então, que o comportamento de clíticos iniciais de grupos e de sílabas iniciais pretônicas de 

palavras fonológicas é, ao menos parcialmente, divergente quanto à ditongação.  

4) Quanto ao papel desempenhado pela aplicação do acento primário à sílaba 

observada, percebeu-se, considerando tanto a totalidade das ocorrências quanto apenas as 

palavras fonológicas, que as sílabas tônicas são favorecedoras da ditongação. Embora 

desfavoreçam a aplicação da regra, as sílabas átonas também apresentam vogais ditongadas. 

5) Acerca da posição da consoante no item, notou-se que há maior favorecimento às 

realizações ditongadas quando ocorrem processos de ressilabação, deixando a consoante de 

ocupar a coda e passando a ataque silábico da sílaba seguinte. Além desse contexto, destacou-
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se o papel também favorável da consoante em coda em posição absoluta. Por sua vez, as 

consoantes internas ao item desfavorecem a ocorrência de ditongação.  

Realizou-se, para esse grupo, um cruzamento com a variável referente à tonicidade da 

sílaba, evidenciando que, para as consoantes finais, o fato de estarem inseridas em sílaba 

tônica exerce forte influência na ditongação da vogal. Comprovou-se, assim, que oxítonos são 

ambientes propícios às vogais ditongadas.  

6) No que tange à realização da consoante em coda silábica, observou-se, no 

panorama geral, que as realizações alveolares do /S/ em coda possibilitam, com certa ênfase, a 

ocorrência de ditongação, enquanto as fricativas palato-alveolares desfavorecem o 

desdobramento das vogais em ditongo.  

Averiguando cada capital isoladamente, constatou-se que, mesmo naquelas em que a 

maior parte das ocorrências se refere a essas articulações consonantais, a maior possibilidade 

de serem encontradas realizações ditongadas se refere também às fricativas alveolares, como 

demonstraram, com maior clareza, os dados de Recife e de Manaus. Situações como as do Rio 

de Janeiro, de Belém e de Macapá, embora demonstrem esse mesmo quadro, não são tão 

elucidativas, pois as ocorrências estão restritas a itens monossilábicos e clíticos iniciais de 

grupos.  

A partir dos resultados encontrados, é possível tecer considerações sobre as questões 

levantadas pelos estudos de fonológicos efetuados por Bisol (1989, 1994, 2012), os quais 

evidenciam o papel das consoantes na existência dos ditongos variáveis, e, ainda, estabelecer 

relações entre as situações vistas em cada capital e a diferenciação dialetal que se manifesta 

no Brasil quanto à realização do /S/ em coda.  

Segundo os referidos trabalhos de Bisol, pautados em pressupostos do Modelo de 

Geometria de Traços, o processo de ditongação em sílabas fechadas por /S/ seria explicado 

como um tipo de assimilação, em que a formação da semivogal [j] decorreria do espraiamento 

de um nó vocálico [+coronal], subjacente à consoante em coda silábica. Adverte para o fato 

de que, embora as fricativas palatais tenham esse traço explícito em sua articulação, por serem 

tidas como consoantes complexas, o espraiamento independeria de ser a realização fonética da 

consoante alveolar ou palato-alveolar, pois a articulação coronal seria inerente a qualquer uma 

das realizações. A ditongação seria, assim, possível diante de qualquer um dos dois tipos de 

segmentos. Os dados, entretanto, revelam que, ainda que a ditongação ocorra diante de palato-

alveolar, encontra forte restrição nesse contexto, sendo o ambiente da alveolar preferencial ao 

fenômeno.  
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Ao trazer à tona a ideia de “assimilação”, processo fonético-fonológico em que um 

segmento adquire características do segmento adjacente, cria, entretanto, certa impressão de 

que o processo seria facilitado pelo segmento palatal, que apresenta, explicitamente, o traço 

que origina o iode desses ditongos.  

Em decorrência dessa impressão, somada à ideia divulgada por Silva Neto (1979) e 

outros, de que esse tipo de ditongação seria decorrente da palatalização do /S/ em coda 

silábica (efetivada, segundo o autor, no Rio de Janeiro, a partir do século XIX) e à diversidade 

dialetal proporcionada pela variação no /S/ em coda silábica, decidiu-se observar a questão, 

pormenorizadamente, em cada uma das capitais. Dessa observação, viu-se que, mesmo em 

áreas em que predominam as palato-alveolares, as realizações ditongadas são mais prováveis 

diante de alveolares, havendo algumas situações, como a do Rio de Janeiro, que não são 

conclusivas, por se limitarem as ocorrências de ditongação em sílabas fechadas por sibilante a 

itens específicos.  

Assim, compreende-se, com as devidas ressalvas, que não se pode, para a amostra aqui 

constituída e analisada, correlacionar esse fenômeno ao processo de palatalização do /S/ em 

coda estabelecendo entre eles uma relação de causa e efeito.  

7) Considerando as vogais que servem de base aos ditongos formados, notou-se, a 

partir da exclusão das ocorrências do vocábulo ‘arroz’ (que enviesavam as observações para 

esse grupo) que as vogais médias palatais e as vogais centrais são mais suscetíveis à 

ditongação em sílaba travada por /S/. Por sua vez, a série dos segmentos vocálicos velares 

apresenta menos possibilidade de se ditongar. 

Como se viu no Capítulo 4, as consoantes fricativas estariam entre os segmentos 

menos sonoros, enquanto as vogais médias e abertas, mais suscetíveis à ditongação, como foi 

demonstrado no estudo com as capitais, figurariam entre os mais sonoros. Ademais, são essas 

vogais que, acusticamente, apresentam valores mais altos para o primeiro formante (referente 

à abertura). Cria-se, então, em sílabas cujo núcleo é preenchido por essas vogais, sucedidas de 

consoante fricativa, uma relação de sonoridade diferente do que se vê em outras, cujo núcleo é 

preenchido por vogais altas e posteriores.  

Acredita-se, então, que a caracterização articulatória, baseada na percepção auditiva, 

não seja suficiente para esclarecer o real status desses elementos no processo de ditongação 

em sílabas fechadas por /S/. Um estudo mais abrangente, centrado nos segmentos vocálicos, 

que, como mostram Callou, Moraes e Leite (1996, 2013), diferenciam-se dialetalmente por 
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características acústico-articulatórias, talvez possa demonstrar que em certas áreas aspectos 

como a altura e a duração dessas vogais sejam importantes para a compreensão do fenômeno.  

Diante dos resultados encontrados para as variáveis linguísticas, algumas perspectivas 

podem ser visualizadas e hipóteses podem ser traçadas para que se possa compreender, com 

maior pormenor, a situação da ditongação em sílabas fechadas por /S/ no PB. 

 Pensando na estrutura silábica, esse processo poderia ser entendido como uma 

tendência a diminuir a diferença entre o núcleo, vogal forte preferencialmente (vogal mais 

anterior, mais longa e mais aberta), e a coda, consoante fricativa, a partir do desdobramento 

da vogal em ditongo constituído de glide palatal. Os contextos mais salientes fonicamente, 

representados pelas sílabas dotadas de acento primário e pelos itens de menor extensão 

(monossílabos e clíticos monossilábicos, que ocorrem em posição inicial do grupo) seriam 

favoráveis ao fato, na medida em que ampliam a força dessas sílabas. Compreende-se, no 

entanto, que apenas estudos experimentais e que apresentem um controle mais rígido dos 

contextos linguísticos podem esclarecer essas questões. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No intuito de estabelecer as derradeiras considerações desta dissertação, retomam-se, 

brevemente, alguns passos percorridos nas trilhas que aqui se expuseram.  

Objetivou-se, fundamentalmente, com este estudo, fornecer um retrato sincrônico 

acerca da ditongação em sílabas fechadas por /S/ no Português do Brasil, tomando por base a 

fala de 200 informantes, socialmente estratificados, nativos de 25 capitais brasileiras, 

investigadas pelo Projeto ALiB. Para isso, selecionaram-se ocorrências de ausência ([»pas], 

[a»xos], [as»kazå]) e presença de ditongação vocálica ([»pajs], [a»xojs], [ajs»kazå]) em sílabas 

travadas, obtidas a partir das gravações da aplicação do QFF a esses indivíduos.  

Da análise dos dados desta pesquisa, percebeu-se que, quanto à ditongação em sílabas 

fechadas por /S/, a realidade linguística das 25 capitais brasileiras estudadas é bastante 

diferenciada. Compreendeu-se, para esse fenômeno, que a observação da estrutura linguística 

e a percepção da diferenciação social não podem ser feitas de modo isolado.  

 A distribuição diatópica das variantes ditongadas comprovou que essas realizações 

são desfavorecidas nas capitais do Sul brasileiro, as quais são seguidas pelas capitais do 

Centro-Oeste, do Sudeste (à exceção do Rio de Janeiro) e por Belém e Macapá, ao Norte do 

país. Mostrou-se também que há cidades na Região Norte (Boa Vista, Porto Velho e Rio 

Branco), em que se percebe um comportamento intermediário quanto ao fenômeno. Por fim, 

há aquelas cujos pesos relativos indicaram forte prevalência da ditongação das vogais, em 

face das suas realizações enquanto monotongos. Dentre estas estão todas as capitais do 

Nordeste brasileiro, além do Rio de Janeiro e de Manaus.  

Ainda que não se possa alegar uma divisão dialetal neste estudo, haja vista o fato de se 

limitar às capitais estaduais, notou-se certa oposição entre as localidades dos eixos meridional 

e setentrional, constituintes da rede de pontos considerada. Essa situação fica mais clara se 

forem tomados como referência os comportamentos extremos de Salvador, capital da Bahia, e 

de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul: enquanto a cidade mais antiga do país 

apresenta peso relativo altamente favorecedor ao fenômeno (0,90), na outra, pertencente ao 

Extremo-Sul brasileiro, incorporado ao Brasil apenas nos séculos XVIII e XIX, as realizações 

ditongadas são raras e pouco prováveis (peso de 0,08). A observação dos aspectos históricos 

permitiu compreender e, ao menos parcialmente, justificar a distribuição encontrada: a 

ditongação em sílabas fechadas por /S/ parece ser um traço típico das capitais nordestinas, 

com formação mais antiga e que passaram por intensos processos de contato entre povos e 
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línguas. Dessas áreas, parece ter se espraiado para outras, ao Norte, encontrando-se restrita a 

contextos linguísticos específicos, nas capitais do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.  

Observou-se, quanto às variáveis sociais controladas, que, de modo geral, são pouco 

significativas estatisticamente para a compreensão da ditongação em sílabas fechadas por /S/. 

Entendeu-se, a partir do que já se sabia sobre o fenômeno em estudo, que as variantes 

ditongadas são pouco marcadas do ponto de vista social, no âmbito da fala.  

Quanto ao nível de escolaridade dos informantes, notaram-se caminhos mais claros. 

Na maior parte das capitais (em 16 delas: Belém, Boa Vista, Manaus, Porto Velho, Aracaju, 

Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Salvador, Teresina, São Paulo, Vitória, Campo Grande, 

Cuiabá, Curitiba e Porto Alegre), a liderança no uso das variantes vocálicas ditongadas foi 

atribuída aos informantes de nível fundamental. Dentre estas, destacaram-se, com maiores 

diferenças entre os dois níveis, Porto Velho (Fundamental: 0,70; Superior: 0,47), Belém 

(0,55; 0,27) e Porto Alegre (0,18; 0,07). Pôde-se perceber, a partir dos resultados encontrados, 

que, excetuando-se os casos de Macapá, Belo Horizonte, Goiânia e Florianópolis, nas capitais 

em que a ditongação é pouco favorecida, o fenômeno parece persistir através da fala dos 

indivíduos menos escolarizados. Considerando apenas o Sul e o Sudeste do País, nota-se que 

apenas duas das seis cidades presentes nesse grupo divergem desse quadro.  

Viu-se, para a estratificação quanto ao gênero, que tanto há capitais em que a 

ditongação é mais expressiva entre os homens (Boa Vista, Porto Velho, Fortaleza, João 

Pessoa, Natal, Recife, Salvador, São Luís, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Campo 

Grande, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre) quanto existem outras em que as mulheres lideram 

a disseminação do fenômeno (Belém, Macapá, Manaus, Rio Branco, Aracaju, Maceió, 

Teresina, Rio de Janeiro, Cuiabá e Florianópolis). 

No que é atinente à faixa etária dos informantes, as diferenças numéricas quanto à 

distribuição do fenômeno pelas duas faixas consideradas é, de modo geral, pequena, não 

sendo viável postular um processo de mudança em curso. Estabeleceu-se um grupo de cidades 

em que se evidenciaram maiores pesos para a ditongação, dentre os informantes mais jovens 

(Macapá, Manaus, Natal, Recife, Salvador, São Luís, Teresina, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Vitória e Goiânia), outro em que se viu destaque dos mais velhos (Boa Vista, Aracaju, 

Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba e Porto 

Alegre), que contrastaram, por fim, com os casos de Porto Velho, Belém e Florianópolis, em 

que a distribuição entre as faixas é equânime, indicando provável estabilidade. 

 Verificou-se que, quando vistas as situações dos dois grupos, sobressaíram os casos 

de Macapá, São Paulo e Vitória − em que observações mais acuradas indicariam prováveis 
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mudanças no sentido da incorporação das variantes ditongadas às normas locais, por ação dos 

informantes mais jovens − e de Campo Grande, Curitiba e João Pessoa, onde as formas com 

ditongo parecem estar deixando de ser usuais.  

Entendeu-se, no que concerne aos aspectos sociais, que os resultados obtidos são 

limitados, considerando o número reduzido de informantes em cada uma das células sociais.  

Acerca dos aspectos linguísticos, as observações foram variadas. Retomam-se aqui 

apenas os itens mais gerais, de modo pontual.  

O primeiro aspecto controlado, domínio prosódico ao qual se vincula a sílaba fechada 

por /S/, teve como objetivo demonstrar, de modo mais preciso possível, o comportamento de 

partículas átonas perante palavras fonológicas independentes. A partir dos resultados 

apresentados, que apontaram um grande favorecimento à ditongação em clíticos inseridos em 

grupos clíticos (representados, sobretudo, pelos determinantes ‘as/os’ e pela conjunção 

‘mas’), percebeu-se que esses elementos, embora, na realidade fonético-fonológica, se 

manifestem apoiados em palavras fonológicas, que atuam como palavras hospedeiras, 

constituindo conjuntos de duas ou mais sílabas, parecem guardar sua identidade de item 

monossilábico do componente lexical. Um estudo mais aprofundado acerca dessa questão 

precisa ser realizado, para se compreender a dimensão real desse caso, que é pertinente às 

interfaces da fonologia, do léxico e da sintaxe.  

Quanto ao número de sílabas do item, corroborou-se a ideia de que os monossílabos 

seriam mais suscetíveis a apresentar vogais ditongadas. Entretanto salientou-se que, em certas 

cidades, o fenômeno encontra-se difundido em itens mais extensos, não se limitando, nesses 

casos, nem aos monossílabos nem aos grupos clíticos com duas sílabas ou mais (em que as 

sílabas que apresentam os ditongos são as que correspondem ao elemento fonologicamente 

dependente). Casos como o de Salvador, cujos dados demonstram difusão do fenômeno em 

contextos variados, revelaram que não se trata apenas da proeminência estatística ou não 

quanto à ditongação. A análise qualitativa dos dados revelou que, em algumas das normas 

estudadas, as variantes ditongadas encontram fortes restrições, ao passo que, em outras, 

parecem estar se disseminando para além dos contextos tidos, genericamente, como 

favorecedores.  

A variável posição da sílaba no item atuou no sentido de ratificar as percepções 

estabelecidas na análise dos grupos anteriores. Para a observação dos grupos clíticos em 

conjunto com as palavras fonológicas, viu-se que as realizações ditongadas são mais possíveis 

nos casos em que a sílaba ocupa a posição inicial do item, o que corresponde, justamente, ao 

lugar ocupado pelos clíticos iniciais dos grupos.   



248 
 

Considerando isoladamente a interferência da aplicação do acento primário às sílabas 

em análise, viu-se que as sílabas tônicas, de modo geral, são mais suscetíveis a apresentarem 

núcleos ditongados. Todavia alertou-se para o fato de que os pesos relativos atribuídos às 

sílabas átonas (em referência às ocorrências em sua totalidade e, depois, ao caso isolado das 

palavras fonológicas e da conjunção ‘mas’ diante de pausa) não são tão baixos a ponto de se 

atribuir a esse contexto um grande desfavorecimento quanto à ditongação das vogais. Embora 

menos recorrentes, as realizações ditongadas são também possíveis em sílabas átonas, quer 

sejam elas clíticos ou sílabas pretônicas e postônicas de palavras fonológicas.  

No caso da posição da consoante nos itens, viu-se que as realizações ditongadas são 

mais facilitadas quando a consoante deixa de estar em coda silábica (por exemplo, em 

‘casas’), passando a ataque da sílaba seguinte, mediante processos de ressilabação (como em 

‘casaizamarelas’). Para esse caso, são necessários estudos que relacionem, à luz de teorias 

fonológicas, as interferências dos processos de ressilabação envolvendo consoantes − que, 

conforme se esclareceu no Capítulo 7, são poucos – e a ditongação em sílabas fechadas por 

/S/, processo de natureza segmental. Ainda com relação a essa variável, observou-se que a 

ditongação é também provável quando as consoantes se encontram em posição final absoluta, 

diante de pausa. Representam, largamente, essas situações os monossílabos tônicos (paz, três, 

dez) e oxítonos (arroz, vocês, rapaz), conforme se comprovou com a realização de um 

cruzamento entre esse grupo e aquele referente à tonicidade da sílaba observada. 

No que tange à realização fonética da consoante em coda silábica, viu-se que, no 

âmbito geral, as realizações ditongadas são fortemente desfavorecidas quando as vogais são 

seguidas de consoante fricativa palato-alveolar (peso de 0,22), ao passo que são favorecidas 

diante das realizações alveolares do /S/ (0,62). A análise dos valores obtidos em cada capital 

confirmou, para boa parte delas, essa impressão.  Não é possível, a partir da análise dos dados 

desta amostra, afirmar que a ditongação em sílabas fechadas por /S/ é consequência direta do 

processo de palatalização do /S/ em coda silábica.  

Com referência à última variável linguística controlada, viu-se que as vogais médias 

anteriores e a vogal baixa central são as mais passíveis de se ditongarem, enquanto a 

ditongação na série das posteriores é rara, restringindo-se a alguns vocábulos como ‘arroz’, 

‘luz’ e ‘nós’. Observou-se, então, que as vogais mais fortes são, justamente, aquelas mais 

suscetíveis à ditongação.  

Compreendeu-se que estudos mais pormenorizados, que levem em conta as dimensões 

acústicas das vogais, serão necessários para explicitar as reais interferências dessa variável na 

maior ou menor possibilidade de ditongação. Relevando o fato de as vogais se diferenciarem 
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dialetalmente quanto aos aspectos acústicos, entende-se que esse estudo poderá, igualmente, 

iluminar caminhos na compreensão da distribuição diatópica, uma vez que, ao menos no que 

tange à impressão auditiva, são as áreas que apresentam vogais mais longas e abertas aquelas 

com maiores pesos para a aplicação da regra e aquelas em que o fenômeno se encontra 

disseminado em contextos linguísticos mais diversos.  

Conclui-se, por fim, que, longe de se esgotarem as considerações em torno da regra 

variável em estudo – que, ainda, conta com poucas investigações −, abriram-se, aqui, portas 

para que sejam percorridos novos caminhos que visem a esclarecer essa situação, para que se 

compreendam, com maior pormenor, aspectos referentes ao paradigma fonético-fonológico da 

língua portuguesa no Brasil.  
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APÊNDICE A – ORDEM DE SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS NAS RODADAS POR CAPITAIS 

SALVADOR MACEIÓ RECIFE RIO DE JANEIRO TERESINA 
(1) posição da sílaba no 

item;  
(2) qualidade da vogal de 

base; 
(3) domínio prosódico ao 

qual se vincula a sílaba 
fechada por /S/; 

(4) realização fonética da 
consoante em coda 
silábica; 

(5) número de sílabas do 
item. 

Todas as variáveis 
linguísticas foram 
consideradas igualmente 
significativas pelo programa. 

(1) número de sílabas do 
item; 

(2) domínio prosódico ao 
qual se vincula a sílaba 
fechada por /S/; 

(3) realização fonética da 
consoante em coda 
silábica; 

(4) qualidade da vogal de 
base; 

(5) posição da sílaba no 
item. 

Todas as variáveis 
linguísticas foram 
consideradas igualmente 
significativas pelo programa. 

(1) número de sílabas do 
item; 

(2) qualidade da vogal de 
base; 

(3) domínio prosódico ao 
qual se vincula a sílaba 
fechada por /S/; 

(4) posição da sílaba no 
item. 

NATAL FORTALEZA SÃO LUÍS ARACAJU JOÃO PESSOA 
Todas as variáveis 
linguísticas foram 
consideradas igualmente 
significativas pelo programa. 

(1) número de sílabas do 
item; 

(2) qualidade da vogal de 
base; 

(3) posição da sílaba no 
item. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as variáveis 
linguísticas foram 
consideradas igualmente 
significativas pelo programa. 

(1) número de sílabas do 
item; 

(2) domínio prosódico ao 
qual se vincula a sílaba 
fechada por /S/; 

(3) realização fonética da 
consoante em coda 
silábica; 

(4) qualidade da vogal de 
base; 

(5) posição da sílaba no 
item. 

(1) número de sílabas do 
item; 

(2) qualidade da vogal de 
base; 

(3) domínio prosódico ao 
qual se vincula a sílaba 
fechada por /S/; 

(4) realização fonética da 
consoante em coda 
silábica. 
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MANAUS BOA VISTA PORTO VELHO RIO BRANCO MACAPÁ 
Todas as variáveis 
linguísticas foram 
consideradas igualmente 
significativas pelo programa. 

Todas as variáveis 
linguísticas foram 
consideradas igualmente 
significativas pelo programa. 

(1) número de sílabas do 
item; 

(2) qualidade da vogal de 
base; 

(3) realização fonética da 
consoante em coda 
silábica; 

(4) domínio prosódico ao 
qual se vincula a sílaba 
fechada por /S/; 

(5) acentuação da sílaba. 

(1) número de sílabas do 
item; 

(2) posição da consoante no 
item; 

(3) qualidade da vogal de 
base; 

(4) domínio prosódico ao 
qual se vincula a sílaba 
fechada por /S/. 

(1) posição da consoante no 
item; 

(2) posição da sílaba no 
item; 

(3) realização fonética da 
consoante em coda 
silábica; 

(4) acentuação da sílaba; 

(5) domínio prosódico ao 
qual se vincula a sílaba 
fechada por /S/. 

BELÉM CUIABÁ GOIÂNIA VITÓRIA CAMPO GRANDE 
(1) realização fonética da 
consoante em coda silábica; 

(2) qualidade da vogal de 
base; 

(3) posição da consoante no 
item; 

(4) posição da sílaba no item. 

(1) número de sílabas do 
item; 

(2) realização fonética da 
consoante em coda 
silábica; 

(3) domínio prosódico ao 
qual se vincula a sílaba 
fechada por /S/; 

(4) qualidade da vogal de 
base. 

(1) posição da consoante no 
item; 

(2) posição da sílaba no 
item; 

(3) qualidade da vogal de 
base; 

(4) acentuação da sílaba. 

(1) número de sílabas do 
item; 

(2) domínio prosódico ao 
qual se vincula a sílaba 
fechada por /S/; 

(3) qualidade da vogal de 
base; 

(4) posição da consoante no 
item; 

(5) acentuação da sílaba. 

(1) número de sílabas do 
item; 

(2) realização fonética da 
consoante em coda silábica; 

(3) domínio prosódico ao 
qual se vincula a sílaba 
fechada por /S/; 

(4) qualidade da vogal de 
base. 

SÃO PAULO BELO HORIZONTE FLORIANÓPOLIS CURITIBA PORTO ALEGRE 
(1) posição da consoante no 

item; 
(2) qualidade da vogal de 

base; 
(3) domínio prosódico ao 

qual se vincula a sílaba 
fechada por /S/; 

(4) número de sílabas do 
item. 

(1) posição da consoante no 
item; 

(2) domínio prosódico ao qual 
se vincula a sílaba fechada 
por /S/; 

(3) qualidade da vogal de 
base; 

(4) número de sílabas do 
item. 

(5) posição da consoante no 
item; 

(6) posição da sílaba no 
item; 

(7) qualidade da vogal de 
base. 

(1) posição da consoante no 
item; 

(2) acentuação da sílaba; 

(3) qualidade da vogal de 
base; 

(4) número de sílabas do 
item. 

(1) posição da consoante no 
item; 

(2) acentuação da sílaba.  
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APÊNDICE B − OCORRÊNCIAS DE DITONGAÇÃO EM SÍLABAS FECHADAS POR 
/S/ EM ITENS NÃO MONOSSILÁBICOS, EM CIDADES COM BAIXA TAXA DE 
APLICAÇÃO DO FENÔMENO 

LOCALIDADE 
ITENS COM DUAS OU MAIS SÍLABAS EM QUE HÁ 

DITONGAÇÃO DIANTE DE /S/ 

BELÉM 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (2 ocorrências); ‘raisgá’. 

- TRÊS SÍLABAS: ‘colegais’ (2 ocorrências); ‘nuiseios’. 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘aizinvasões’; ‘aizárvores’.  

MACAPÁ 

- DUAS SÍLABAS: ‘vocês’; ‘maizé’ (2 ocorrências); ‘arrois’ (3 
ocorrências); ‘atráis’ (2 ocorrências); ‘produz’; ‘maizhá’. 

- TRÊS SÍLABAS: ‘nais ruas’ (2 ocorrências);  ‘nuiseios’ (2 
ocorrências); ‘maizela’ ‘aisetas’ ‘lâmpadais’; ‘ais ruais’; ‘aizáguas’ 
‘dais pedras’; ‘daizidas’; ‘uizíndios’; ‘ais vezis’; ‘uizovos’; 
‘maizele’; ‘maizaqui’.  

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘aizárvores’ (4 ocorrências); 
‘naiziscolas’; ‘aizistrela’; ‘aiz bangolas’; ‘naichamadas’; 
‘maizagente’; ‘maizuusual’. 

VITÓRIA 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (4 ocorrências); ‘atráis’ (2 ocorrências); 
‘rapaiz’; ‘maizeu’ (3 ocorrências); ‘aispas’; ‘inglêis’; ‘vocêis’. 

- TRÊS SÍLABAS: ‘daizotas’; ‘maizaqui’; ‘quioisquis’; ‘aizvezi’. 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘aiz mudinha’. 

BELO HORIZONTE 

- DUAS SÍLABAS: ‘maizeu’ (9 ocorrências); ‘maizé’ (3 ocorrências); 
‘talveiz’; ‘raisgá’; ‘uis pais’. 
- TRÊS SÍLABAS: ‘ais duas’ (2 ocorrências); ‘uizolhos’; ‘uizoito’. 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘uis noventa’; ‘ais gurdurinha’; ‘dais 
pessoa’ (2 ocorrências); ‘uizapartamento’; ‘uizoitenta’; ‘umais dais 
outras’; ‘aispirado’; ‘maizagente’. 

SÃO PAULO 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (2 ocorrências); ‘us treis’; ‘atrais’(2 
ocorrências); ‘maizeu’ (8 ocorrências). 

- TRÊS SÍLABAS: ‘uizosso’; ‘maizentão’; ‘maizacho’. 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘maizuferro’; ‘maizucorreto’; 
‘maizacarne’; ‘dais favelas’. 

CAMPO GRANDE 

- DUAS SÍLABAS: ‘atráis’; ‘arrois’ (3 ocorrências); ‘maizeu’ (2 
ocorrências); ‘maize’; ‘boisque’. 

- TRÊS SÍLABAS: ‘maizaí’; ‘peisquisa’. 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘nais periferia’; ‘maizutempo’; 
‘uizospedis’; ‘aizárvores’. 

CUIABÁ - DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (2 ocorrências); ‘maizé’ (2 ocorrências); 
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‘uis dois’; ‘maizeu’ (3 ocorrências); ‘atráis’. 

- TRÊS SÍLABAS: ‘fóisforo’; ‘raispadô’; ‘ais veze’; ‘aizhoras’; ‘dais 
brancas’; ‘nais casas’; ‘plantá-lais’; ‘dais casas’.  

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘maizacasa’; ‘churrasquêra’; 
‘maizhoje’ (2 ocorrências); ‘daizárvores’; ‘uis professores’.  

GOIÂNIA 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (2 ocorrências); ‘atráis’ (3 ocorrências); 
‘gaista’; ‘maizé’ (6 ocorrências); ‘duais’ (2 ocorrências); ‘maizeu’ 
(2 ocorrências). 

- TRÊS SÍLABAS: ‘maizhoje’; ‘uizovos’ (3 ocorrências) ; 
‘maizassim’ (2 ocorrências); ‘aisfalto’ (2 ocorrências). 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘aijanelas’; ‘maizacidade’; 
‘maizemgeral’; ‘maizagente’ (2 ocorrências); ‘maizumilho’.   

CURITIBA 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (3 ocorrências); ‘maizeu’ (2 ocorrências); 
‘maizé’ (2 ocorrências).  

- TRÊS SÍLABAS: ------- 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘maizantigamente’; ‘maizagente’; 
‘daizinvasões’; ‘maizagora’.  

FLORIANÓPOLIS 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (2 ocorrências); ‘maizeu’ (2 ocorrências); 
‘maizé’ (3 ocorrências); ‘uns deiz’. 

- TRÊS SÍLABAS: ‘maizaté’; ‘maizhoje’; ‘maizeles’; ‘uizhomens’; 
‘maizqui’; ‘uizolhos’.  

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘aizárvores’ (2 ocorrências).  

PORTO ALEGRE 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’; ‘maizé’ (2 ocorrências). 

- TRÊS SÍLABAS: ‘maizela’. 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘maizalambreta’; ‘maizamaioria’; 
‘maizemprincípio’.  

Legenda 

 Sílaba ditongada de clítico inicial/medial 

 Sílaba ditongada em palavra fonológica isolada ou palavra hospedeira de grupo clítico 

 Sílaba ditongada de clítico final 
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APÊNDICE C − OCORRÊNCIAS DE DITONGAÇÃO EM SÍLABAS FECHADAS POR 
/S/ EM ITENS NÃO MONOSSILÁBICOS, EM CIDADES COM TAXA INTERMEDIÁRIA 
DE APLICAÇÃO DO FENÔMENO 

LOCALIDADE 
ITENS COM DUAS OU MAIS SÍLABAS EM QUE HÁ 

DITONGAÇÃO DIANTE DE /S/ 

Boa Vista 

- DUAS SÍLABAS: ‘elais’; ‘arrois’ (6 ocorrências); ‘raisgá’; ‘atráis’ (5 
ocorrências); ‘maizeu’ (3 ocorrências); ‘maizé’; ‘harais’. 

- TRÊS SÍLABAS: ‘aizasa’; ‘maizolha’; ‘aisfalto’ (2 ocorrências); ‘ais 
costas’; ‘maizemque’; ‘dais casa’; ‘nais vilas’; ‘ais quatro’; ‘maizaí’; 
‘aliáis’; ‘naizáguas’; ‘maizassim’; ‘maizhoje’; ‘ais casa’; ‘ais quatro’; 
‘colegais’; ‘eisquerdo’.  

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘ais pessoas’ (6 ocorrências); 
‘maizionde’; ‘uizapagão’; ‘uis cômodo’; ‘nais fazenda’ (2 
ocorrências); ‘maizainda’; ‘maigeralmente’; ‘maizapeneira’; ‘ais 
gerações’; ‘dais criações’; ‘daizáreas’; ‘maizuusual’; ‘aiziscolas’; ‘ais 
crianças’.  

Porto Velho 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (9 ocorrências); ‘elais’; ‘placais’; ‘raisgá’; 
‘maisó’; ‘capaiz’; ‘maizeu’; ‘atráis’ (3 ocorrências); ‘maizé’ (2 
ocorrências); ‘buisca’; ‘talveiz’.  

- TRÊS SÍLABAS: ‘ais costa’ (2 ocorrências); ‘baistante’; ‘japonêis’; 
‘daizaula’; ‘ais casas’; ‘ais canoa’; ‘maisítjo’; ‘maizele’; ‘umas trêis’; 
‘colegais’ (2 ocorrências); ‘uizórgão’; ‘maizaí’; ‘maicêtá’; ‘alaistrô’; 
‘ais rodas’.  

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘umaizali’; ‘aispessoas’ (3 ocorrências); 
‘umaisetas’; ‘praiziscolas’. 

Rio Branco 

- DUAS SÍLABAS: ‘maizé’; ‘arrois’ (6 ocorrências); ‘juntais’; ‘maizeu’ 
(2 ocorrências);  ‘ruais’; ‘duais’. 

- TRÊS SÍLABAS: ‘fóisforo’ (2 ocorrências); ‘maizacho’; ‘ais cores’; 
‘maizaí’; ‘ais placas’; ‘daizotras’. 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘maizamoradia’; ‘aizárvores’; ‘ais 
produções’; ‘maizamaioria’.  

Legenda 

 Sílaba ditongada de clítico inicial/medial 

 Sílaba ditongada em palavra fonológica isolada ou palavra hospedeira de grupo clítico 
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APÊNDICE D − OCORRÊNCIAS DE DITONGAÇÃO EM SÍLABAS FECHADAS POR 
/S/ EM ITENS NÃO MONOSSILÁBICOS, EM CIDADES COM ALTA TAXA DE 
APLICAÇÃO DO FENÔMENO 

LOCALIDADE 
ITENS COM DUAS OU MAIS SÍLABAS EM QUE HÁ 

DITONGAÇÃO DIANTE DE /S/ 

Manaus 
 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (7 ocorrências); ‘atráis’ (3 ocorrências); 
‘maizeu’ (2 ocorrências); ‘caisca’; ‘talveiz’ (2 ocorrências); ‘maizé’ 
(6 ocorrências); ‘rapaz’ (2 ocorrências);  ‘elais’; ‘raisgá’; ‘uns trêis’; 
‘vocêis’; ‘maisó’.  

- TRÊS SÍLABAS: ‘nais casa’ (2 ocorrências); ‘fóisforo’ (2 
ocorrências); ‘eiscola’; ‘ais contas’; ‘aiz vezi’ (2 ocorrências); ‘uis 
carro’; ‘ais placa’; ‘aizaula’; ‘daizotra’; ‘maizacho’; ‘maizesse’; 
‘maizaqui’ (3 ocorrências); ‘maizessa’; ‘aliáis’(2 ocorrências); ‘ais 
rosas’; ‘aisombra’; ‘maizele’ (2 ocorrências); ‘maizaí’; ‘dais coisa’; 
‘maizhoje’; ‘maizaqui’; ‘uizolhos’ (2 ocorrências).   

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘aizárvores’ (4 ocorrências); 
‘naizistradas’; ‘aisfaltado’; ‘maizamaioria’; ‘maizaspessoas’; 
‘maizantigamente’; ‘daizatividades’; ‘maizaisvezis’; ‘maizaisvezis’; 
‘prateleirais’; ‘aizabelhas’; ‘maizucerto’; ‘maisiele’; ‘ais pessoas’. 

Aracaju 

- DUAS SÍLABAS: ‘raisgá’ (3 ocorrências); ‘atráis’ (2 ocorrências); 
‘arrois’ (5 ocorrências); ‘maizé’(2 ocorrências); ‘placais’; ‘rapaiz’; 
‘casais’; ‘maizeu’. 

- TRÊS SÍLABAS: ‘peiscoço’ (2 ocorrências); ‘ais pracas’; ‘ais costa’; 
‘ais planta’; ‘uis pineu’; ‘raisgano’; ‘c’uizolhos’ (2 ocorrências). 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘ais casinhas’ (2 ocorrências); ‘ais 
tábuas’; ‘nuis cantinho’; ‘ais pessoas’ (2 ocorrências); ‘ais pessoas’ 
‘aizárvores’; ‘rúisticas’; ‘ais residências’; ‘labaredais’; ‘maizotrus’.  

Fortaleza 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (7 ocorrências); ‘raisgá’(2 ocorrências) ; 
‘atráis’(3 ocorrências); ‘fóisfo’; ‘maizisso’; ‘duizhome’.  

- TRÊS SÍLABAS: ‘peisquisa’; ‘duiscarros’; ‘raisgano’ (2 ocorrências); 
‘uis peixes’. 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘daiz mulheres’; ‘uis pulíticos’; ‘aiz 
lâmpida’; ‘aiz luminária’; ‘aizárvore’; ‘uizarbusto’; ‘uiz marisco’; ‘ais 
pessoa’.  

João Pessoa 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (7 ocorrências); ‘atráis’ (4 ocorrências); 
‘caispa’; ‘deisvio’. 
- TRÊS SÍLABAS: ‘ais costa’; ‘eisquerdo’; ‘ais placas’; ‘peisquisa’. 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘aizárvores’ (2 ocorrências); ‘prais 
pessoas’; ‘aiz verdura’; ‘nuis correios’; ‘uis problemas’. 

Maceió 

- DUAS SÍLABAS: ‘rapaiz’ (3 ocorrências); ‘muitais’; ‘arrois’ (9 
ocorrências); ‘maizeu’ (5 ocorrências); ‘góistcho’; ‘atráis’(5 
ocorrências); ‘elais’; ‘beistcha’ (2 ocorrências); ‘deisvio’; ‘maizé’; 
‘vocêis’; ‘maisó’. 
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- TRÊS SÍLABAS: ‘maizuso’; ‘aiz grades’; ‘fóisfero’; ‘aizasas’; ‘aiz 
vaca’; ‘aiz vezis’ (5 ocorrências); ‘aiz duas’; ‘ais coisa’; ‘reispostas’; 
‘uis fatos’; ‘uizdente’; ‘nuiseios’ (2 ocorrências); ‘ais costa’ 
(5ocorrências); ‘maizaqui’ (4 ocorrências); ‘ais praca’; ‘nuis peitcho’; 
‘uizovo’; ‘nais pista’; ‘maizesse’; ‘nais ruas’; ‘ais folha’; ‘nui seios’; 
‘duizotus’; ‘duis padrões’; ‘ais poças’; ‘ais placas’; ‘raisgano’; ‘ais 
core’; ‘c’uizolhos’; ‘ais casa’; ‘dais caxas’. 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘maizaqueles’; ‘uizgrãozinho’; 
‘coleisterol’; ‘nais pessoas’; ‘maizagora’; ‘ais pessoas’; ‘uiz menino’ 
(3 ocorrências); ‘nuizoutros’; ‘aizárvores’ (3 ocorrências); ‘aiz 
borbuleta’; ‘uis pintinho’; ‘umais folhinha’; ‘naizincoista’; 
‘naizincoista’; ‘uis pedrêro’; ‘uizóspedes’; ‘ais pessoa’; 
‘uizapartamento’; ‘uis brinquedo’; ‘uizinseto’; ‘uis puliciais’; 
‘uisoldados’; ‘nuis curreio’.  

Natal 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (7 ocorrências); ‘deisvio’ (3 ocorrências); 
‘diais’. 

- TRÊS SÍLABAS: ‘nais ruas’; ‘ais plantas’; ‘raisgano’; ‘ais costas’ (3 
ocorrências); ‘fóisforo’; ‘ais cores’; ‘ais teias’; ‘uis barcos’; 
‘peisquisa’; ‘uis carros’ (3 ocorrências); ‘ais casa’; ‘atravéis’.  

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘ais lâmpadas’ (2 ocorrências); 
‘aizárvores’ (5 ocorrências); ‘naiziscolas’ (2 ocorrências); ‘ais 
pessoas’ (2 ocorrências).  

Recife 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (7 ocorrências); ‘maijá’; ‘ráisgo’; ‘raisgá’; 
‘atráis’ (3 ocorrências); ‘caisca’; ‘deisvios’; ‘talveiz’; ‘maizeu’; 
‘placais’.  

- TRÊS SÍLABAS: ‘ais tábua’; ‘fóisforo’ (2 ocorrências); ‘aiz vezes’ (4 
ocorrências); ‘aiz nuvem’ (2 ocorrências);  ‘ais folha’; ‘uiz dente’; 
‘chaminéis’; ‘ais placa’; ‘uizolho’ (2 ocorrências); ‘dais casas’; ‘uiz 
galhos’; ‘nuiz bairros’. 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘uizispinho’; ‘palafitazinhais’; 
‘uizinteriô’; ‘praizusinas’; ‘vaisculhante’; ‘dais passagem’; 
‘aizimpresas’; ‘uis penachos’; ‘uis tijolos’; ‘aizárvores’ (2 
ocorrências); ‘uizinteriô’; ‘nuiz lugares’; ‘uizônibus’; ‘nuis correios’.  

Salvador 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’(7 ocorrências); ‘caisca’; ‘raisgá’(2 
ocorrências); ‘meisma’(2 ocorrências); ‘foisfo’ (2 ocorrências); 
‘frutais’; ‘muitais’;  ‘caispa’ (2 ocorrências); ‘rodais’; ‘costais’ (2 
ocorrências); ‘atráis’.  

- TRÊS SÍLABAS: ‘colegais’ (4 ocorrências); ‘peiscoço’ (4 
ocorrências); ‘aiscosta’ (4 ocorrências); ‘nuizbairro’; ‘aiscosta’; 
‘baistante’ (2 ocorrências); ‘uizdente’; ‘daiscaxa’; ‘uizovo’ (2 
ocorrências); ‘aisplaca’ (2 ocorrências); ‘uizolhos’; ‘nuiseios’ (2 
ocorrências); ‘uistermos’; ‘uispineus’; ‘aiscasas’; ‘capataiz’; 
‘aisplacas’. 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘pratileirais’; ‘aizárvores’ (5 
ocorrências); ‘naisfazendas’; ‘aizminina’; ‘nuispeitinho’; 
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‘uizóspedes’; ‘aizmoradias’; ‘naizáreas’; ‘uisproprietários’; 
‘duizagricultores’.  

São Luís 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (6 ocorrências); ‘atráis’ (3 ocorrências).  

- TRÊS SÍLABAS: ‘ais rédeas’; ‘uisinais’; ‘ais rodas’; ‘coroais’; 
‘uizolhos’; ‘nuiseios’; ‘nuis peitos’; ‘ais costas’; ‘ais casas’ (3 
ocorrências); ‘dais caxa’; ‘ais costa’; ‘aiz vezi’ (2 ocorrências); 
‘fóisforo’ (3 ocorrências);  ‘uiseios’; ‘uis peixes’; ‘pruis currais’.  

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘aizárvores’ (2 ocorrências); 
‘aisementes’; ‘uis para-choque’; ‘aiz verdura’; ‘duizaçude’; ‘uis 
compradores’; ‘ais criança’; ‘uis terrenos’ (2 ocorrências); ‘nais 
residências’; ‘ais fundações’; ‘uizalicerce’; ‘ais parede’; ‘maizagente’; 
‘nais fazendas’; ‘ais pessoas’; ‘maizafazenda’.   

Teresina 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (8 ocorrências); ‘raisgá’; ‘atráis’ (2 
ocorrências); ‘deisvio’.  

- TRÊS SÍLABAS: ‘nuiseios’; ‘ais placa’; ‘aijanelas’; ‘raisgano’; ‘ais 
costa’ (2 ocorrências); ‘eisquerdo’ (2 ocorrências); ‘uiz dentes’; ‘aiz 
vezi’. 

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘ais partileiras’; ‘aizárvores’ (2 
ocorrências); ‘ais favelas’; ‘ais panelas’; ‘aijanelas’; ‘uis para-brisas; 
‘uis pecado’.   

Rio de Janeiro 

- DUAS SÍLABAS: ‘arrois’ (8 ocorrências); ‘caisca’; ‘uis rins’; ‘maizeu’ 
(6 ocorrências). 

- TRÊS SÍLABAS: ‘nuiseios’ (2 ocorrências); ‘portuguêis’; ‘fóisforo’.  

- QUATRO SÍLABAS OU MAIS: ‘uizassobradados’; ‘ais verduras’. 

Legenda 

 Sílaba ditongada de clítico inicial/medial 

 Sílaba ditongada em palavra fonológica isolada ou palavra hospedeira de grupo clítico 
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APÊNDICE E − REALIZAÇÕES DO VOCÁBULO ‘DEZ’ (QFF064) NAS CAPITAIS BRASILEIRAS – DADOS DO PROJETO ALiB 

LOCALIDADE INF.1 INF.2 INF.3 INF.4 INF.5 INF.6 INF.7 INF.8 

ARACAJU [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] 

FORTALEZA [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] 

JOÃO PESSOA [»dejs] [»dEjs] [»dEjS] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] 

MACEIÓ [»d[»d[»d[»dEs]Es]Es]Es]    [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs]  [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] 

NATAL [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] 

RECIFE [»dEjs] [»dEjS] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjS] [»dEjs] 

SALVADOR [»dEjS] [»dEjs] [»dEjS] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] 

SÃO LUÍS [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] 

TERESINA [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] 

BELÉM [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dEjS] [»dEjs] [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dEjS] [»dEjs] [»dEjS] 

BOA VISTA N.O. [»dEjs] [»dEjs] [»dEjS] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] 

MACAPÁ [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dEjS] [»dEjs] [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dEjS] [»dEjS] [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dEjS] 

MANAUS [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjS] [»dEjs] [»dEjS] 

PORTO VELHO [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [[[[»dEs]»dEs]»dEs]»dEs]    [»dEjs] 

RIO BRANCO [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] 

CURITIBA [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEjs] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEjs] [»dEjs] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEjs] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    
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FLORIANÓPOLIS [»dEjS] [»dEjs] [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dES][»dES][»dES][»dES]    

PORTO ALEGRE [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»d[»d[»d[»dEs]Es]Es]Es]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    

BELO HORIZONTE [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    

RIO DE JANEIRO [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dEjS] [»dEjS] [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dEjS] [»dEjS] [»dEjS] [»dEjs] 

SÃO PAULO [»dEjs] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEjs] [»dEjs] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    

VITÓRIA [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEjs] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEjs] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    

CAMPO GRANDE [»dEjs] [»dEjs] [»dEjS] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEjs] [»dEjs] 

CUIABÁ [»dEjs] [»dEjs] [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dEjs] [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dEjs] [»dES][»dES][»dES][»dES]    [»dEjs] 

GOIÂNIA [»dEjs] [»dEjs] [»dEjs] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEjs] [»dEjs] [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    [»dEs][»dEs][»dEs][»dEs]    

 

Legenda 

    Vogal ditongada diante de /S/  

    Vogal não ditongada diante de /S/ 

N.O. Resposta não obtida 
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APÊNDICE F − REALIZAÇÕES DO VOCÁBULO ‘TRÊS’ (QFF063) NAS CAPITAIS BRASILEIRAS – DADOS DO PROJETO ALiB 

LOCALIDADE INF.1 INF.2 INF.3 INF.4 INF.5 INF.6 INF.7 INF.8 

ARACAJU [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] 

FORTALEZA [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] 

JOÃO PESSOA [»tRejs] [»tRejs] [»tRejS] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] 

MACEIÓ [»tRejs] [»tRejs] [»tRej˙] [»tRejs]  [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] 

NATAL [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] 

RECIFE [»tRejS] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejS] [»tRejs] [»tRejS] [»tRejs] 

SALVADOR [»tRejS] [»tRejS] [»tRejS]   [»tRejs]   [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] 

SÃO LUÍS [»tRejs] [»tRejs] [»tRes] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRes] [»tRejs] 

TERESINA [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    

BELÉM [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    [»tRejS] [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    [»tRejs] [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    

BOA VISTA 
N.O. [»tRejs] [»tRejs] [»tRejS] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] 

MACAPÁ [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    [»tRejS] [»tRe˙][»tRe˙][»tRe˙][»tRe˙]    [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    [»tRejs] [»tRejS] [»tRejs] [»tRejs] 

MANAUS [»tRejs] [»tRejs] [»tRejS] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejS] [»tRejs] [»tRejS] 

PORTO VELHO [»tRejs] [»tRejs] [»tRej] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRejs] 

RIO BRANCO [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] 

CURITIBA [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRejs] [»tRes] 
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FLORIANÓPOLIS [»tRejS] [»tRejs] [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    [»tRejs] [»tRejs] [»tRejS] [»tR[»tR[»tR[»tReS]eS]eS]eS]    [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    

PORTO ALEGRE [»tRejs] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    

BELO HORIZONTE [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] 

RIO DE JANEIRO [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    [»tRejS] [»tRejS] [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    [»tRejS] [»tRejS] [»tRejS] [»tRejs] 

SÃO PAULO [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRejs]  [»tRejs] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    

VITÓRIA [»tRejs] [»tRejs] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    

CAMPO GRANDE [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRejs] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRejs] [»tRejs] 

CUIABÁ [»tRejs] [»tRejs] [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    [»tRejs] [»tRejS] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tReS][»tReS][»tReS][»tReS]    [»tRejs] 

GOIÂNIA [»tRejs] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRejs] [»tRes][»tRes][»tRes][»tRes]    [»tRejs] 

 

Legenda 

    Vogal ditongada diante de /S/  

    Vogal não ditongada diante de /S/  

N.O. Resposta não obtida 
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APÊNDICE G − REALIZAÇÕES DO VOCÁBULO ‘PAZ’ (QFF155) NAS CAPITAIS BRASILEIRAS – DADOS DO PROJETO ALiB 

LOCALIDADE INF.1 INF.2 INF.3 INF.4 INF.5 INF.6 INF.7 INF.8 

ARACAJU [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajS] [»pas][»pas][»pas][»pas]    

FORTALEZA [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] 

JOÃO PESSOA [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pajS] [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pajs] [»pajs] [»pajs] 

MACEIÓ [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] 

NATAL [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] 

RECIFE [»pajS] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»paj] [»pajs] [»pajS] [»pajs] 

SALVADOR [»pajs] [»pajS] [»pajS] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs]  

SÃO LUÍS [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pas] [»pajs] 

TERESINA [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] 

BELÉM [»paS][»paS][»paS][»paS]    [»pajS] [»pajS] [»paS][»paS][»paS][»paS]    [»paS][»paS][»paS][»paS]    [»paS][»paS][»paS][»paS]    [»pajs] [»paS][»paS][»paS][»paS]    

BOA VISTA [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajS] [»pajs] [»pas]  [»pajs] [»pajs] 

MACAPÁ [»paS][»paS][»paS][»paS]    [»paS][»paS][»paS][»paS]    N.O. [»p[»p[»p[»paS]aS]aS]aS]    [»paS][»paS][»paS][»paS]    [»paS][»paS][»paS][»paS]    [»paS][»paS][»paS][»paS]    [»pajS] 

MANAUS [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajS] [»pajs] [»pajS] 

PORTO VELHO [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pajs] [»pajs] 

RIO BRANCO [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pas] [»pajs] [»pajs] [»pajs] 

CURITIBA [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    
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FLORIANÓPOLIS [»pajS] [»paS][»paS][»paS][»paS]    [»paZ][»paZ][»paZ][»paZ]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»paS][»paS][»paS][»paS]    [»pajS] [»paS][»paS][»paS][»paS]    

PORTO ALEGRE [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    

BELO HORIZONTE [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    

RIO DE JANEIRO [»paS][»paS][»paS][»paS]    [»pajS] [»pajS] [»pajS] [»pajS] [»pajS] [»pajS] [»pajs] 

SÃO PAULO [»pajs] [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    

VITÓRIA [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»paS] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    

CAMPO GRANDE [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pajS] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    

CUIABÁ [»pajS] [»pajs] N.O. [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»paS] [»paS][»paS][»paS][»paS]    

GOIÂNIA [»pajs] [»pajs] [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pas][»pas][»pas][»pas]    [»pajs] [»pajs] [»pas][»pas][»pas][»pas]    

 

Legenda 

    Vogal ditongada diante de /S/  

    Vogal não ditongada diante de /S/  

N.O. Resposta não obtida 
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APÊNDICE H − REALIZAÇÕES DO VOCÁBULO ‘VOZ’ (QFF137) NAS CAPITAIS BRASILEIRAS – DADOS DO PROJETO ALiB 

LOCALIDADE INF.1 INF.2 INF.3 INF.4 INF.5 INF.6 INF.7 INF.8 

ARACAJU [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjS] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    

FORTALEZA [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] N.O. [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçjs] [»vçjs] 

JOÃO PESSOA [»vçjs] [»vçjs] [»vçjS] [»vçjs] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] 

MACEIÓ [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] 

NATAL [»vçjs] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    N.O. [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] 

RECIFE [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjS] [»vçjs] [»vçjS] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    

SALVADOR [»vçjs] [»vçjS] [»vçjS]  [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] 

SÃO LUÍS [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] 

TERESINA [»vçjs] [»vçs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçs] [»vçs] [»vçjs] 

BELÉM [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    [»vçjS]  [»vçjs] [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    [»vçjs] [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    

BOA VISTA [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjS] [»vçjs] [»[»[»[»vçs]vçs]vçs]vçs]    [»vçjs] [»vçjs] 

MACAPÁ [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    [»vçZ][»vçZ][»vçZ][»vçZ]    [»vçjS] [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    [»vçjs] [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    [»vçjS] 

MANAUS [»vçjs] [»vçjs] [»vçjS] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjS] [»vçjs] [»vçjS]  

PORTO VELHO [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] N.O. [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçjs] 

RIO BRANCO [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçjs] [»vçjs] [»vçjs] 

CURITIBA [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    N.O. [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    N.O. [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    N.O. 
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FLORIANÓPOLIS [»vçjS] [»vçjS] [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    

PORTO ALEGRE [»vçjs] [»vçs] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    

BELO HORIZONTE [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    

RIO DE JANEIRO [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    [»vçjS] [»vçjS] [»vçjS] [»vçjS] N.O. [»vçjS] [»vçjs] 

SÃO PAULO [»vçjs] N.O. [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçz][»vçz][»vçz][»vçz]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    

VITÓRIA [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçjs] [»vçjs] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»v[»v[»v[»vçs]çs]çs]çs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçjs] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    

CAMPO GRANDE [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçjS] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçjs] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    

CUIABÁ [»vçjs] [»vçjs] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçjs] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçjS] [»vçS][»vçS][»vçS][»vçS]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    

GOIÂNIA [»vçjs] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçjs] [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    [»vçs][»vçs][»vçs][»vçs]    

 

Legenda 

    Vogal ditongada diante de /S/  

    Vogal não ditongada diante de /S/  

N.O. Resposta não obtida 
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APÊNDICE I − REALIZAÇÕES DO VOCÁBULO ‘ARROZ’ (QFF 021) NAS CAPITAIS BRASILEIRAS – DADOS DO PROJETO ALiB 

LOCALIDADE INF.1 INF.2 INF.3 INF.4 INF.5 INF.6 INF.7 INF.8 

ARACAJU [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    

FORTALEZA [a»xojS] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xojs] 

JOÃO PESSOA [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojS] [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] 

MACEIÓ [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] 

NATAL [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] 

RECIFE [a»xojS] N.O. [a»xojs] [a»xojS] [a»xojS] [a»xojs] [a»xojS] [a»xojs] 

SALVADOR [a»xojS] [a»xojS]  [a»xojS] [a»xojs]  [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] 

SÃO LUÍS [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    

TERESINA [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] 

BELÉM [a»[a»[a»[a»xoS]xoS]xoS]xoS]    [a»xojS] [a»xoZ][a»xoZ][a»xoZ][a»xoZ]    [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    [a»xojs] [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    

BOA VISTA [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xojs] 

MACAPÁ [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    [a»xojs] [a»xojS] [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    [a»xojs] 

MANAUS [a»xojs] N.O. [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojS] [a»xojs] [a»xojs] 

PORTO VELHO [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] 

RIO BRANCO [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xojs] [a»xojs] 

CURITIBA [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»Rojs] [a»xojs] [a»xos[a»xos[a»xos[a»xos]]]]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»Ros][a»Ros][a»Ros][a»Ros]    
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FLORIANÓPOLIS [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojS] [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    

PORTO ALEGRE [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    

BELO HORIZONTE [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    

RIO DE JANEIRO [a»xojS] [a»xojS] [a»xojS] [a»xojS] [a»xojS] [a»xojS] [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    [a»xojS] 

SÃO PAULO [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    N.O. [a»xoz][a»xoz][a»xoz][a»xoz]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    

VITÓRIA [a»xojs] [a»xojs] [a»xoj] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    

CAMPO GRANDE [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    

CUIABÁ [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xojs] [a»xoS][a»xoS][a»xoS][a»xoS]    [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»RoS][a»RoS][a»RoS][a»RoS]    [a»Ros][a»Ros][a»Ros][a»Ros]    

GOIÂNIA [a»xojs] [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    [a»xos][a»xos][a»xos][a»xos]    

 

Legenda 
 Vogal ditongada diante de /S/  

 Vogal não ditongada diante de /S/  

N.O. Resposta não obtida 
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APÊNDICE J − REALIZAÇÕES DO VOCÁBULO ‘LUZ’ (QFF009) NAS CAPITAIS BRASILEIRAS – DADOS DO PROJETO ALiB 

LOCALIDADE INF.1 INF.2 INF.3 INF.4 INF.5 INF.6 INF.7 INF.8 

ARACAJU [»lujs] [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lujs] [»lujs] [»lujs] [»lujs] [»lujs] [»lus][»lus][»lus][»lus]    

FORTALEZA [»lujs] [»lujs] [»lujs] N.O. [»lujs] [»lujs] [»lujs] [»lujs] 

JOÃO PESSOA [»lujs] [»lus][»lus][»lus][»lus]    N.O. [»lujs] [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lujs] [»lujs] [»lujs] 

MACEIÓ [»lujs] [»lujs] [»lujz] [»lujs] [»lujs] [»lujs] N.O. [»lujz] 

NATAL [»lujs] [»lujs] N.O. [»lujs] [»lujs] [»lujs] [»lujs] [»lus][»lus][»lus][»lus]    

RECIFE [»lujS] [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»luZ][»luZ][»luZ][»luZ]    [»lujs] [»lujS] [»lujS] [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»lujS] 

SALVADOR [»lujs] [»lujS] [»lujS] [»lujs] [»lujs]  [»lujs] [»lujs] [»lujs] 

SÃO LUÍS [»lujs] [»lujs] N.O. N.O. [»lujs] [»lujs] [»lujs] [»lujs] 

TERESINA [»lujs] N.O. [»lujs] [»lujs] [»lujs] [»lujs] [»lujs] [»lujs] 

BELÉM [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»lujS]  [»luZ][»luZ][»luZ][»luZ]    [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»lujs] [»luS][»luS][»luS][»luS]    

BOA VISTA [»lujs] [»lujs] [»lujs] [[[[»luS]»luS]»luS]»luS]    [»lujs] [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lujs] [»lujs] 

MACAPÁ [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»luj˙] [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»lujS] [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»lujS] 

MANAUS [»lujS] [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»lujs] [»lujs] [»lujs] [»lujS] [»lujs] [»lujS] 

PORTO VELHO [»lujs] [»lujs] [»lujs] [»lujS] [»luj] [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lujs] [»lujs] 

RIO BRANCO [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lujs] [»lujs] [»lujs] [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lujs] [»lujs] [»lujs] 

CURITIBA [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    N.O. 
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FLORIANÓPOLIS [»lujS] [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    

PORTO ALEGRE [»lujs] [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [[[[»lus]»lus]»lus]»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    

BELO HORIZONTE [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    

RIO DE JANEIRO [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»lujS] [»lujS] [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»lujS] [»lujS] [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»lujS] 

SÃO PAULO [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    

VITÓRIA [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lu[»lu[»lu[»lus]s]s]s]    [»lujs] [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    

CAMPO GRANDE [»lujs] [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lujs] [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lujs] [»lus][»lus][»lus][»lus]    

CUIABÁ [»lujs] [»lujs] [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»luz][»luz][»luz][»luz]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»luS][»luS][»luS][»luS]    [»luS][»luS][»luS][»luS]    

GOIÂNIA [»lujs] [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»lus][»lus][»lus][»lus]    [»luz][»luz][»luz][»luz]    [»3lus][»3lus][»3lus][»3lus]    

 

Legenda 

 Vogal ditongada diante de /S/  

    Vogal não ditongada diante de /S/  

N.O. Resposta não obtida 
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APÊNDICE L – CHAVE DE CODIFICAÇÃO 

1. VARIÁVEL DEPENDENTE (ausência ou presença de ditongação) 

+ [Vogal ditongada]  

- [Vogal não ditongada] 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES INTRALINGUÍSTICAS 

2. NÚMERO DE SÍLABAS DO ITEM 3. QUALIDADE DA VOGAL DE BASE 

M [Uma sílaba] a [a, å] 

D [Duas sílabas] 
3 [E] 

 

T [Três sílabas] e [e] 

Q [Quatro sílabas ou mais] 

> [ç] 

o [o] 

u [u, U] 

4. REALIZAÇÃO FONÉTICA DA 
CONSOANTE EM CODA SILÁBICA 

5. ACENTUAÇÃO DA SÍLABA 

S [Consoante fricativa alveolar [s, z]] 

t [Sílaba tônica] 

X [Consoante fricativa palatal [S,Z]] 

n [Sílaba átona] 
H [Consoante fricativa laríngea [h, ˙]] 

 

/ [não se aplica: casos de ressilabação] 

6. POSIÇÃO DA CONSOANTE SEGUINTE 
NO ITEM 

7. POSIÇÃO DA SÍLABA NO ITEM 

% [Coda silábica em final absoluto] I [inicial de palavra] 

$ [Coda silábica interna - medial] 
M [medial de palavra] 

F [final de palavra] 

# [Casos de ressilabação – onset silábico] Não se aplica (para os monossílabos) = / 
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VARIÁVEIS INDEPENDENTES EXTRALINGUÍSTICAS 

8. NÍVEL ESCOLARIDADE DO 
INFORMANTE 

9. GÊNERO DO INFORMANTE 

F [Fundamental] H [Masculino] 

U [Universitário] M [Feminino] 

10. FAIXA ETÁRIA DO INFORMANTE 

1 [faixa I = 18 a 30 anos] 

2 [faixa II = 50 a 65 anos] 

11. DISTRIBUIÇÃO DIATÓPICA / LOCALIDADE 

NORDESTE 

Aracaju A 

Fortaleza F 

João Pessoa J 

Maceió M 

Natal N 

Recife R 

Salvador S 

São Luís L 

Teresina T 

NORTE  

Belém                                                                   X 

Boa Vista B 

Macapá   Q 

Manaus                                                    U 

Porto Velho                                                           P 

Rio Branco                                                            Y 

CENTRO-OESTE 

Campo Grande I 

Cuiabá C 
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Goiânia G 

SUL 

Curitiba  K 

Florianópolis W 

Porto Alegre D 

SUDESTE 

Belo Horizonte  H 

Rio de Janeiro E 

São Paulo O 

Vitória V 

12. DOMÍNIO PROSÓDICO AO QUAL SE VINCULA A SÍLABA FECHADA POR /S/ 

Palavra fonológica (todas aquelas que contêm até um acento primário e funcionam de modo 
independente, no uso) – paz, casas, rasgar, rapaz amigo - 7 

Grupo clítico (nível da hierarquia dotado de um clítico + palavra fonológica ou vice-versa) – 
as casas, as árvores, mas eu, rasgá-las - 8 

Não se aplica (para a conjunção ‘mas’, diante de pausa) = / 

 

 

 

 


