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JESUS, Cláudia Santos de. A variação fonética do <s> em tempo real em duas localidades
sergipanas – Propriá e Estância. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Letras, Universidade
Federal da Bahia, Salvador, 2014.
RESUMO
Esta dissertação intitulada A variação fonética do <s> em tempo real em duas localidades
sergipanas - Propriá e Estância descreve a variação fonética da variável <s> em coda
silábica, nas cidades sergipanas de Propriá e Estância, em dados de duas sincronias – década
de 1960 e década de 2000. Neste trabalho focam-se a análise temporal (tempo real de curta
duração), para verificar se houve mudança quanto à distribuição das variantes de <s> ao longo
de cerca de 40 anos, e a espacial, por observar o comportamento das variantes em cada
localidade selecionada. Seguiram-se os pressupostos teórico-metodológicos da Dialetologia
Pluridimensional Contemporânea e da Sociolinguística Quantitativa. Utilizaram-se os
métodos quantitativo e qualitativo, com o auxílio do pacote de Programas Goldvarb 2001,
para obtenção dos pesos relativos e percentuais, e com o suporte de tabelas e gráficos na
exposição destes índices; além de representar alguns resultados em cartas linguísticas.
Consideraram-se, para efeito de análise, a variante alveolar e os fatores de natureza linguística
e extralinguística que pudessem favorecer ou desfavorecer essa variante. Os dados revelam
que: i) há um aumento no percentual da alveolar, no decorrer de quarenta anos; ii) em posição
medial, Propriá favorece a alveolar e Estância a desfavorece, nas duas sincronias; iii) nas
posições finais, a realização alveolar é favorecida nas duas localidades, em ambas as
amostras, de forma generalizada; iv) a consoante seguinte mostrou-se a variável de maior
relevância para favorecimento da variante alveolar; v) em posição medial, registra-se
diferença nos índices de pesos relativos entre as faixas etárias e entre homens e mulheres, em
Propriá, com tendência ao favorecimento da alveolar; e, em Estância, independente desses
fatores sociais, essa variável é desfavorecida.
Palavras-chave: Dialetologia. Sociolinguística. Análise em tempo real. Variação fonética do
<s> em coda silábica.

JESUS, Cláudia Santos de. A variação fonética do <s> em tempo real em duas localidades
sergipanas - Propriá e Estância. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Letras, Universidade
Federal da Bahia, Salvador, 2014.
ABSTRACT
This dissertation entitled The phonetic variation of <s> in real time in two localities of
Sergipe – Propriá and Estância describes the phonetic variation of the variable <s> in
syllabic coda, in the cities of Propriá and Estância, in Sergipe, in a two synchrony data – in
the 1960s and in the 2000s. In this work the focus is in the time analysis (real time of a short
period), to verify if there was any change related to the distribution of the <s> variables
through around 40 years, and the spatial analysis, to observe the behavior of the <s> variables
in each place selected. The theoretical-methodological assumptions of the Contemporary
Multi-dimensional Dialectology and of the Quantitative Sociolinguistics were followed. The
qualitative and quantitative methods were used, with the help of the Goldvarb 2001 package
of programs, for obtaining percentage and relative importance, and with the support of tables
and charts in the exposition of these rates: besides representing some of the results in
linguistic maps. For the analysis were considered the alveolar variable and the linguistic and
extralinguistic factors that could favor or not this variable. The data reveal that: i) there is an
increase in the percentage of the alveolar, during the 40 years; ii) in medial position, Propriá
favors the alveolar and Estância disfavors it, in the two synchronies; iii) in the final positions,
the alveolar execution is favored in the two places, in both samples, in a general way; iv) the
following consonant showed to be the most relevant variable for the favoring of the alveolar
variable; v) in medial position, it is registered a difference in the rates and the relative
importance between the age groups and between men and women, in Propriá, with a tendency
to favoring the alveolar; and in Estância, independently of these social factors, this variable is
not favored.
Keywords: Dialectology. Sociolinguistics. Real time analysis. Phonetic variation of <s> in
syllabic coda.
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1 INTRODUÇÃO

Partindo da premissa de que a língua é heterogênea, sujeita a processos de variação e
de mudança em razão de fatores internos e externos (tais como a ação da passagem do tempo
e a configuração histórico-social da comunidade que faz uso dessa língua), esta dissertação se
propôs a desenvolver um estudo em tempo real, no nível fonético-fonológico, para descrever a
fala dos indivíduos de baixa escolaridade das cidades sergipanas de Propriá e Estância, com
base em dados das décadas de 1960 e 2000, utilizando-se dos pressupostos teóricometodológicos da Sociolinguística Variacionista e da Dialetologia Pluridimensional
Contemporânea, a fim de averiguar possíveis mudanças linguísticas, associadas às mudanças
sócio-temporais.
A Dialetologia Pluridimensional Contemporânea tem por foco observar a distribuição
espacial da língua e suas variantes, utilizando como método a Geolinguística Contemporânea,
que leva em conta não apenas a procedência geográfica dos indivíduos, mas também fatores
tais como o gênero, a idade e o nível escolaridade.
A Sociolinguística trata das relações entre língua e sociedade, especialmente dos
aspectos sociais do uso das línguas, estuda a variação como um fenômeno de forma
estruturada e organizada, condicionada por fatores linguísticos e extralinguísticos.
Tomou-se para objeto de estudo a variação fonética do <s> em coda silábica,
considerando as suas distintas realizações: alveolar [s, z]; palatal []; laríngea [h, ]; e zero
fonético [].
Citam-se alguns vocábulos que serviram de base para constituição dos corpora deste
trabalho, os quais exemplificam as variantes do <s>: casca , pasto , quaresma
eananás , registrados na década de 1960; caspa , agosto
, pescoço  e arco-íris , registrados na década de 2000, em
Estância e em Propriá.
A variação fonética do <s> em coda silábica tem merecido a atenção de diversos
estudiosos, encontrando referência já nos primeiros trabalhos sobre o português do Brasil (cf.
capítulo 6). Como exemplo, cita-se Nascentes (1958) que, ao oferecer as bases para a
elaboração do atlas do Brasil, sugeriu o <s> como um dos fenômenos a serem observados.
Alistou entre as questões a serem respondidas pelo atlas, as seguintes:
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69 – Qual o tipo do s diante de surda ou sonora (chiado excama, ou sibilado
escama), desde-dejde, dezde? Na palavra Venceslau?
70 – Qual o tipo de s final (chiado doix, sibilado dois, apocopado pires,
pire)?
74 – Há pronúncia chiante do -z final, chiante luz, luz luix, ou sibilante luz
luiz? (p.13-14).

A variação observada para o <s> mostra-se tão significativa para uma melhor
compreensão do português brasileiro, na atualidade, que muitos trabalhos continuam a ser
desenvolvidos, a partir de corpora diversos. A título de exemplo, cita-se o Projeto Atlas
Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) que estabeleceu, dentre os fenômenos a serem estudados
e descritos a variação fonética do <s> em coda silábica nas 250 cidades que compõem a rede
de pontos.
Estudos realizados no Brasil têm considerado a variação da língua em decorrência do
tempo, associada às mudanças da sociedade que dela se utiliza, que pode resultar ou não em
uma mudança. Tais pesquisas se servem de duas formas de análise: em tempo aparente e/ou
em tempo real, de acordo com a distinção proposta por Labov (2008 [1972]).
A presente dissertação privilegia o estudo em tempo real de curta duração, sem deixar
de contemplar o estudo em tempo aparente. O estudo em tempo real tem o objetivo de
verificar o comportamento de um determinado aspecto da língua, numa dada comunidade de
fala, na tentativa de responder às seguintes questões: a variação apresenta-se como estável?
Há mudança em curso? A mudança se implementou?
Esta pesquisa visa a explorar dados colhidos com vista à produção do Atlas
Lingüístico de Sergipe e do Projeto Atlas Linguístico do Brasil, contribuindo de forma direta
para o enriquecimento do repertório de obras que se dedicam a tornar conhecidos aspectos
fonético-fonológicos que caracterizam a língua portuguesa no Brasil, a partir de dados
coletados para a produção de atlas linguísticos.
Foi proposto como questão central deste trabalho responder à seguinte pergunta: No
que concerne à variação fonética do <s> em coda silábica, a fala dos indivíduos de baixa
escolaridade nas cidades sergipanas de Propriá e Estância sofreu alguma mudança no decorrer
de cerca de 40 anos1?
Com base em estudos anteriores e análise preliminar dos dados, estabeleceu-se como
hipótese que a realização alveolar esteja implementando-se como a variante mais frequente
em resultado da interferência de fatores socioculturais, tal como maior acesso à mídia e que,

1

Embora tenha sido publicado em 1987, o material do ALS foi recolhido nos anos de 1966 e 1967, por isso o
cálculo de cerca de 40 anos.
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em contrapartida, o índice de frequência da variante palatal esteja restringindo-se aos
contextos favorecedores, tais como a posição da sílaba no vocábulo – medial – e o contexto
fônico subsequente – presença da oclusiva /t/.
Este trabalho faz uso da base de dados do Projeto ALiB, cujo objetivo principal é
descrever a realidade linguística brasileira no tocante à Língua Portuguesa. Dessa forma,
pretende-se colaborar com as análises fonético-fonológicas que servirão de base para a
elaboração de cartas linguísticas que comporão a publicação de volumes do Atlas Linguístico
do Brasil.
Salienta-se que os dados das vinte e cinco capitais contempladas na rede de pontos do
Projeto ALiB já foram analisados e encontram-se em fase de preparação para publicação
como parte integrante do Volume I2, havendo, entretanto, a necessidade de explorar os dados
das cidades interioranas.
Acrescenta-se a isso a possibilidade de explorar os dados fonéticos colhidos para a
publicação do Atlas Lingüístico de Sergipe, obra de grande importância para o
desenvolvimento dos estudos dialetológicos no Brasil, alcançando, assim, uma de suas
finalidades - evidenciar a realidade linguística do Brasil.
Por questões de natureza metodológica a presente dissertação encontra-se subdivida
em capítulos, além da introdução, outros sete, resumidos a seguir.
No capítulo 2, trata-se da fundamentação teórica, abordando a Dialetologia e seu
método, a Geolinguística, e a Sociolinguística, destacando a questão da variação e da
mudança linguística.
No capítulo 3, apresentam-se o Atlas Lingüístico de Sergipe e o Projeto Atlas
Linguístico do Brasil, visto que os inquéritos utilizados nesta pesquisa fazem parte dos
acervos levantados para a constituição desses atlas.
No capítulo 4, relatam-se os procedimentos metodológicos, que envolvem a
constituição dos corpora, seleção dos grupos de fatores, perfil dos informantes, método de
análise dos dados e software utilizado para esta análise (Goldvarb 2001).
No capítulo 5, faz-se um resumo histórico-geográfico das cidades de Estância e
Propriá, tratando brevemente dos povos que ocuparam essas localidades, do desenvolvimento
sócio-industrial e da ligação com outras cidades e estados.

2

Vide publicação preliminar dos resultados em Mota, Jesus e Evangelista (2010).
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No capítulo 6, sintetizam-se estudos sobre a variável <s>, contemplando trabalhos que
têm por corpus dados de atlas e/ou projetos de atlas linguísticos brasileiros, além de outras
pesquisas.
No capítulo 7, discutem-se as análises dos dados, explorando os fatores linguísticos e
extralinguísticos selecionados pelo programa estatístico, apresentam-se as inferências e as
tentativas de justificativa para os resultados e expõem-se os dados numéricos (peso relativo e
percentual) com auxílio de gráficos, tabelas e cartas linguísticas.
No capítulo 8, apresentam-se as considerações finais, expondo, de forma resumida, os
principais resultados obtidos das análises e lançam-se indicações de pesquisas futuras que
possam contribuir para uma descrição mais aprofundada do fenômeno em análise neste
estudo.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo são abordados os pressupostos teórico-metodológicos nos quais se
fundamentam esta dissertação. Assim, tratar-se-á da Dialetologia e de seu método, a
Geolinguística, e da Sociolinguística, destacando a questão da variação e da mudança
linguística.

2.1 A DIALETOLOGIA

A Dialetologia é um dos ramos da Linguística que reconhece e busca considerar a
variação linguística em seus estudos. Na pesquisa dialetal, a variedade que a língua assume é
contemplada, primariamente, na sua distribuição espacial. Em razão disso, alguns autores tal
como Coseriu (1982), descrevem a Dialetologia apenas como a ciência da variação espacial.
No entanto, visto haver uma relação intrínseca entre língua e sociedade, é de se esperar
que a pesquisa dialetal envolva conhecimentos de outros campos do saber, tais como da
História, da Sociologia. Essa percepção pode ser notada nas palavras de Rossi (1974) quando
afirma que a Dialetologia “se propõe a inventariar, sistematizar e interpretar as variantes de
uma língua, ou de um grupo de língua definido por qualquer afinidade entre elas, com
especial atenção à distribuição – espacial, cronológica, sociocultural etc. – dos traços
linguísticos depreendidos” (p. 3298).
Outro ponto bastante discutido nos estudos dialetais diz respeito à definição de seu
objeto de estudo, o dialeto. Chambers e Trudgilll (1994, p. 19), ao afirmarem ser o dialeto o
foco de estudo da Dialetologia, apresentam uma discussão a respeito da dificuldade de se
definir dialeto e, especialmente, como diferenciar e estabelecer um limite entre dialeto e
língua. Concluem que o melhor a fazer é abandonar o termo língua, por ser este relativamente
pouco técnico, e adotar a nomenclatura variedade, referindo-se a qualquer classe particular de
língua que se deseja considerar; o dialeto diria respeito às variedades que se diferenciam do
ponto de vista gramatical, fonológico e, talvez, lexical.
Nessas definições se observa a Dialetologia tendo como objeto de estudo os diversos
dialetos da língua, atrelados a aspectos socioculturais, cronológicos, etc., mas, tendo por foco
principal a sua distribuição no espaço.
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2.1.1 Dialetologia monodimensional e pluridimensional

O interesse por se conhecer a realidade linguística inserida no espaço físico conduziu
ao desenvolvimento de trabalhos que tinham por finalidade descrever áreas e apontar a
realidade linguística inserida em um dado território.
A Dialetologia monodimensional ou tradicional busca indicar áreas dialetais que são
caracterizadas pela presença e/ou ausência de dado fenômeno linguístico para, a partir dessas,
traçar isoglossas tendo por foco a informação diatópica ou espacial. O foco da pesquisa
linguística se prende, então, ao estudo da língua no espaço geográfico. Em razão disso, no
estudo monodimensional, os resultados produzidos são monostráticos, monogeracionais e
monofásicos.
A coleta e a descrição de resíduos linguísticos do passado, visando a documentá-los
antes que desaparecessem, durante muito tempo, e em parte ainda na atualidade, se tornou a
maior preocupação da Dialetologia, conforme assinala Castilho (1972-1973). O objetivo seria
preservar as características dos falares, visando à fala isolada, não contaminada, não
influenciada e descrever dados linguísticos com vistas a obter informações acerca de estágios
mais antigos da língua e de seus falantes, em um determinado espaço geográfico.
Esse interesse pela distribuição e intercomparação dos dialetos regionais e rurais ainda
é demonstrado pela Dialetologia, identificada como a linguística diatópica e horizontal.
A dialetologia tradicional trabalhava com um único tipo de informante, de preferência
um homem adulto, com idade avançada, baixa escolaridade, residente na área rural, nascido e
criado no lugar. Essas características foram resumidas no acrônimo em inglês “NORMs
(nonmobile, older, rural males)”, por Chambers e Trudgill (1994, p. 58-59). Zágari (2005, p.
35-36) comenta esse perfil de informante e apresenta uma versão em português para a sigla:

A Dialetologia Tradicional (a Geografia Lingüística em seus primórdios)
consistia no estudo de formas lingüísticas predominantemente rurais,
considerando-se que o informante era “HARAS” (homem, adulto, rurícola,
analfabeto, sedentário) e teve seu valor por ter registrado dados que, de outra
forma, se teriam perdido.

Partia-se do pressuposto de que esse informante conhecia melhor a cultura da
comunidade e, consequentemente, seria o legítimo representante da variação do lugar. O fato
de o informante ser natural da localidade, com pais também naturais da cidade, e não ter (ou
ter pouca) locomoção para fora de sua área visa a garantir que sua fala represente
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verdadeiramente a realidade da localidade em que mora, sem alguma ou com pouca influência
de outros padrões linguísticos.
A opção pelo informante da zona rural resulta de se acreditar que esta se tratava de
uma área em que a língua ficava mais preservada, contrário ao que ocorre na zona urbana que
envolve muita mobilidade e contatos linguísticos diversos.
Identifica-se uma justificativa para a baixa ou nula escolaridade em Silva Neto (1958,
p. 32). Diz o pesquisador: “facilmente se compreende que uma pessoa que tenha freqüentado
a escola, mesmo primária, já contaminou a pureza de seu falar com formas da língua comum”.
Além disso, acreditava-se que, por conta de o informante ter baixa escolaridade, teria este
menos capacidade de monitorar sua própria fala, garantindo a coleta de uma fala mais natural
e espontânea.
Apesar de esse perfil de informante ainda perdurar em algumas pesquisas produzidas
na atualidade, a preocupação quanto a contemplar outras características socais já eram notadas
em trabalhos produzidos no século XVIII. Lope Blanch (1978, p. 42, apud FERREIRA;
CARDOSO, 1994, p. 17) afirma que “se a dialectologia tem como finalidade geral o estudo
das falas, deverá tratar tanto das suas variedades regionais como das sociais, tanto do eixo
horizontal como do vertical”. Além disso, propõe que o fato de a Dialetologia haver dedicado
o melhor de seu esforço ao estudo das falas regionais, especialmente as rurais, deve ser
interpretado como uma circunstância transitória e não como um fato definidor.
Castilho (1972-1973) também comenta que ocorreu uma grande mudança quanto ao
objeto do estudo dialetológico, passando-se, assim, da Dialetologia horizontal para a
Dialetologia vertical. Dois grandes fatores teriam concorrido para essa mudança:
“primeiramente, o reconhecimento da importância da civilização urbana nos quadros da
sociedade contemporânea” e em segundo, “o desenvolvimento de um ramo promissor da
Ciência da Linguagem – a Sociolinguística – entre cujas finalidades se inclui o estudo dos
falares urbanos” (p. 124).
São exemplos de trabalhos dialetais, sob a metodologia geolinguística, que já levavam
em conta os fatores sociais os primeiros atlas brasileiros: o Atlas Prévio dos Falares Baianos
e o Atlas Lingüístico de Sergipe, que se preocuparam em inquirir informantes de diferentes
sexo e idade; controlar a atividade profissional, o grau de escolaridade, a mobilidade do
informante na área, e a naturalidade dos pais dos informantes.
Quanto à valoração dos aspectos sociais, a novidade é o fato do despertar para
controlar de forma sistemática essas variáveis e considerar as suas implicações no
comportamento linguístico dos usuários da língua. Mantendo o foco na diatopia, a
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Dialetologia e a Geolinguística passam a exibir, também cartograficamente, dados de natureza
social.
Verificam-se algumas justificativas para essa mudança de redefinição de prioridade da
Dialetologia. Cardoso (2010) comenta que as respostas estão nas mudanças sociais, de modo
que, a base não seria apenas linguística, mas também sócio-histórica e política. A título de
exemplo, basta observar as grandes mudanças que sofreu a realidade brasileira a partir do
século XX: passou de país eminentemente rural para urbano, houve expansão e avanço dos
meios de comunicação e a ampliação das redes de transporte facilitaram as locomoções e
aumentaram o grau de mobilidade das pessoas.
Como resultado dessas mudanças nos estudos dialetais, em se preocupar em controlar
sistematicamente aspectos de natureza social, tais como sexo, idade e escolaridade dos
falantes, mas sem perder o foco na perspectiva diatópica, nasce a Dialetologia
pluridimensional ou contemporânea.
Assinala Cardoso (2002, p. 97) que, partindo-se da visão pluridimensional, a
Dialectologia atual:

Vem buscando estabelecer relações entre as variáveis diatópicas e as
variáveis sociais, sejam elas diageracionais, diagenéricas, diastráticas, ou
diafásicas, com vistas a entender o processo de variação, tomado na sua
plenitude, o que conduz a uma melhor compreensão da realidade e à busca
de caminhos de maior embasamento para o aprendizado sistemático da
língua.

As mudanças resultaram em atenção às formas linguísticas usadas nos grandes centros
urbanos, abandono do informante único e ajuste nos questionários, que passam a contemplar a
conversação livre.
Embora os limites sejam fluidos e pouco nítidos, visto que ambas têm como objetivo
maior o estudo da diversidade da língua, a Dialetologia pluridimensional não deve ser
confundida com a Sociolinguística.
Sobre a semelhança entre esses dois ramos, comenta Silva-Corvalán (1988):
Sociolingüística e Dialetologia têm sido consideradas até certo ponto
sinônimas uma vez que ambas as disciplinas estudam a língua falada, o uso
lingüístico e estabelecem as relações que se dão entre certos traços
lingüísticos e certos grupos de indivíduos. Assim como a sociolingüística, a
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dialetologia reconheceu desde cedo a existência da heterogeneidade
linguística3 (p. 8)4.

A autora esclarece ainda que a proximidade entre esses ramos da Linguística se dá
também porque a Sociolinguística foi construída sobre alguns dos pilares teóricos e empíricos
da Dialetologia, e que a proximidade se reflete na existência de conceitos tais como:
diassistema, diatopia e diafasia.
A diferença entre a Dialetologia contemporânea e a Sociolinguística está no seu foco
de estudo. Ainda que o aspecto diatópico e o sociolinguístico se faça presente em ambas, cada
uma possui uma forma de tratar os fenômenos e abordar os fatos linguísticos. A Dialetologia é
“eminentemente diatópica” enquanto a Sociolinguística “centra-se na correlação entre os fatos
lingüísticos e os fatores sociais, priorizando, dessa forma, as relações sociolingüísticas”
(CARDOSO 2010, p. 26).
Enquanto a preocupação básica da Dialetologia é estabelecer fronteiras geográficas de
certos usos linguísticos, a Sociolinguística centra-se em identificar os processos de mudança
linguística em curso e estabelecer fronteiras sociais.

2.1.2 A Geolinguística como método da Dialetologia

A Dialetologia, a partir da segunda metade do século XIX, adotou como método a
Geolinguística que apresenta a variação linguística por meios cartográficos.
Na definição de Chambers e Trudgill (1994), a Geolinguística é “um conjunto de
métodos para coletar de um modo sistemático os testemunhos das diferenças dialetais”5 (p.
37). E complementam por dizer que seu fundamento é muito simples: “busca criar uma base
empírica da qual se possam extrair conclusões acerca de uma variedade linguística que se dá
em certo lugar” 6 (p. 45).
A Geolinguística representou um grande avanço para os estudos dialetais, e não
deixou de acompanhar os ajustes que ocorreram à Dialetologia, tal como passar a contemplar
de forma sistemática os fatores sociais.
3

Sociolingüística y dialectología se han considerado hasta cierto punto sinónimas en cuanto a que ambas
disciplinas estudian la lengua, el uso lingüístico y establecen las relaciones que se dan entre ciertos rasgos
lingüísticos e y ciertos individuos. Así, como la sociolingüística, la dialectología ha reconocido desde siempre la
existencia de la heterogeneidad lingüística.
4
Todas as traduções apresentadas são de autoria própria.
5
(...) un conjunto de métodos para recopilar de un modo sistemático los testimonios de las diferencias
dialectales.
6
[...] busca crear una base empírica sobre la que extraer conclusiones acerca de la variedad lingüística que se dan
en un cierto lugar.
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Uma das contribuições dos estudos geolinguísticos apontadas é a preocupação pela
sistematização na recolha de dados. Castilho (1972-1973) mostra que anterior a esse método,
o estudo da variação espacial era feito de modo assistemático: “o pesquisador recolhia os
elementos que fosse reconhecendo ocasionalmente, depois tercia alguns comentários sobre o
material levantado – em via de regra, muito desigual – e isso era tudo” (p. 7). E aponta a
mudança por dizer que apenas com o desenvolvimento da Geolinguística – “método científico
de recolha sistemática de dialetismo” se pode superar o “improviso” (p. 7).
A metodologia da Geolinguística baseia-se na elaboração de cartas geográficas, mapas
ou atlas linguísticos que têm por finalidade mostrar os dados obtidos in loco de um ou mais
fenômenos linguísticos para poder traçar isoglossas que determinem a extensão de cada traço
dialetal.
A metodologia do trabalho geolinguístico prevê ainda o estabelecimento do critério de
seleção dos informantes e das localidades; a recolha de dados, mediante a aplicação de
inquéritos, com o auxílio de questionários; a publicação dos resultados em atlas linguísticos e
o estudo e interpretação do material fornecido pelos mapas.
Quanto à história da Geolinguística, a pesquisa dialetal de Georg Wenker, em 1876, é
apontada como a primeira pesquisa propriamente geolinguística visto que ele desejava
elaborar um atlas linguístico a partir do estudo das consoantes germânicas, buscando
estabelecer o limite geográfico da divisão dialetal. Como método de recolha de dados,
Wenker enviou, pelo correio, um questionário com quarenta frases curtas a professores e a
outras pessoas cultas das regiões rurais, as quais deveriam transcrever essas frases escritas em
alemão padrão para frases escritas nos respectivos dialetos. As respostas obtidas foram, então,
colocadas em mapas.
Apesar do grande trabalho de Wenker e seus sucessores, o nascimento da
Geolinguística, como método da Dialetologia, tem sido associado à elaboração do Atlas
Linguistique de la France (ALF) (1902-1910) de Jules Gilliéron e E. Edmont, apontado como
o primeiro atlas a orientar-se pelos critérios mais rigorosos adotados por esse método.
Segundo Coseriu (1965), a importância da obra de Gilliéron foi logo reconhecida e contribuiu
para que o método geográfico ocupasse uma posição em primeiro plano, sobretudo na
linguística europeia. Prova de tal influência é observada nos atlas produzidos posteriormente
que, de alguma forma, seguiam o método adotado pelo ALF.
Para a produção do ALF, Edmont foi designado para fazer a recolha de dados, numa
viagem que durou de 1897 a 1901. Para cada localidade investigada, havia um caderno, com o
questionário, sempre com as mesmas perguntas. A resposta devia ser espontânea, para
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reproduzir melhor o dialeto popular, sem intromissão do explorador. Essas eram escritas no
caderno ao lado das perguntas e o caderno era enviado imediatamente a Gilliéron que
começava a trabalhar o material em seguida. Dos 700 entrevistados, a maioria era informante
do sexo masculino, com baixa escolaridade. Logo após o preenchimento de todos os cadernos,
iniciou-se a montagem das cartas. O atlas atingiu mais de 1920 mapas. Para facilitar o
manuseio do atlas, Gilliéron e Edmont escreveram uma brochura explicativa, além de elaborar
um índice alfabético de todas as formas francesas tratadas, literárias e dialetais.
Não se pode deixar de notar que o caráter pluridimensional adotado pela Dialetologia
refletiu diretamente na metodologia geolinguística. Assim, os parâmetros que regem a escolha
e perfil dos informantes, passam a considerar uma complexidade de variáveis; os instrumentos
de recolha de dados tornam-se capazes de captar a variação em suas distintas manifestações;
os questionários se modificam, deixam de captar apenas a emissão, mas também abarcam as
condições de que se reveste o ato de fala naquele momento.
Além disso, ao lado das variações diatópicas, diastráticas, diafásicas, diagenéricas, os
atlas buscam retratar peculiaridades etnográficas. Tem-se como exemplos, o Atlas ítalo-suíço,
de Jud e Jaberg, com publicação iniciada em 1928, que além de um volume de introdução, um
volume de cartas com oito tomos, possui também um volume etnográfico. E o brasileiro Atlas
Prévio dos Falares Baianos, que apresenta informações de natureza etnográfica nos desenhos
de armadilhas, lugar onde guarda rapé, por exemplo, e nas descrições feitas pelos informantes.
Fica claro, então, que a adoção da Geolinguística como método da Dialetologia, seja
na perspectiva mono ou pluridimensional, resultou em grandes avanços, reforçando o
interesse pelo foco diatópico. Além disso, não restam dúvidas de que ao passo que a pesquisa
dialetal for se modificando, seu método e, consequentemente, os atlas linguísticos, tenderão a
acompanhar tais mudanças.

2.1.3 A Dialetologia no Brasil

O trabalho de Domingos Borges de Barros, o Visconde de Pedra Branca, escrito em
1826, é apontado como a primeira manifestação específica, caracterizada como de natureza
dialetal sobre o Português do Brasil. Tem-se por preocupação primária a descrição da língua
portuguesa no Brasil e o Português Europeu, tendo por foco as palavras e expressões que a
língua adquiriu no contato com as línguas indígenas.
Retomando as propostas de periodização dos estudos dialetais no Brasil, sugeridas por
Nascentes (1953), Ferreira e Cardoso (1994), Mota e Cardoso (2006), é possível perceber o
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quanto esse ramo se desenvolveu e se diversificou, ampliando significativamente os estudos
dialetais em terras brasileiras, o que se estende até a atualidade.
Em sua primeira fase, que vai de 1826 a 1920, os estudos feitos voltam-se para o
léxico e suas especificidades no português do Brasil e dedicam-se à produção de dicionários,
vocabulários e léxicos regionais. Obra de grande destaque dessa fase é O idioma do hodierno
Portugal comparado com o do Brasil de José Jorge Paranhos e Silva (1879).
A segunda fase tem início em 1920, com a publicação de O dialeto caipira de Amadeu
Amaral e se estende até 1952, momento dos primeiros passos para o desenvolvimento da
Geolinguística no Brasil. É caracterizada pela produção de trabalhos monográficos que
buscavam descrever os fenômenos que caracterizam uma dada área e que passam a
contemplar, além do léxico, os níveis fonético-fonológico e morfossintático da língua. É
marcada também pela preocupação em desenvolver estudos in loco, para um melhor exame da
realidade. Dentre as muitas obras produzidas nessa fase, recebem destaque, além do já citado
O dialeto caipira, a obra O linguajar carioca em 1922 de Antenor Nascentes (1922), na qual
apresenta sua proposta de divisão dialetal do Brasil, e A língua do Nordeste: Alagoas e
Pernambuco de Mário Marroquim (1934).
Na proposta de Nascentes de divisão dos estudos dialetais (1953), seriam apenas duas
fases, mas, levando em conta a continuidade do desenvolvimento das pesquisas, Ferreira e
Cardoso (1994) sugerem uma tripartição, ou seja, a inserção de uma terceira fase.
Na terceira fase, se incrementam nos estudos dialetais produções no campo da
Geolinguística e ocorre o despertar para a produção de trabalhos com base em corpus
constituído de forma sistemática. O marco inicial desta fase é ano de 1952, com a intenção de
elaborar o atlas linguístico do Brasil que toma forma de lei através do Decreto 30.643, de 20
de março de 1952, cujo Art. 3º estabelece como objetivo principal da Comissão de Filologia
da Casa de Rui Barbosa a elaboração do atlas linguístico do Brasil. Preocupados com a
produção do atlas nacional, Silva Neto, em 1957, publica o Guia para estudos dialetológicos
e Nascentes lança as Bases para a elaboração do atlas linguístico do Brasil, o primeiro
volume em 1958 e o segundo em 1961. É também nessa fase que se observa de forma
concreta a aplicação da Geolinguística enquanto método, por meio do Atlas Prévio dos
Falares Baianos, publicado em 1963, sob a coordenação de Nelson Rossi.
É no desenrolar da terceira fase que se observa o início das atividades de natureza
dialetológica na Bahia, na segunda metade da década de 1950, precisamente em 1955. Tomase essa data como base em razão do comentário feito por Nelson Rossi no volume de
Introdução do APFB (ROSSI, 1965, p. 13), quando afirma: “A história do APFB a rigor
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remonta a 1955 – ano de nossa chegada à Bahia, já com a pretensão e esperança de fazer
Dialectologia”.
A quarta fase, conforme sugestão de Mota e Cardoso (2006), vem incrementar a
proposta de Ferreira e Cardoso (1994), pela mesma razão que essas autoras ampliaram a
proposta de Nascentes (1953): o contínuo desenrolar da Dialetologia no Brasil. Assim,
sugerem que esta fase se inicia no ano de 1996, ano em que são lançadas as bases para a
produção do atlas nacional, mediante a implementação do Projeto Atlas Linguístico do Brasil.
Essa fase, considerando as contribuições advindas da Sociolinguística, abandona a visão
monodimensional, que caracterizava a Dialetologia tradicional, e adota a pluridimensional,
controlando sistematicamente outras variáveis que não apenas a diatópica.

2.1.4 Os Atlas linguísticos

Como salientado, a metodologia da Geolinguística pressupõe, dentre outras etapas, a
elaboração de atlas linguísticos.
Os atlas permitem visualizar a distribuição geográfica de determinado fenômeno
linguístico e de delimitar a sua extensão. Muito além de uma mera e volumosa coleção de
dados linguísticos, oferece informações sobre as zonas de uso, áreas de difusão, vias de
penetração e fases evolutivas de dados. Permitem, ainda, isolar áreas dialetais, definidas pela
concentração de fenômenos linguísticos idênticos, que, em determinados tipos de mapas,
podem ser delineados por isoglossa.
Coseriu (1965) diz que um atlas linguístico é, em primeiro lugar, um valioso
inventário de formas e apresentam por vantagem a claridade e a evidência imediata dos
fenômenos, além da garantia de unidade técnica, de homogeneidade do material e de
densidade dos pontos estudados.
Os atlas linguísticos têm sido classificados a partir de diferentes parâmetros. No que
diz respeito ao espaço geográfico contemplado, Alinei (1994, apud CARDOSO, 2010) sugere
quatro tipos: o regional, o nacional, o de grupo linguístico e o continental.
Levando em conta a natureza dos dados e os procedimentos seguidos no tratamento
destes, verificam-se três gerações: atlas de primeira geração que expõem os resultados,
acrescentando ou não notas e ilustrações que contemplem as informações, sendo o
procedimento observado na maioria dos atlas publicados; atlas de segunda geração que, ao
mesmo em que fornecem os dados em sua distribuição espacial, também se detêm na análise
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de fenômenos registrados; e os de terceira geração, chamados de atlas falantes, que
possibilitam a audição das falas documentadas.
Segundo Chambers e Trudgill (1994), os mapas dialetais podem ser: expositivos,
quando apenas mostram as respostas tabuladas em uma perspectiva geográfica; e
interpretativos por fazerem uma exposição mais geral, por apresentar a distribuição das
variantes predominantes de uma região a outra, sendo os últimos os mais recorrentes.
Apesar da grande contribuição, os atlas linguísticos têm suas limitações. Rossi (1967,
p. 93) comenta:

[os atlas linguísticos] 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 outro processo conhecido, valem pelo
que permitem dizer a partir deles com segurança e objetividade, mas não
dizem tudo. Permitem ver muito em extensão, mas com sacrifício da
profundidade e do pormenor, embora como inventário preliminar constituam
um ponto de partida mais seguro para aprofundamento dos estudos mais
exaustivos de áreas menores [...].

A publicação dos atlas regionais brasileiros tem proporcionado a descrição de uma
área considerável, que abrange todas as regiões do país, e fornecido rico material para análises
posteriores e melhor conhecimento da realidade linguística do Brasil.

2.1.4.1. Atlas linguísticos brasileiros publicados e em curso

Apresentam-se informações sucintas de atlas linguísticos brasileiros, tratando a
respeito da autoria e metodologia adotada (localidade, informantes, questionário etc.), dentre
outros aspectos. Os atlas estão dispostos em ordem cronológica crescente, tomando por
parâmetro o ano de publicação.
Os dois volumes do Atlas Lingüístico de Sergipe e o Projeto Atlas Linguístico do
Brasil não serão aqui alistados, visto que são comentados no capítulo 3.

i.

Atlas Prévio dos Falares Baiano (APFB)
Autoria: Nelson Rossi, Dinah Maria Isensée e Carlota Ferreira.
Ano de publicação: 1963.
Perfil dos informantes: 100 informantes, homens e mulheres, com idade variando
entre 25 e 60 anos, e escolaridade variando entre analfabetos e semianalfabetos.
Rede de pontos: 50 localidades, distribuídas pelas 16 zonas fisiográficas do Estado.
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Questionário: extrato de questionário com 179 perguntas, selecionadas com base em
uma versão de questionário mais ampla com cerca 3.600 questões, divididas nas áreas
semânticas terra, vegetais, homem e animais.p
Cartas: 209 cartas, 198 linguísticas – fonéticas e léxicas – e 44 cartas resumo. Há
também 11 cartas de identificação (localidade, informantes, inquiridores etc.).
Algumas cartas possuem ilustrações e dados etnográficos.
Outras informações: destaca-se por ser o primeiro atlas linguístico brasileiro. Esse
atlas apresenta como inovação a aplicação de um teste de reconhecimento ou teste de
identificação: após a aplicação do inquérito, indaga-se ao informante sobre o
conhecimento de determinadas expressões, obtidas numa sondagem inicial, mas não
documentadas na entrevista. Estabeleceu-se como objeto o mapeamento da área
baiana dos falares baianos, que compreende, segundo a classificação de Antenor
Nascentes, os Estados da Bahia, Sergipe, norte de Minas, leste de Goiás e do atual
Tocantins.
ii.

Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas Gerais (EALMG)
Autoria: Mário Roberto Lobuglio Zágari, José Ribeiro, José Passini e Antônio
Pereira Gaio.
Ano de publicação: 1977.
Informantes: 83 informantes, homens e mulheres, com idade entre de 30 a 50 anos,
de analfabetos a primário completo.
Rede de pontos: 116 localidades na pesquisa direta. Com a pesquisa indireta,
atingiram-se 302 localidades.
Questionário: conversação semidirigida, com 415 perguntas, além do uso de um
questionário da pesquisa indireta, com cerca de 20 perguntas e 8 gravuras.
Cartas: o primeiro volume apresenta um total de 78 cartas, sendo 5 de identificação,
21 léxicas, 24 fonéticas, 3 isófonas e 25 cartas isoléxicas de fenômenos destacados.
Outras informações: foi o segundo atlas linguístico publicado no Brasil. Os
resultados do atlas apontam para a confirmação da existência de três falares distintos
no território mineiro: o falar baiano ao norte, o falar paulista no sul-sudeste e o falar
mineiro no centro-leste.

iii.

Atlas Lingüístico da Paraíba (ALPB)
Autoria: Maria do Socorro Silva de Aragão e Cleuza Bezerra de Menezes
Ano de publicação: 1984.
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Informantes: um mínimo de três e um máximo de dez informantes, entre as faixas
etárias de 30 a 75 anos, com escolaridade variando entre analfabeto e primário
completo.
Rede de pontos: 100 municípios, cobrindo todo o Estado. 25 municípios como bases
e 3 municípios satélites, que serviram para controle e convalidação dos dados obtidos,
mas que não aparecem individualizados nas cartas.
Questionário: composto de duas partes – uma geral com 289 questões que
compreendia os campos semânticos a terra, o homem, a família, habitação e utensílios
domésticos, aves e animais, plantação, atividades sociais –, e uma específica com 588
referentes aos cinco principais produtos agrícolas do Estado – mandioca, cana-deaçúcar, agave, algodão e abacaxi. Os dados foram obtidos mediante o uso de
conversação dirigida.
Cartas: 149 cartas lexicais e/ou fonéticas que recobrem a parte geral.
Outras informações: é o terceiro atlas linguístico regional publicado no Brasil,
foram previstos três volumes, mas apenas dois foram publicados. No volume II, são
analisadas formas e estruturas linguísticas, enfocando aspectos fonético-fonológicos e
morfossintáticos do falar paraibano.
iv.

Atlas Lingüístico do Paraná (ALPR)
Autoria: Vanderci de Andrade Aguilera
Ano de publicação: 1990.
Informantes: 130 informantes, homens e mulheres, da faixa etária de 27 a 62 anos,
analfabetos e com primário completo.
Rede de pontos: 65 localidades distribuídas por todo estado do Paraná. A seleção das
localidades para a rede de pontos partiu, inicialmente, da proposta de Nascentes, que
continha 24 pontos para o Estado do Paraná. A tais localidades foram acrescentadas
outras 41, que contemplavam todas as 24 microrregiões fisiográficas paranaenses.
Questionário: 325 questões, abrangendo os campos semânticos de terra e homem.
Cartas: 191 cartas linguísticas, sendo 92 lexicais, 70 fonéticas e 29 com traçados de
isoglossas.
Outras informações: o atlas foi publicado inicialmente como tese de doutorado e é
composto por dois volumes, o primeiro, composto pela metodologia, descrição das
localidades, caracterização dos informantes, apresentação das cartas e um glossário de
formas cartografadas e registradas em notas às cartas, o segundo, com as cartas.
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v.

Atlas Lingüístico-Etnográfico da Região Sul do Brasil (ALERS)
Autoria: Walter Koch, Mário Silfredo Klassmann e Cléo Vilson Altenhofen.
Ano de publicação: 1ª edição 2002, 2ª edição 2011.
Informantes: homens e mulheres, com idade entre 28 e 58 anos, analfabetos ou com
até a 4ª série do ensino fundamental. Foram entrevistados 2 por localidade nas áreas
rurais e 3 nas áreas urbanas.
Rede de pontos: 294 localidades, 275 na área rural – 100 no Paraná, 80 em Santa
Catarina e 96 no Rio Grande do Sul – e 19 na área urbana – 6 no Paraná, 6 em Santa
Catarina e 7 no Rio Grande do Sul.
Questionário: 711 questões: 26 no fonético-fonológico, além de outras 24 questões
para as áreas de colonização não-lusa, 75 no morfossintático e 610 no semânticolexical.
Cartas: na primeira edição, um total de 174 cartas, e, na segunda edição, 374 cartas e
quadros suplementares das variantes linguísticas registradas.
Outras informações: esse é o sexto atlas brasileiro e traz como inovação o fato de ser
o primeiro a não se limitar ao mapeamento de um Estado e abranger aspectos tanto
linguísticos quanto culturais referentes aos três Estados da região Sul do país. Duas
outras inovações estão na utilização de um programa de cartografia digital e a
apresentação de um glossário dos termos levantados no Questionário Semânticolexical. As duas edições possuem um volume de introdução, que apresenta um
conjunto de informações sobre a origem, a natureza e os objetivos do atlas, dados de
natureza metodológica, questionários, rede de pontos, informantes, inquiridores e
tratamento cartográfico dos dados, e um volume que contempla resultados dos
questionários fonético-fonológico e morfossintático e um conjunto de informações
relativas às áreas de colonização.

vi.

Atlas Lingüístico Sonoro do Pará (ALISPA)
Autoria: coordenado por Abdelhak Razky.
Ano de publicação: 2004.
Informantes: 40 informantes, homens e mulheres, distribuídos em duas faixas – de
18 a 30 e 40 a 70 anos – e escolaridade até a 4ª série do ensino fundamental.
Rede de pontos: 10 localidades pertencentes às seis Mesorregiões do Estado do Pará.
Questionário: utilizou-se o Questionário fonético-fonológico do ALiB, com 159
questões que, por sua vez, tinha sido elaborado pelo Comitê Nacional do Projeto
ALiB.
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Cartas: 600 cartas linguísticas.
Outras informações: o atlas está integrado ao projeto do Atlas Geo-Sociolinguístico
do Pará; destaca-se por ser o primeiro atlas sonoro brasileiro e fornecer aos
consulentes a possibilidade de audição das respostas dadas por cada informante. Esse
atlas foi publicado em CD-ROM que possui um menu que apresenta, dentre outros
elementos, as entrevistas, os informantes e a possibilidade de buscar as cartas por
localidades, por informantes, por faixas etárias e por sexo.
vii.

Atlas Lingüístico do Mato Grosso do Sul (ALMS)
Autoria: organizado por Dercir Pedro de Oliveira.
Ano de publicação: 2007.
Informantes: 128 informantes, do sexo masculino e feminino, em duas faixas – 18 a
30 e 45 a 70 anos –, com grau de instrução rudimentar ou com escolaridade até 4ª
série do ensino fundamental.
Rede de pontos: 32 localidades, distribuídas por cinco setores, cujos municípios
principais são: Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana e Campo Grande e Dourados.
Questionário: 557 perguntas, subdivididas em aspectos fonéticos e lexicais.
Cartas: 207 cartas, 47 fonéticas, 153 semântico-lexicais e 7 morfossintáticas e uma
de narrativa.
Outras informações: o nível morfossintático foi estudado a partir das narrativas
feitas pelos informantes sobre fatos acontecidos nas suas vidas que lhes tenham
marcado a existência.

viii.

Atlas Lingüístico do Ceará (ALEC)
Autoria: coordenado por José Rogério Fontenele Bessa.
Ano de publicação: 2010.
Informantes: 249 informantes, de ambos os sexos, com escolaridade variando entre
alfabetizado e não alfabetizado e idade de 30 a 60 anos.
Rede de pontos: 67 localidades.
Questionário: 306 questões, que compreendem 383 itens, divididas em 16 partes.
Cartas: 256 cartas, 108 lexicais e 132 fonéticas.
Outras informações: a história desse atlas se inicia em 1978 e atravessa cerca de três
décadas. Foi projetado em três volumes – o primeiro volume contém a introdução,
descrição dos procedimentos metodológicos e critérios de seleção das localidades e
dos informantes; o segundo volume apresenta as cartas lexicais e um glossário, a que
se seguem a bibliografia geral e as fontes lexicográficas consultadas.
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Registram-se também atlas resultantes de teses e dissertações que não estão
publicados.
ix.

Atlas Lingüístico do Amazonas (ALAM)
Autoria: Maria Luiza de Carvalho Cruz.
Ano de conclusão: 2004.
Informantes: 60 informantes, homens e mulheres, distribuídos por três faixas etárias
– 18-35 anos, 36-55 anos e 56 anos em diante.
Rede de pontos: 9 municípios representativos das nove microrregiões do Estado do
Amazonas.
Questionário: fonético-fonológico, com 156 perguntas, e um semântico-lexical, de
327 perguntas.
Cartas: 257 cartas, 107 fonético-fonológicas e 150 semântico-lexicais.
Outras informações: o atlas é resultado da tese de doutoramento defendida em 2004,
na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e está composto por dois volumes – no
primeiro estão a apresentação, a introdução e a fundamentação teórico-metodológica,
e, no segundo, as cartas. Chama atenção o fato de as cartas fonéticas apresentarem,
como complemento, gráficos com índices percentuais, distribuídos por gênero e faixa
etária, das variantes de determinados fonemas ou sequência de fonemas.

x.

Atlas Fonético do Entorno da Baía da Guanabara (AFeBG)
Autoria: Luciana Gomes de Lima.
Ano de publicação: 2006.
Informantes: 20 informantes, homens e mulheres, distribuídos por três faixas etárias
– de 18 a 35 anos, de 36 a 55 anos e de 56 em diante, analfabetos ou no máximo com
a 4ª série do ensino fundamental.
Rede de pontos: 4 municípios.
Questionário: fonético-fonológico, com 279 perguntas, 5 questões semidirigidas e
conversas livres.
Cartas: 308 cartas.
Outras informações: o atlas é resultado da dissertação de Mestrado defendida em
2006, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e possui dois volumes – no volume
I, constam a introdução, as questões teórico-metodológicas, a metodologia adotada e
discussões teóricas; no volume II, são apresentadas as cartas.

xi.

Atlas Lingüístico do Litoral Potiguar (ALiPTG)
Autoria: Maria das Neves Pereira.
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Ano de conclusão: 2007.
Informantes: 24 informantes de ambos os sexos, distribuídos por duas faixas etárias:
de 18 a 32 anos e de 45 a 60 anos. Em Natal, registram-se 8 falantes – 4 instruídos até
a 8ª série do ensino fundamental e 4 graduados; nos demais pontos de inquérito,
foram escolhidos apenas 4 pessoas com, no máximo, o ensino fundamental completo.
Rede de pontos: 5 pontos de inquérito do litoral Rio Grande do Norte – Natal,
Canguaretama, Macau, Touros e Areia Branca.
Questionário: questionário semântico-lexical, com 202 perguntas, o fonéticofonológico, com 159 perguntas e o morfossintático, com 49 perguntas, além das
questões semidirigidas. Todos seguem integralmente o modelo do Projeto ALiB.
Cartas: 80 cartas linguísticas, 35 fonéticas, 10 morfossintáticas e 35 léxicas, além de
oito cartas geográficas introdutórias que identificam o Rio Grande do Norte no
Nordeste e no Brasil, as mesorregiões oficiais e as mesorregiões convencionais.
Outras informações: o atlas faz parte de um trabalho mais abrangente, o Atlas
Linguístico do Rio Grande do Norte - ALiRN. Está constituído de dois volumes – o
volume I trata da introdução, questões teórico-metodológicas, metodologia adotada e
discussão acerca de hipóteses levantadas sobre a diversidade dos falares nessa região
do Rio Grande do Norte; no volume II, constam as cartas.
xii.

Atlas Lingüístico do Paraná II (ALPR II)
Autoria: Fabiane Cristina Altino.
Ano de conclusão: 2007.
Informantes: 130 informantes, homens e mulheres, com baixa ou nula escolaridade,
da faixa etária de 27 a 62 anos.
Rede de pontos: 65 localidades.
Questionário: 325 questões, distribuídas em dois campos semânticos: terra e homem.
Cartas: 175 cartas, 125 lexicais e 50 fonéticas, além de cartas introdutórias que
tratam das localidades e das entrevistadoras.
Outras informações: o atlas é resultado da tese de Doutorado, defendida em 2007, na
Universidade Estadual de Londrina, composto por dois volumes – no volume I,
constam a introdução, as questões teórico-metodológicas, a metodologia adotada; no
volume II, são apresentadas as cartas. Esse atlas inova ao fazer uso do método
quantitativo da Dialetometria. O ALPR II retoma dados registrados, mas que não
foram contemplados na publicação do ALPR.

xiii.

Micro Atlas Fonético do Estado do Rio de Janeiro (micro AFERJ)

36

Autoria: Fabiana da Silva Campos Almeida.
Ano de conclusão: 2008.
Informantes: 72 informantes, homens e mulheres, distribuídos em três faixas etárias
– de 18 a 35, de 36 a 55 e de 37 a 56 anos –, escolarizados no máximo até 4ª série do
ensino fundamental.
Rede de pontos: 12 localidades.
Questionário: 278 perguntas.
Cartas: 306 cartas.
Outras informações: o atlas é resultado da tese de doutoramento defendida em 2008,
na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e está composto por dois volumes – no
primeiro, constam a introdução, as questões teórico-metodológicas, a metodologia
adotada e discussões teóricas; no segundo, são apresentados gráficos com valores
percentuais de ocorrência das variantes por gênero e faixa etária e as cartas fonéticas.
xiv.

Atlas Linguístico da Mesorregião Sudeste de Mato Grosso (ALMESEMT)
Autoria: Marigilda Antônio Cuba.
Ano de conclusão: 2009.
Informantes: 32 informantes, de ambos os sexos, com escolaridade máxima de até 8ª
série do ensino fundamental, pertencendo a duas faixas etárias: de 18 a 30 anos e de
45 a 70 anos.
Rede de pontos: 8 localidades.
Questionário: fonético-fonológico com 161 questões e o semântico-lexical com 157
perguntas, dividido em dois grandes campos – natureza e homem.
Cartas: 243 cartas linguísticas, 122 fonético-fonológicas e 121 semântico-lexicais.
Outras informações: o atlas é resultado da dissertação de Mestrado, defendida em
2009, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul; possui dois volumes – no
primeiro, estão a introdução, as questões teórico-metodológicas, a metodologia
adotada e discussões teóricas; no segundo, são apresentadas as cartas linguísticas.
Em fase de preparação encontram-se os seguintes projetos de atlas linguísticos

brasileiros de que se tem conhecimento: Atlas Goessociolinguístico do Pará (ALiPA), Atlas
Linguístico do Maranhão (ALiMA), Atlas Linguístico do Rio Grande do Norte (ALiRN),
Atlas Linguístico do Espírito Santo (ALES), Atlas Linguístico de Rondônia (ALiRO), Atlas
Linguístico do Mato Grosso (ALIMAT) e o Atlas Lingüístico do Acre (ALiAC).
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2.2 A SOCIOLINGUÍSTICA

A Sociolinguística é um dos ramos da Linguística que estuda a língua em situações
reais de uso e tem como objeto de estudo os padrões linguísticos observáveis dentro de uma
comunidade de fala, formalizando-os analiticamente através de um sistema heterogêneo,
constituído por unidades e regras variáveis.
Visto que toma a variação e a mudança como inerentes à língua, e considera que a
variação não é assistemática, parte do princípio de que estas devem ser sempre levadas em
conta na análise linguística.
Esse ramo da Linguística tem por preocupação essencial explicar a variabilidade
linguística, a sua relação com os fatores sociais e que papel esta variabilidade desempenha no
processo de mudança linguística. A dimensão social é considerada de vital importância visto
que se parte do pressuposto de que as línguas se organizam primariamente para cumprir uma
função comunicativa e social.
Sendo assim, a teoria da variação linguística propõe sistematizar o “caos” linguístico,
o universo aparentemente caótico da heterogeneidade da língua falada.
A comunidade de fala é o eixo norteador dos estudos sociolinguísticos. Esta é
entendida, por Labov (2008 [1972]), como um grupo de falantes que compartilha a mesma
língua e um conjunto de normas linguísticas e atitudes sociais frente à língua. Essas atitudes
sociais para com a língua são extremamente uniformes dentro de uma comunidade de fala,
pois os falantes comunicam-se relativamente mais entre si do que com outros grupos externos
à comunidade. É pela utilização da língua dentro da comunidade de fala que o indivíduo
constrói seus valores, sua relação com o outro e sua identidade.

2.2.1 A Sociolinguística Variacionista

As bases metodológicas da pesquisa variacionista foram lançadas por William Labov,
mediante seu importante estudo acerca da centralização dos ditongos /ay/ e /aw/ na ilha de
Martha’s Vineyard, no Estado de Massachusetts, EUA, em 1963.
A Teoria Variacionista dá ênfase à variabilidade linguística e tem por objetivo
descrever os processos de variação e mudança, tendo em vista fatores linguísticos (variáveis
internas) e fatores sociais (variáveis sociais). Esses fatores atuam de maneira probabilística na
variação da língua, tornando possível definir as condições que favorecem ou restringem a
variação.
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A pesquisa dentro da Sociolinguística Variacionista exige um levantamento criterioso
dos dados de língua falada, em situações reais de linguagem, descrevendo a variável e
traçando o perfil das variantes, considerando os fatores estruturais e sociais que possam
condicionar o processo na investigação científica.
Essa corrente trabalha com dados estatísticos, que são tratados quantitativa e
qualitativamente.
Na atualidade, o modelo que vem sendo utilizado nos estudos variacionistas é
denominado análise da regra variável, que consiste em um tipo de análise multivariada que
objetiva separar, quantificar e testar a significância dos efeitos de fatores contextuais em uma
variável linguística.
Ao elencar as variáveis linguísticas e extralinguísticas, cujos efeitos sobre a variável
linguística se pretende observar, é necessário levar consideração que esse processo não se
trata de uma seleção aleatória e fortuita e que essas escolhas pressupõem algum tipo de
relação entre elas e que a leitura de outros trabalhos e análises preliminares direcionaram a
constituição do elenco. Não se pode perder de vista que está em pauta também a postura
teórica do pesquisador, conforme salientam Guy e Zilles (2007) ao tratar das variáveis: “[...] o
que é dependente ou independente não é dado por métodos estatísticos, mas pelos
pressupostos e teorias do pesquisador” (p. 76). Os autores lembram ainda que no processo de
definição das variáveis com que vai trabalhar, cabe ao pesquisador “uma boa dose de trabalho
teórico e empiríco” (p. 79).
A variável dependente deve estar ligada a três propriedades úteis para que sirva de
foco para o estudo de uma comunidade de fala: em primeiro lugar, ela deve ser frequente,
ocorrendo espontaneamente no curso da conversação; segundo, que seja estrutural, ou seja,
quanto mais integrado o item estiver num sistema maior de unidades funcionais, maior será o
interesse linguístico; e, em terceiro lugar, a distribuição do traço deve ser altamente
estratificada, ou seja, uma distribuição por estratos na sociedade como faixa etária, classe
social, gênero, entre outros (LABOV 2008 [1972]).
As variáveis independentes podem ser as linguístico-estruturais, que se encontram na
estrutura dos sistemas linguísticos e levam em conta os aspectos fônicos, morfossintáticos,
semântico-lexicais ou discursivos presentes no contexto, ou sociolinguísticas, que podem ser
aquelas inerentes ao próprio indivíduo – gênero, idade, naturalidade, etnia – ou relacionadas
ao contexto sociocultural em que ele vive – classe socioeconômica, grau de escolaridade,
atividade ocupacional etc. – e ainda as ligadas ao tipo de interação linguística, tais como grau
de formalidade, tensão ou descontração no momento da fala, número e tipo de participantes
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da interação. Esses dois tipos de variáveis independentes estão intimamente ligados e agem
conjuntamente favorecendo, ou não, as variantes utilizadas pelos falantes.

2.2.2 Variação e mudança linguística na perspectiva sociolinguística

É preciso lembrar, a priori, que o estudo da mudança linguística é interesse remoto de
pesquisadores. É interessante notar como o modo de observar, tentar explicar e prever as
mudanças que afetam a língua sofreu modificação ao passo que os estudos linguísticos foram
se desenvolvendo, o que gerou novas perspectivas a respeito da própria concepção de língua
e, consequentemente, acerca da mudança.
As mudanças que atingem a língua em seu tempo histórico alcançam todos os seus
níveis estruturais – fônico, mórfico, sintático, léxico e semântico –, e ocorrem com a língua
em uso.
A mudança linguística concebida no sentido lato, trabalha com dados datados e
localizados, utilizando-se de corpus, assim como ocorre com a Dialetologia e a
Sociolinguística.
A Sociolinguística apresentou uma visão crítica da tradição neogramática e dos
estudos estruturais sincrônicos, conforme proposto por Saussure, nos estudos das mudanças
linguísticas. A nova concepção de mudança linguística passa, então, a enfatizar a busca por
resultados empíricos sistematicamente recolhidos, dando ênfase ao papel dos fatores sociais.
Na teoria sociolinguística, a variação linguística é o que efetivamente pode ser
observado num dado momento numa determinada língua e constitui-se de variantes
linguísticas que duelam entre si que por sua vez constituem as variedades linguísticas. Podese dizer que a mudança se dá quando uma variante se sobrepõe à outra.
Convém lembrar, ainda, que nem sempre a variabilidade existente na língua se
expande, produzindo mudanças: nem toda variabilidade e heterogeneidade da língua
envolvem mudança, no entanto toda mudança pressupõe variabilidade e heterogeneidade,
conforme observaram Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]).
Para o estabelecimento dos fundamentos empíricos para uma teoria da mudança
linguística, os sociolinguistas adotaram a teoria de que a língua deve ser vista como
constituída de heterogeneidade ordenada.
É preciso elucidar os fatores empíricos que condicionam a mudança histórica. Assim,
os problemas centrais da evolução linguística poderiam ser resumidos em cinco perguntas
formuladas por Labov (2008 [1972]):
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1. Existe uma direção geral para a evolução linguística?
2. Quais são os condicionadores universais da mudança linguística?
3. Quais são as causas do surgimento contínuo da mudança linguística?
4. Por meio de que mecanismos as mudanças ocorrem?
5. Existe uma função adaptativa na evolução linguística?
O modelo sociolinguístico aponta como solução desvincular estruturalidade de
homogeneidade e aceitar que para uma língua real, que serve a uma comunidade complexa, a
ausência da heterogeneidade é que seria disfuncional. A fim de justificar a proposta lançada,
apresenta-se um questionamento que não pôde ser respondido por aqueles que defendem que
a língua para funcionar de forma eficiente deve ser homogênea: “Se uma língua tem de ser
estruturada, a fim de funcionar eficientemente, como ela funciona enquanto a estrutura
muda?” (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968], p. 87).
Na tentativa de resolver a questão da mudança linguística, ou seja, os mecanismos que
estão por trás do processo de mudança, a Sociolinguística aponta os cinco problemas para a
teoria da mudança linguística. São esses problemas para os quais uma teoria da mudança deve
fornecer respostas a partir de análises empíricas, haja vista que as mudanças devem ser
explicadas e não apenas descritas.
Os cinco problemas foram reunidos em sua totalidade e sistematizados de início por
Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]) e têm sido, assim, denominados: o problema das
restrições ou condicionadores, o problema da transição, o problema do encaixamento, o
problema da avaliação e o problema da implementação. Os dois primeiros podem ser
observados em mudanças já ocorridas no passado e os três últimos requerem análises de
dados empíricos quando a mudança está em curso.
Seguem as discussões acerca dos cinco problemas:
i.

O problema das restrições ou condicionadores visa a determinar o conjunto de
mudanças possíveis e das condições que favorecem ou restringem as mudanças.
Assim, defende-se a ideia de que nem toda mudança é possível e de que há restrições
também quanto à possibilidade de fatores condicionantes. Ao passo que se tenta
responder a esse problema, busca-se a resposta ao seguinte questionamento: Quais são
os condicionamentos e as restrições linguísticas e extralinguísticas gerais a mudança
que determinam as alterações possíveis e sua trajetória?

ii.

O problema da transição consiste na identificação do estágio entre duas etapas de uma
mudança, no estudo do percurso através do qual cada mudança se realiza. Esse é um
problema linguístico interno, já que propõe verificar como se deu a transição, como a
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estrutura A passou para a estrutura B. Ajuda a verificar de que forma a mudança
acontece, quais são os caminhos e etapas trilhados, se o sistema linguístico do
indivíduo muda ao longo de sua vida, como as mudanças são difundidas na
comunidade de fala, de que maneira as mudanças se movem de uma comunidade a
outra e como uma mudança é transmitida de uma geração a outra. A transição da
mudança linguística mostra que a distribuição é contínua através das idades sucessivas
da população, ou seja, através do tempo aparente.
Labov (2008 [1972], p. 193) esclarece ainda que são aspectos do problema da
transição questões acerca da regularidade da mudança sonora, da influência gramatical na
mudança sonora, das “cadeias que avançam” versus as “cadeias que retrocedem” e do
movimento constante versus alterações súbitas e descontínuas.
Uma questão considerada fundamental é verificar se a mudança se dá por estágios
discretos ou através de um continuum. Ao afirmar que a transição se faz através de um
continuum ininterrupto de variação e mudança a Sociolinguística se contrapõe de maneira
incisiva ao estruturalismo saussuriano, segundo o qual a historia da língua corresponde a uma
sucessão de sistemas homogêneos e unitários entremeada de períodos de instabilidade e
mudança (LUCCHESI, 2004).
iii.

O problema do encaixamento é a identificação da matriz social e da matriz linguística
em que se verifica a mudança. Segundo Labov (2008 [1972]) esse problema é
encontrar a matriz contínua de comportamento social e linguístico em que a mudança
é levada a cabo. Afirma ainda que o melhor caminho para a solução deste problema
está na descoberta das correlações entre elementos do sistema linguístico e entre esses
elementos e o sistema não-linguístico de comportamento social.
Lucchesi (2004) enfatiza que o problema é resolver as questões sobre a natureza e

extensão do encaixamento, os quais se referem ao modo de conceber a mudança dentro da
estrutura linguística, e, consequentemente, ao modo de conceber a própria estrutura
linguística.
iv.

O problema da avaliação diz respeito à identificação das reações subjetivas dos
falantes – apreciação ou depreciação – com relação às mudanças que ocorrem na sua
própria língua e avalia o papel do indivíduo frente à mudança e frente à própria língua.
Busca-se saber de que forma as avaliações negativas e o estigma social afetam o curso
e desenvolvimento da mudança.
A Sociolinguística defende que a língua está em processo contínuo de avaliação por

seus próprios falantes, que as reações associadas à mudança atingem o nível de consciência
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dos falantes e que as reações individuais conscientes em relação à mudança podem alterar o
curso de uma mudança, ou mesmo fazer retroagir tal processo.
Os testes de avaliação social são apontados como importantes recursos que podem
explicitar a avaliação social por parte dos falantes no seio de uma comunidade de fala. Nas
últimas etapas de uma mudança, quando a sociedade já é capaz de percebê-la, começam a
aparecer os estereótipos relacionados a características sociais negativas. Surge, então, a reação
do falante que se manifesta através da correção, rejeitando as formas inovadoras.
A depender da avaliação social que recebe, uma dada variante pode ser classificada,
conforme proposta de Labov (2008 [1972]), como: estereótipos, formas linguísticas marcadas
socialmente, que recebem forte estigmatização; marcadores que são variantes que apresentam
uma distribuição social e uma diferenciação estilística, estando abaixo no nível de controle
consciente do falante; estes, quando entram na consciência social, se convertem em um
estereótipo; indicadores que não são sequer comentadas ou reconhecidas pelos falantes
nativos, representando apenas a diversificação social, sem interferência da avaliação subjetiva
ou da alternância estilística.
Salienta Lucchesi (2004) que o tratamento que a Sociolinguística dá à questão da
avaliação conduz a uma revisão da ideia de que o indivíduo aceita o processo de mudança
passivamente, conforme defendido pelo princípio saussuriano.
v.

o problema da implementação trata da identificação dos fatores linguísticos e sociais
que motivaram a mudança. Visa a identificar em que parte da estrutura social e
linguística a mudança se originou, como se espalhou para outros grupos e que grupos
mostram maior resistência a ela.
Lucchesi (2004) afirma que o problema da implementação pode ser apresentado

através da seguinte questão: “Por que uma dada mudança ocorreu em um momento e em um
lugar determinados, e não em outro momento e/ou lugar?” (p. 179). Por muitos, este é
considerado o problema mais difícil de ser resolvido.
Weinreich, na introdução da obra Fundamentos empíricos para uma teoria da
mudança linguística (2008 [1972]), alerta que não se está apresentando uma teoria da
mudança linguística plenamente elaborada, mas um conjunto de fundamentos empíricos que
consideram fundamentais para a teoria da mudança. E afirma o que desejam os autores:

uma teoria da mudança lingüística que lide nada menos do que com a
maneira como a estrutura lingüística de uma comunidade complexa se
transforma no curso do tempo, de tal modo que, em certo sentido, tanto a
língua quanto a comunidade permanecem as mesmas, mas a língua adquire
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uma forma diferente (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968], p.
37).

Após apresentar os cinco problemas a serem resolvidos por uma teoria de mudança
linguística, os quais foram formulados com base em descobertas empíricas e em conclusões
extraídas destas descobertas, Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]), apresentam os
princípios gerais que essa teoria deve adotar:
i.

a mudança não ocorre ao acaso, como resultado de uma deriva aleatória procedente da
variação inerente na fala, mas de uma generalização de uma alternância particular em
um dado subgrupo que assume uma direção, com diferenciação ordenada;

ii.

não se deve insistir em associar estrutura e homogeneidade. É essa uma posição
ilusória porque a estrutura inclui a diferenciação ordenada e o comando nativo inclui
as estruturas heterogêneas;

iii.

nem toda variabilidade e heterogeneidade implica em mudança, mas para que a
mudança ocorra são necessárias a variabilidade e a heterogeneidade;

iv.

a generalização da mudança envolve a covariação de mudanças associadas em
períodos de tempo substanciais e se refletem na difusão pelo espaço geográfico; então,
essa generalização não será uniforme e nem instantânea;

v.

as gramáticas em que as mudanças ocorrem são gramáticas da comunidade, visto que
as estruturas variáveis contidas na língua são determinadas por funções sociais e os
idioletos não apresentam gramática consistente;

vi.

a mudança é transmitida na comunidade como um todo, não estando confinada a
passos discretos no interior da família;

vii.

os fatores linguísticos e extralinguísticos estão correlacionados no desenvolvimento da
mudança, as explanações que confinem a um ou outro aspecto sempre falharão ao
tentar dar conta do rico conjunto de regularidades que podem ser observadas nos
estudos empíricos do comportamento linguístico.
A mudança linguística na perspectiva sociolinguística ocorre mediante estágios,

conforme descrevem Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]) e Labov (2008 [1972]): em
sua origem, a mudança é uma das inúmeras variações que se encontram confinadas ao uso de
algumas pessoas, um subgrupo específico da comunidade de fala, ganhando, assim, certa
significação social, que simboliza os valores sociais associados ao grupo. Em sua propagação,
a mudança é adotada por um grande número de falantes e passa a contrastar com a forma mais
antiga ao longo de uma ampla frente de interação social. Esse avanço pode ser acompanhado
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de uma elevação no nível de consciência social da mudança e do estabelecimento de um
estereótipo. No término, a mudança alcança a regularidade por eliminar as variantes
concorrentes. Nessa fase de complementação da mudança ocorre a perda de qualquer
significação social que a variante possuía.
As mudanças em curso, a depender do grau de consciência da variação que os falantes
manifestam e da ocorrência das formas inovadoras nos diversos estratos sociais, distinguemse como: i) mudanças de cima para baixo, que são introduzidas pela classe social dominante e,
em geral, de forma consciente; na verdade, são empréstimos de outros falares, considerados
de prestígio; ii) mudanças de baixo para cima que aparecem inicialmente no vernáculo e
representam a ação de fatores linguísticos internos. Em sua fase inicial e durante a maior parte
do tempo de seu desenvolvimento, essas mudanças se processam abaixo do nível de
percepção dos falantes, sendo percebidas apenas quando as mudanças estão quase completas.
Tais mudanças podem ser introduzidas por qualquer classe social, embora não se tenha
registro de grupo de nível social mais alto agindo, nesse caso, como inovador.

2.2.3 Estudo da mudança em tempo real e em tempo aparente

A variação da língua em decorrência do tempo, associada às mudanças da sociedade
que dela se utiliza, pode resultar ou não em uma mudança, aspecto este de grande interesse
para os estudos variacionistas.
Um dos princípios básicos seguidos pelos sociolinguistas é a aceitação do axioma de
que os processos de variação e mudança linguística no interior de uma comunidade podem ser
observáveis em seu curso.
Conforme lembra Fernandez (1998), à medida que o tempo passa, a idade determina e
modifica os hábitos sociais dos indivíduos, incluindo os comunicativos e os puramente
linguísticos. Sendo assim, é possível observar como se produz a mudança em curso a partir da
análise do comportamento linguístico dos grupos em diferentes faixas etárias ou grupos
geracionais de uma determinada comunidade.
A concepção de mudança, formulada por Labov (2008 [1972]), segue o “princípio da
uniformidade”, o qual postula que “as forças que operam para produzir a mudança linguística
hoje são do mesmo tipo e ordem de grandeza das que operaram no passado, há cinco ou dez
mil anos” (p. 317). Sendo assim, a observação dos processos em curso, em uso no presente,
permitem inferir o passado. É esse princípio que está na base da aceitação de que os estudos
em tempo aparente fazem afirmações confiáveis acerca do rumo que toma a mudança
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linguística e permitem conjeturar um estado dessa mudança em um estágio anterior, ainda que
não tenha sido possível acompanhá-la em tempo real.
No estudo da língua no tempo o pesquisador pode obter por resultado:
i.

a variação estável, situação na qual o quadro de variação tende a se manter ainda por
um longo período, já que não se verifica uma tendência de predominância de uma
variante linguística sobre a(s) outra(s). Essa variação é identificada por uma curvilínea
em forma de U, que indica maior incidência de uma determinada variante (a nãopadrão) entre os mais jovens e os mais velhos e maior frequência da variante padrão
entre os indivíduos adultos, da faixa intermediária.

ii.

mudança em curso ou em progresso no qual o processo de variação caminha para a
sua resolução em favor de uma das variantes identificadas, que deve se generalizar,
tornando-se o seu uso praticamente categórico dentro da comunidade de fala. Nesse
quadro, a(s) outra(s) variante(s) tenderia(m) a cair em desuso. A representação desse
quadro é linear, com maior incidência da variante inovadora entre os mais jovens, com
decréscimo progressivo em direção aos indivíduos mais velhos.
Para investigar de que forma a mudança linguística está operando em uma

determinada comunidade são realizados estudos comparativos basicamente em duas formas
distintas de análise: em tempo aparente e em tempo real.
O estudo em tempo aparente envolve o exame transversal, quer dizer, de diferentes
faixas etárias dentro de uma mesma sincronia. Um estudo dessa natureza é feito por se
pesquisar um fenômeno variável, estabelecendo células que contenham um grupo de falantes
em função de diferentes perfis etários, comparando-se, assim, a fala dos mais velhos com a
dos mais jovens.
Esclarece ainda Labov (2008 [1972]) que, no estudo em tempo aparente, as gerações
devem apresentar características sociais comparáveis que representem estágios na evolução da
mesma comunidade de fala. Na acepção do autor, investigar a mudança em tempo aparente
significa que, ao escolher para estudo uma determinada comunidade, compara-se a fala das
pessoas mais idosas com a de pessoas mais jovens e tomam-se as diferenças entre elas como
indícios de uma mudança linguística.
Parte-se, então, dos pressupostos de que as diferenças entre as gerações podem mostrar
as mudanças em curso e que em um mesmo momento convivem em diferentes estágios da
evolução linguística, contrariando, assim, o que pensavam os neogramáticos.
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Fica a cargo do pesquisador analisar se os resultados estão realmente apontando para
uma possível mudança em progresso, ou se se está diante de um caso de gradação etária
(mudanças na fala do indivíduo, de acordo com o ciclo da vida).
O estudo em tempo real envolve a observação de uma variável particular em um
tempo previamente selecionado e a duplicação desta pesquisa muitos anos depois para
observar a variável estudada anteriormente. Esse estudo pode ser de longa duração, quando se
analisa o percurso da língua ao longo de séculos, ou de curta duração, em que se considera o
percurso da língua ao longo de décadas. Para este último sugere-se que se faça um intervalo
de cerca de 20 anos para a realização de uma nova pesquisa.
É possível realizar um estudo em painel, por se utilizar rigorosamente o mesmo grupo
de informantes para comparar a sua fala em distintos momentos da vida e, assim, verificar a
estabilidade ou a mudança durante a vida do indivíduo (mudança ontogenética ou gradação
etária); um estudo de tendência, no qual se faz uso de outros informantes com o mesmo perfil
dos anteriormente registrados, mediante o qual se examina a existência de mudança na
comunidade; e um estudo de tendência parcial com os dois tipos de indivíduos (os já
registrados e os novos).
Um dos critérios para o estudo em tempo real é que a nova amostra, seja com os
mesmos informantes ou novos, siga exatamente a metodologia da pesquisa anterior, para que
o resultado obtido nesse novo grupo seja comparado com o grupo original com um alto nível
de confiança e permitir que qualquer diferença de significante entre eles seja considerada
como o resultado de uma mudança linguística em progresso.
Embora a maioria dos estudos opte por uma ou outra forma de análise temporal,
respeitadas as particularidades de cada uma das duas, é com a combinação de observações em
tempo aparente e observações em tempo real que se têm estudos mais efetivos sobre a
mudança linguística.

2.3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Apresentou-se, neste capítulo, uma síntese do arcabouço teórico que norteia este
trabalho. Percebe-se que a Dialetologia e a Sociolinguística, embora com distintos enfoques
de análise, defendem a variação como condição do próprio sistema linguístico, condicionada
por fatores de natura interna e externa. A perspectiva sociolinguística trouxe à cena a defesa
de que a mudança linguística não ocorre de forma abrupta, mas por estágios, passíveis de
observação e sistematização.
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O presente trabalho utiliza essas teorias ao passo que também toma a variação como
inerente ao sistema linguístico, passível de sistematização, regida por fatores de natureza
interna e externa, e distribuída espacialmente, podendo demarcar áreas com características
linguísticas específicas e se propõe a verificar o quadro da mudança linguística em tempo real
e em tempo aparente, nas cidades sergipanas de Estância e Propriá.
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3 O ATLAS LINGUÍSTICO DE SERGIPE E O PROJETO ATLAS LINGUÍSTICO DO
BRASIL

Descrevem-se, a seguir o Atlas Lingüístico de Sergipe (ALS) e o Projeto Atlas
Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), informando a respeito da constituição, metodologia,
objetivos, características e de que forma encontram-se inseridos no desenrolar dos estudos
dialetais no Brasil. Optou-se por essa apresentação em razão de os áudios utilizados nesta
pesquisa fazerem parte dos acervos levantados para a constituição do ALS e do Projeto ALiB.
A publicação dos atlas linguísticos regionais brasileiros configura-se como uma
concretização dos esforços dos movimentos que tiveram início no ano de 1952, em que se
institui, a partir do decreto 30.643 da Casa de Rui Barbosa, como principal tarefa da
Comissão de Filologia a elaboração do atlas linguístico do Brasil.
O Atlas Lingüístico de Sergipe, assim como outros atlas regionais, visavam a atender à
necessidade defendida por Serafim da Silva Neto de se estudarem os falares brasileiros, e
seguir a recomendação de Celso Cunha, Serafim da Silva Neto e Antenor Nascentes de que
fossem produzidos atlas regionais, em razão da realidade do país.
Nascentes (1958, p. 7) aconselha:

Embora haja de toda vantagem um atlas feito ao mesmo tempo para todo o
país, para que o fim não fique muito distanciado do princípio, os Estados
Unidos, país vasto e rico e com excelentes estradas, entregou-se à elaboração
de atlas regionais, para mais tarde juntá-los no atlas geral.
Assim também devemos fazer em nosso país, que é também vasto [...].

Visto que a realidade socioeconômica do Brasil, a extensão territorial, a precariedade
das vias de comunicação daquele momento e a ausência de uma maturidade dos pesquisadores
brasileiros no âmbito da pesquisa dialetológica tornariam inviável a produção de um atlas
único para o país, uma das alternativas era começar o trabalho pelos atlas regionais que
deveriam ter por base a possibilidade de intercomparação, visando à descrição da realidade
nacional, como um todo.
O desejo de produzir um atlas nacional não se perdeu com o passar dos anos, tendo
sido apenas adiado, pois, conforme se verá, o Projeto ALiB se dispôs a responder a esse
anseio.
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3.1 O ATLAS LINGUÍSTICO DE SERGIPE

O Atlas Lingüístico de Sergipe é o quarto atlas linguístico regional publicado no
Brasil. Os inquéritos definitivos foram realizados nos anos de 1966 e 1967. Seus originais
estavam prontos em 1973, mas a publicação só foi possível em 1987, em razão de uma série
de problemas, principalmente, financeiro.
Esse atlas é resultado do trabalho dos pesquisadores do grupo de Dialetologia da
Universidade Federal Bahia, tendo como autores Carlota da Silveira Ferreira, Jacyra Andrade
Mota, Judith Mendes de Aguiar Freitas, Nadja Maria Cruz de Andrade, Suzana Alice
Marcelino Cardoso, Vera Lúcia Sampaio Rollemberg e Nelson Rossi.
Representa, na prática, a premissa defendida por Nelson Rossi (1967) de que a
Dialetologia só se aprende a fazer fazendo.
A escolha por Sergipe resulta, conforme informa Rossi, na Nota Preliminar do atlas,
da viabilidade. Além disso, foi considerado o desejo de dar continuidade ao trabalho feito na
Bahia – Atlas Prévio dos Falares Baianos (1963) – em razão da continuidade geográfica, a
maior facilidade de acesso e o fato de estarem a Bahia e Sergipe incluídos integralmente na
área dos “falares baianos”, conforme a proposta de divisão dialetal do Brasil de Nascentes
(1953).
Cardoso (2005a) completa essas justificativas ao relatar outros motivos que induziram
à escolha de Sergipe. Cita o que chama de “laço materno” (p.106) da família da pesquisadora
Carlota Ferreira, moradores que auxiliaram por oferecer hospedagem e apoio de instâncias
públicas, como a Secretaria de Educação, na realização do trabalho de campo e na publicação
do volume I.

3.1.1 A rede de pontos

A rede de pontos do ALS contou com um total de quinze municípios: Santa Luzia,
Tomar do Geru, Estância, Pedrinhas, São Cristóvão, Itaporanga D’Ajuda, Laranjeiras, Simão
Dias, Divina Pastora, Ribeirópolis, Brejo Grande, Propriá, Nossa Senhora da Glória, Gararu e
Curralinho.
A escolha das localidades foi feita com base nos critérios estabelecidos para a pesquisa
dialetal, a saber: a antiguidade, o grau de isolamento, as características culturais e linguísticas,
a natureza do povoamento, os aspectos econômicos e a distribuição espacial.
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Foi levada em conta a proposta de pontos dos inquéritos, apresentada por Nascentes
(1958) e, em razão disso, das quinze localidades, sete coincidem com pontos dessa proposta:
Propriá, Brejo Grande, São Cristóvão, Estância, Simão Dias, Divina Pastora e Gararu.
A escolha e apresentação das localidades foram definidas de acordo com zonas
fisiográficas

e

microrregiões

homogêneas

(estabelecidas

por

critérios

ecológicos,

populacionais, econômicos, de infraestrutura e de transportes). Assim, as cidades ficaram
distribuídas por cinco zonas fisiográficas do Estado (Zona Litoral, Zona Central, Zona do
Baixo São Francisco, Zona do Sertão do São Francisco e Zona do Oeste) e em sete
microrregiões homogêneas (Sertão Sergipano do São Francisco, Propriá, Nossa Senhora das
Dores, Cotinguiba, Agreste de Lagarto, Litoral Sul Sergipano e Sertão do Rio Real),
recobrindo todo o Estado, ficando de fora apenas a microrregião do Agreste de Itabaiana (cf.
Quadro 01).
Quadro 01 – Lista das localidades do ALS distribuídas pelas zonas fisiográficas e pelas microrregiões

Nº/ LOCALIDADE

ZONA FISIOGRÁFICA

MICRORREGIÃO

51. Santa Luzia

Zona Litoral

Litoral Sul Sergipano

52. Tomar do Geru

Zona do Oeste

Sertão do Rio Real

53. Estância

Zona Litoral

Litoral Sul Sergipano

54. Pedrinhas

Zona Litoral

Agreste de Lagarto

55. São Cristóvão

Zona Litoral

Litoral Sul Sergipano

56. Itaporanga D’Ajuda

Zona Litoral

Litoral Sul Sergipano

57. Laranjeiras

Zona Central

Cotinguiba

58. Simão Dias

Zona do Oeste

Agreste de Lagarto

59. Divina Pastora

Zona Central

Cotinguiba

60. Ribeirópolis

Zona do Oeste

Nossa Senhora das Dores

61. Brejo Grande

Zona Litoral

Propriá

62. Propriá
63. Nossa Senhora da
Glória

Zona do Baixo São Francisco

Propriá
Sertão Sergipano do São
Francisco
Sertão Sergipano do São
Francisco
Sertão Sergipano do São
Francisco

64. Gararu
65. Curralinho
Fonte: Ferreira et al (1987)

Zona do Oeste
Zona do Sertão do São
Francisco
Zona do Sertão do São
Francisco
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As localidades, à exceção de Curralinho que pertencia ao município de Poço Redondo,
eram, na época, sede do município.
O principal meio de comunicação que interligava essas cidades eram as estradas,
acrescentando a comunicação fluvial para aquelas à margem do Rio São Francisco (Brejo
Grande, Propriá, Gararu e Curralinho).
Na Nota Preliminar do ALS, Nelson Rossi expressa o desejo de voltar a inquirir na
Bahia, aplicando, nas cinquenta localidades que fazem parte do atlas e em outras a serem
acrescentadas, o questionário aplicado em Sergipe. Assim, adotou-se, para os pontos da rede
do ALS, a numeração a partir de 51 até 65, no sentido Sul-Norte, para assinalar a continuidade
do trabalho realizado na Bahia.
Ressalta-se, ainda, que a escolha das localidades buscou restringir-se a pontos
tipicamente rurais, detentores das características requeridas tradicionalmente pela Dialetologia
no que tange à fixação de uma rede de pontos para os atlas linguísticos.
A seleção final das localidades resultou de um teste preliminar, no qual foi aplicado
um questionário experimental reduzido, “testaram, assim, as próprias localidades que, depois
foram confirmadas como localidades definitivas para constituir a rede de pontos do atlas”
(FERREIRA; CARDOSO, 1994, p. 57).

3.1.2 Seleção dos informantes

Foram selecionados, como definitivos, 30 informantes, sendo uma mulher e um
homem em cada ponto, com escolaridade variando entre analfabetos, semianalfabetos e
alfabetizados. O fator faixa etária não foi estabelecido como variável a ser controlada em
decisão preliminar; assim, a idade dos informantes varia de 30 a 65 anos. Conforme prevê a
metodologia dos estudos dialetais, tais informantes deveriam ser nascidos no local de estudo,
filhos, preferencialmente, de pais da mesma localidade, com afastamento nulo ou por pouco
tempo do ponto de residência.
Quanto à escolaridade, a maioria dos informantes, vinte e um, declara-se analfabeto,
oito como semianalfabetos e apenas um como alfabetizado. A profissão predominante é a de
lavrador(a), algo esperado dada a natureza da localidade e, quanto ao estado civil, há apenas
um informante solteiro e uma viúva, sendo todos os demais casados.
É possível inferir que o perfil do informante foi estabelecido levando-se em conta as
orientações de Silva Neto (1958), nas quais ele estabelece como algumas das condições a
serem preenchidas pelo informante: ser pessoa do lugar, filho de gente do lugar; se casado,
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deve a esposa ser também do lugar; ser iletrado, se possível analfabeto; não ser viajado; ser
agricultor e filho de agricultor; ter entre 30 e 50 anos de idade. Além disso, sugere o autor,
como se fez no ALS, que se inquiriria, sempre que possível, um homem e uma mulher “tendo
em conta que o vocabulário feminino é diferente do masculino e que as mulheres, como é
natural, conhecem melhor determinadas atividades – as que lhe são tradicionalmente
confiadas (SILVA NETO, 1958, p. 32).
Por vezes, o número de informantes escolhido para representar cada localidade (no
caso do ALS, dois) é motivo de críticas, pois se aponta como o ideal para que se obtenha uma
fotografia da realidade linguística um número estatisticamente representativo de falantes.
Cardoso (2010, p. 92) comenta que, numa pesquisa dialetal “o ideal seria documentar-se um
número estatisticamente representativo do conjunto de falantes da língua na área em estudo”,
mas argumenta que “o desejável, porém, nem sempre é o possível”. Além disso, defende que
o estudo dialetológico deve possibilitar afirmação de que “tal ou qual fenômeno/fato se
documenta na área em observação”, o que não implica o compromisso de dados
quantificados. Sendo assim, mesmo que o registro seja de um único informante, cumpre-se o
objetivo de poder afirmar se o fato observado registra-se ou não. Conclui-se, então, que os
informantes do ALS permitem ao atlas alcançar sua meta de informar se o fato ou fenômeno
em estudo registra-se nas localidades sergipanas selecionadas.
Tratando ainda do traçar do perfil dos informantes, Cardoso (2010) retoma as palavras
de Ferreira e Cardoso (1994) para pontuar que a seleção dos informantes deve atender aos
objetivos da pesquisa, o que pode representar voltar-se, prioritariamente, para a identificação
da diversidade espacial ou conjugar esse fator a outros, de cunho sociocultural. Essa última é
a opção do ALS: mantendo o foco na distribuição espacial, o atlas inclui a variável sexo.
Como reconhece Thun (2000), o ALS inclui-se entre as primeiras representações de
atlas sistematicamente pluridimensional, sendo este bidimensional, pois juntou à dimensão
diatópica a variável diassexual de forma controlada, aplicando-a a todos os pontos da rede.

3.1.3 O questionário

O questionário utilizado para a coleta de dados definitivos do ALS resulta de três
versões, sendo duas preliminares de sondagem e, por fim, a definitiva.
Com o objetivo de testar os questionários preliminares, os inquéritos foram feitos em
dois momentos, em 1963, com a aplicação de um questionário de 1.391 perguntas, em quatro
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localidades, e em 1964, com um novo questionário, reduzido a cerca de oitocentas perguntas,
aplicadas nos quinze pontos.
Comenta Cardoso (2005a) que:

a realização de inquéritos experimentais [...] permitiu testar, de forma
exaustiva, o instrumento de trabalho e isso possibilitou um aperfeiçoamento
do questionário: dirimiram-se as dúvidas, aperfeiçoou-se a formulação,
eliminaram-se referências que não esclareciam, pelo contrário, perturbavam
o entendimento por parte do informante (p. 116).

O questionário definitivo, constituído nos anos de 1966 e 1967, é composto de 687
questões, todas as 182 do Extrato de Questionário aplicado para o APFB e as 505
selecionados a partir dos inquéritos preliminares. As questões recobriram as mesmas áreas
semânticas do APFB: terra, vegetais, homem e animais.
Diferentemente do que ocorreu nos inquéritos do APFB, no questionário do ALS a
maneira de perguntar-se sobre o item já estava formulada por escrito, favorecendo a
homogeneidade na formulação das questões e reduzindo as dificuldades na exegese dos
dados. Essa formulação inicial foi redigida a partir das informações obtidas nos inquéritos
preliminares. E, obviamente, se a maneira de perguntar previamente estabelecida não lograsse
êxito, tinha o inquiridor a liberdade para fazer nova formulação.
Partindo da classificação de Chambers e Trudgill (1994), o questionário do ALS, seria:
i) indireto, visto que se buscavam as respostas mais naturais; e ii) formal, pois a formulação
da pergunta já era previamente estabelecida, embora houvesse possibilidade de reformulação
para obtenção da resposta.
Anterior às questões, o questionário possui fichas que auxiliam na obtenção de dados
sobre a localidade e sobre o próprio informante. O mapeamento das atividades econômicas
predominantes nas localidades, sem dúvida de grande valia para a melhor interpretação dos
condicionamentos culturais das lexias registradas, atende às orientações de Silva Neto
(1963[1950]): “[...] com o progresso das ciências do homem já não se justifica a pesquisa
restrita aos fatos puramente linguísticos” (p.226). Sugere então, que, após a seleção da
localidade a ser estudada, colham-se dados relativos a aspectos geográficos, históricos,
etnográficos e sociais.
Foi aplicado, para o ALS, assim como ocorreu para o APFB, um “teste de
identificação”. Explica Mota (2005):
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[...] após a aplicação integral do questionário, quando uma determinada
questão não é respondida pelo informante ou quando a resposta se afasta das
anteriormente obtidas em inquéritos preliminares, pergunta-se, em
interrogação direta, ao informante, se ele conhece determinado vocábulo,
solicitando-lhe informações sobre o seu significado e/ou a sua utilização,
com o objetivo de verificar a existência da forma no vocabulário passivo do
informante ou corrigir possíveis enganos na formulação da pergunta (p. 27).

3.1.4 Os inquéritos

Os inquéritos definitivos do ALS foram realizados nos anos de 1966 e 1967,
perfazendo um total de cerca de 150 horas de gravação. A primeira etapa de teste, ocorrida em
1963, restringiu-se às localidades de Santa Luzia do Itanhi, Estância, Itaporanga d’Ajuda e
Laranjeiras; a segunda, em 1964, contemplou os quinze pontos da rede.
Além de dois inquéritos por localidade, optou-se, ainda, pela realização de “inquéritos
paralelos”. Era esse um inquérito “mais reduzido, de conversação livre, dirigido à área de
ocupação principal do informante ou a aspectos socioculturais da localidade” (MOTA, 1998,
p. 84). Os inquéritos paralelos auxiliam na obtenção de dados linguísticos para estudos no
nível morfossintático ou para o conhecimento de aspectos do discurso dos informantes, além
de aumentar a informação sobre a área.

3.1.5 As cartas

O atlas é composto de 182 cartas, sendo 171 cartas linguísticas, 12 cartas-duplas
(Bahia-Sergipe) e 15 cartas-resumo que representam o exame, prioritariamente, da parte
correspondente às cartas do APFB. Apesar desse volume de cartas, o primeiro volume do ALS
utilizou apenas um terço dos dados linguísticos registrados.
Segundo informa Nelson Rossi, na Nota Preliminar do ALS, deu-se prioridade aos
itens onomasiológicos incluídos no APFB, ainda que em um caso ou em outro fosse
acrescentado um tratamento complementar de uma perspectiva semasiológica.
Há vinte e cinco páginas introdutórias que apresentam ao consulente as informações
necessárias à consulta do atlas, tais como: sinais de transcrição fonética utilizados, princípios
que serviram de base para a transcrição fonêmica das formas que foram submetidas aos testes
de identificação, a identificação das localidades e dos informantes, critérios para apresentação
das cartas e das respostas cartografadas. As cartas I a XI são introdutórias e apresentam dados
acerca das localidades, dos informantes, dos inquiridores e da transcrição.
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As cartas numeradas 1 a 156 são linguísticas e representam a distribuição cartográfica
dos dados linguísticos. Essas podem ser exclusivamente fonéticas, apenas lexicais ou
fonético-semânticas. Em algumas cartas, em especial nas notas, encontram-se dados
socioculturais ou etnográficos e também informações de natureza morfossintática.
Acrescentam-se a essas cartas 15 cartas-resumo (Carta R) que apresentam, em síntese,
dados representados em cartas anteriores.
Foram confeccionadas 12 cartas duplas ou cartas-conjuntas, denominadas BahiaSergipe, pois conjugam aos dados recolhidos em Sergipe os da Bahia que não foram
cartografados no APFB.
O ALS, graças à disponível tecnologia dos gravadores de áudio, com autonomia de
corrente (uso de pilha), teve as transcrições fonéticas dos dados feitas a posteriori, em
ambiente acusticamente preparado e a partir da gravação integral de todos os inquéritos. Essa
tecnologia gerou a possibilidade de voltar aos dados para corrigir eventuais erros de
transcrição ou de audição dos registros dos informantes, constituindo, portanto, uma
documentação abundante, segura, rigorosa e sistemática.
Na transcrição fonética utilizou-se o sistema Lacerda-Hammarström para o português,
com acréscimo de novos símbolos, conforme se revelou necessário, e contou com o recurso
disponível à época – uma máquina elétrica de esferas removíveis.
As cartas linguísticas são apresentadas uma em cada folha, com registro de
informações no reto e no verso. No reto, encontra-se a cartografia das informações coletadas,
dispostas por localidade, acompanhadas, em sua quase totalidade, pela transcrição fonética
das respostas, identificando-se precisamente os informantes, segundo o sexo.
Conforme o item Apresentação das Cartas do ALS, no reto, o canto superior esquerdo
de cada carta registra em colunas e nesta ordem: i) o título; ii) o número da pergunta, ou das
perguntas, no questionário aplicado em Sergipe para os inquéritos definitivos. No canto
superior direito: i) o número da carta, o número da carta correspondente no APFB. Para as
cartas em que estão inclusos resultados relativos à Bahia, colhidos em 1960 (as cartas
conjuntas Bahia-Sergipe), segue-se ao número da pergunta no questionário aplicado em
Sergipe o número da pergunta no questionário aplicado na Bahia.
No verso das cartas, registram-se notas que acompanham a maioria das cartas e trazem
comentários dos informantes, dos inquiridores, informações resultantes das análises dos
dados, esclarecimentos a respeito de procedimentos metodológicos adotados na elaboração do
questionário, na realização do inquérito e na seleção das formas cartografadas. Também
comentários sobre o modo de formulação da pergunta que motivou a forma recolhida, o
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contexto frásico em que ela apareceu em alguns ou em todos os informantes ou, ainda,
esclarecimentos sobre as acepções com que ocorreu. Portanto, fornecem dados de caráter
linguístico, sociocultural ou etnográfico.
Em razão da forma pela qual estão cartografados os dados e da apresentação gráfica
das cartas, o ALS pode ser incluído entre os chamados atlas de primeira geração, porque expõe
os dados na forma cartografada, acrescentando notas que complementam as informações.
Dentro do percurso histórico da Dialetologia, o ALS está inserido na terceira fase,
conforme proposta de divisão dos estudos dialetais brasileiros de Ferreira e Cardoso (1994) e
é, assim, uma das obras representantes do avanço da Geolinguística no Brasil.

3.2 O ATLAS LINGUÍSTICO DE SERGIPE II

O Atlas Lingüístico de Sergipe II foi publicado em 2005, tendo sido apresentado,
inicialmente, como tese de doutorado de Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso, em 2002.
Esse atlas utiliza a mesma base de dados do ALS volume I, os inquéritos realizados em 1966 e
1967, e, portanto, os mesmos informantes, rede de pontos, questionário etc.
Estabeleceu-se como objetivo tratar os dados que não tinham sido utilizados na
produção das cartas do ALS, com a opção de centrar-se, assim, na área semântica homem. A
escolha por essa área semântica resulta do objetivo de focalizar a informação e análise em
área específica, tendo em vista que não foram abundantemente tratados no primeiro volume
de 1987 e em razão da pluralidade e diversificação de itens que a constituem. Acrescenta-se a
isso o atrativo que a diversidade de temas e a variedade na denominação do mundo que
envolve o homem ofereciam e a possibilidade de dar destaque às interfaces da Dialetologia
com outros ramos do conhecimento científico (história, geografia, antropologia etc.).
Cardoso (2005b) esclarece que a retomada dos dados do ALS é motivada por três
razões básicas:
(i) o interesse de explorar a potencialidade do material reunido há quase
quatro décadas; (ii) o exame dos dados e a publicação de resultados numa
perspectiva pluridimensional; (iii) a possibilidade de efetuar comentários às
cartas, facultados graças à riqueza dos materiais de campo e à forma como
foram registrados [...] (p. 116).

No que concerne às localidades, a autora informa que estão apresentadas na ordem em
que constam no volume I do ALS, exceto no que se refere à população, a que se acrescentaram
os dados de 1991 e 1996.
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Das 162 perguntas consideradas, apenas 105 tiveram os dados cartografados. Foram
tomados por critérios: i) a frequência de uso das respostas consideradas (maior ou menor, por
localidade/informante); ii) o interesse de caráter histórico dos itens destacados; iii) aspectos
etimológicos relevantes; e iv) o caráter inovador ou conservador das lexias registradas.
O atlas está composto de 108 cartas, sendo três introdutórias e as demais contemplam
informações de natureza semântico-lexical e fonético-fonológica. Cada uma apresenta-se em
uma folha, com informações impressas no reto e no verso. No reto, assim, como ocorre no
volume anterior, encontra-se a cartografia das informações coletadas, dispostas por localidade
e distribuídas conforme o sexo do informante. Cada carta possui, como base de dados, a
indicação dos pontos inquiridos, da rede fluvial, da rede de estradas (rodovias e ferrovias) e
dos limites internos e interestaduais.
Optou-se pelo uso de símbolo para identificar as falas, sendo um círculo, para a
feminina, e um quadrado, para a masculina. A ocorrência de lexias e diferentes realizações
fonéticas para uma mesma base lexical são indicadas mediante o uso de cores distintas.
Acompanhando a informação cartográfica, exibe-se a variação de gênero, com os percentuais
de ocorrência das respostas registradas, apresentados em forma de gráfico. A esse respeito
apresenta um diferencial em relação ao volume I do ALS.
No verso, encontram-se a transcrição fonética dos dados, notas que reproduzem falas
dos informantes, comentários dos inquiridores ou informações resultantes da exegese dos
dados, além de comentários fazendo referência a itens lexicais não identificados formalmente,
não dicionarizados ou com uma realização peculiar por parte do informante.
Ante suas características, esse atlas se insere nos chamados atlas de segunda geração,
já que, ao mesmo tempo em que fornece os dados espacialmente distribuídos, detêm-se na
análise de fenômenos registrados, intentando uma interpretação, mediante os comentários às
cartas.
Apresenta uma inovação em relação ao APFB e ao ALS volume I, porque exibe um
conjunto de comentários às cartas, um índice onomasiológico das formas documentadas e um
glossário semasiológico.

3.3 PROJETO ATLAS LINGUÍSTICO DO BRASIL
O Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) constitui-se na primeira
tentativa, em nível nacional, de descrição do português brasileiro com base em dados
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coletados, in loco, nas diversas regiões geográficas, a partir da investigação em uma rede de
pontos que se estende de Norte a Sul do país.
A ideia de elaboração de um atlas linguístico nacional, no tocante à língua portuguesa,
foi implementada por ocasião do Seminário Caminhos e Perspectivas para a Geolinguística
no Brasil, ocorrido em novembro de 1996, no Instituto de Letras da Universidade Federal da
Bahia, momento em que se constituiu um Comitê Nacional para coordená-lo.
Trata-se, portanto, de um projeto que se desenvolve no campo da variação linguística,
mais especificamente no campo da Dialetologia e com base no método da Geolinguística
Contemporânea.
O Projeto ALiB busca atingir quatro grandes objetivos: (i) a descrição da realidade
espacial e, consequentemente, a busca de definição de áreas dialetais demarcáveis através de
isoglossas; (ii) o fornecimento de dados que possam contribuir para o aprimoramento do
ensino-aprendizagem da língua materna; (iii) a indicação de caminhos que explicitem a
interface entre os estudos geolinguísticos e os demais ramos do conhecimento, sobretudo
trazendo elementos da língua que possam aclarar questões de outra ordem do saber
cientificamente organizado; e (iv) a apresentação do português brasileiro como instrumento
social de comunicação diversificado, possuidor de várias normas de uso mas dotado de uma
unidade sistêmica.
Em razão de seu caráter multi-institucional, o projeto conta com a participação de
pesquisadores de instituições federais e estaduais de ensino. É coordenado por um Comitê
Nacional constituído por uma Diretora Presidente, Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso
(Universidade Federal da Bahia), uma Diretora Executiva, Jacyra Andrade Mota
(Universidade Federal da Bahia), e Diretores Científicos, Abdelhak Razky (Universidade
Federal do Pará), Maria do Socorro Silva de Aragão (Universidade Federal do Ceará e
Universidade Federal da Paraíba), Vanderci de Andrade Aguilera (Universidade Estadual de
Londrina), Aparecida Negri Isquerdo, (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) e
Felício Wessling Margotti (Universidade Federal de Santa Catarina).
Fizeram parte do Comitê Walter Koch (Universidade Federal do Rio Grande do Sul),
Mário Roberto Lobuglio Zágari (Universidade Federal de Juiz de Fora) 7, Cléo Vilson
Altenhofen (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Ana Paula Antunes Rocha
(Universidade Federal de Ouro Preto).

7

Falecidos.
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3.3.1 A rede de pontos

A rede de pontos do Projeto ALiB é constituída de 250 localidades, que se estende por
todo o território nacional – do Oiapoque ao Chuí –, contemplando capitais e cidades do
interior. Na constituição da rede, levou-se em consideração a extensão de cada região, os
aspectos demográficos, culturais, históricos e a natureza do processo de povoamento da área.
Diferente do que se observa em trabalhos de natureza dialetal, critérios como
antiguidade e grau de isolamento não foram considerados prioritários. Não foram
contempladas todas as capitais do país, excetuando-se Brasília (Distrito Federal), em razão da
data de sua criação, e Palmas (Tocantins) que, por ser uma cidade ainda em formação, não
possuía habitantes nela nascidos. Foram, ainda, consideradas questões referentes aos limites
internos e internacionais.
Relevante para a seleção das cidades também foram os estudos já realizados com
vistas ao estabelecimento da rede de pontos dos atlas regionais e os pontos sugeridos por
Nascentes (1958), tendo sido mantidas as localidades que ainda se mostravam pertinentes para
os objetivos do trabalho.
Para a fixação do número de pontos levou-se em conta a densidade demográfica de
cada estado e cada região, adaptada às contingências de abarcar todo o território nacional e ao
interesse de manter, em todas as áreas, aproximadamente a mesma densidade.

3.3.2 Seleção dos informantes

O Projeto ALiB, sem desconsiderar toda a experiência anterior da pesquisa
geolinguística ao definir o perfil de seus informantes, optou por contemplar também as novas
orientações que se imprimiam na área, sobretudo por influência da Sociolinguística. Sendo
assim, estabeleceu na sua metodologia para seleção dos informantes variáveis outras, além da
diatópica: a diageracional, a diagenérica e a diastrática.
Sendo assim, os 1.100 informantes estão estratificados conforme o sexo (homens e
mulheres); a faixa etária (faixa I: 18 a 30 anos e faixa II: 50 a 65 anos), sendo quatro, em cada
faixa, nas capitais, e dois, nas demais localidades; o nível de escolaridade (da 1ª à 8ª série do
ensino fundamental incompleto8 e, nas capitais de Estado, também os de nível universitário,

8

Constatou-se a dificuldade, em diversas localidades, de encontrar informantes da faixa I que tenham cursado
até no máximo a 4ª série, tendo sido, então, flexibilizado o critério inicial, ampliando-se a faixa aceitável de
escolaridade até o final do ensino fundamental.

60

com quatro informantes em cada nível); além de serem naturais de cada área pesquisada,
filhos de pais também da mesma área, com pouco tempo de afastamento da cidade (menos de
um terço da vida), não apresentarem problemas de fala (gagueira, fala fanhosa) e ausência de
dentes que interfira na articulação de alguns sons.
O Projeto ALiB acompanha, assim, a Geolinguística Contemporânea, e, em lugar do
informante HARAS (ZÁGARI, 2005), interessa-se por falantes representantes da variedade
linguística local, portanto, de diferentes faixas etárias, sexo, integrados socioculturalmente na
comunidade em que vivem.
Castro (2009) lembra que o ALiB, ao considerar a variável sexo, possibilita a busca de
respostas globais a perguntas relativas à variação diassexual, se o comportamento linguístico
das mulheres é mais inovador ou mais conservador em relação ao dos homens. Ao contemplar
o parâmetro diageracional, associado ao diatópico, fornece elementos para a compreensão da
história da língua, podendo evidenciar a diacronia na sincronia, a mudança linguística em
andamento.

3.3.3 O questionário

Os questionários linguísticos do Projeto ALiB passaram por versões preliminares,
testadas em inquéritos experimentais realizados por diferentes equipes. A versão definitiva foi
publicada em 2001 (cf. COMITÊ..., 2001). A estrutura das questões se distingue em função
do objetivo de cada tipo de questionário, a depender do que procura obter.
O Questionário Fonético-Fonológico (QFF) composto por 159 questões, além de 11
questões de prosódia, objetiva documentar fatos fônicos, marcados do ponto de vista
diatópico, diastrático e diacrônico. Busca-se que o informante forneça como resposta o termo
específico da questão, embora com as variações de forma de ordem fônica. Como exemplos,
citam-se as questões 31 e 67, formuladas com o objetivo de apurar a variação na realização do
<s> em coda silábica:
31. CASCA – Para comer uma banana, o que é que se tira?
67. ESTRADA – Por onde os carros passam para irem de uma cidade para outra?
O Questionário Semântico-Lexical (QSL) possui 202 questões, recobrindo 14 campos
semânticos. Pretende-se que o informante responda ao conceito pedido com as variantes
lexicais que conhece. Ilustra-se com as questões 17 e 45:
17. ARCO-ÍRIS – Quase sempre, depois de uma chuva, aparece no céu uma faixa com
listas coloridas e curvas (mímica). Que nome dão a essa faixa?
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45. ESPIGA – Quando se vai colher o milho, o que é que se tira do pé?
No Questionário Morfossintático (QMS) há 49 questões para a apuração de fatos
morfossintáticos da língua portuguesa do Brasil. A titulo de exemplo duas questões que visam
o uso de pronomes pessoais, a 24 e a 26:
24. TU/VOCÊ sujeito – Quando se vê um amigo com uma mala na mão e se quer
saber para onde ele vai, como é que pergunta?
26. NÓS/AGENTE – O que vocês fazem no fim-de-semana?
No questionário, constam ainda 4 questões de pragmática, com simulação de situações
que visam a verificar o emprego de vocativos; os temas para discursos semidirigidos com
quatro propostas – relato pessoal, comentário, descrição e relato pessoal –, momento em que
se espera obter uma fala mais descontraída para se confirmarem ou não respostas às questões
propostas nos QFF, QSL e QMS; e as perguntas sobre metalinguística, que objetivam
investigar a consciência linguística do informante sobre a sua fala, sobre a fala dos demais de
sua comunidade, de outras comunidades.
Todas as questões têm uma formulação inicial, de modo a assegurar a
intercomparabilidade dos dados obtidos. Em alguns casos, faz-se uso de gravuras que visam a
auxiliar o desenvolvimento do inquérito, cabendo, ao inquiridor, fazer as adequações
necessárias.

3.1.4 Os inquéritos

O primeiro inquérito definitivo do Projeto ALiB foi realizado em 2001 e o último em
2013, todos in loco, por um inquiridor, por vezes com apoio de um ou mais inquiridorauxiliar.
Assim como ocorreu na produção de outros atlas, tais como o APFB e o ALS,
inquéritos experimentais foram realizados, com o objetivo de testar os questionários.

3.1.5 Estado atual

Na atualidade o Projeto ALiB já contemplou importantes etapas. No que se refere à
documentação de dados a recolha da documentação está integralizada em todas as 250
cidades, com os 1.100 informantes documentados. Esta etapa foi concluída em 18 de
setembro, com os inquéritos finais de Pernambuco, feitos pela Equipe Bahia. No que se refere
à transcrição e revisão das transcrições, este processo continua em desenvolvimento, sendo
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feito por cada uma das equipes regionais, no que diz respeito à parte do corpus reunido pela
própria equipe, seguindo uma sistemática estabelecida para tratamento nacional. A análise de
dados e a publicação de resultados já foram realizadas parcialmente, resultando na produção
de projetos de pesquisas, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, além de artigos.
Merece destaque a constituição das análises que análises que estarão nos primeiros volumes
do Projeto ALiB, as quais se encontram em fase de finalização com vistas à publicação.

3.4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

As contribuições trazidas pelos atlas de Sergipe para descrição da realidade do
português rural do brasileiro e para o desenrolar e avanço dos estudos dialetais e
geolinguísticos no Brasil são irrefutáveis.
O foco a respeito da valiosa contribuição se centra em especial no cumprimento de um
de seus objetivos que era de ajudar a verificar se os limites estabelecidos por Nascentes em
sua proposta de divisão dialetal do Brasil correspondiam à realidade daquela época.
Brandão (1991) salienta que

A importância do ALS não se restringe ao fato de representar vasto campo
de estudos sobre o falar sergipano, mas de, juntamente com o Atlas Prévio
dos Falares Baianos e o Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas Gerais, já
permitir checar até que ponto tinha razão Antenor Nascentes ao incluir
Sergipe, Bahia e o norte de Minas Gerais numa mesma área linguística,
denominada de Subfalar Baiano (p. 58).

Esse mesmo pensamento é compartilhado por Cardoso (2010) quando declara:
Os atlas da Bahia e de Sergipe seguiram uma mesma orientação, com
modificações em Sergipe que refletem avanços nos passos metodológicos.
Com eles, passa-se a ter uma visão de certo modo extensa, do que se
constitui a área dos “falares baianos” [...] (p. 156).

Quanto ao Projeto ALiB, a sua grande contribuição é a futura produção do Atlas
Linguístico do Brasil, anseio estabelecido desde os primórdios dos estudos dialetais no Brasil.
Entretanto, mediante a publicação de analises parciais e/ou preliminares, o projeto já tem
auxiliado no conhecimento da realidade brasileira. Diferentemente dos atlas regionais, auxilia
na descrição da realidade urbana do português brasileiro.
Tanto os atlas de Sergipe quanto o Projeto ALiB são de suma importância para o
estudo da variação e mudança fonética na língua portuguesa. Mediante os atlas sergipanos, é
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possível partir do passado para tentar entender o presente; no caso do ALiB, pode-se fazer o
caminho inverso, tem-se os dados presentes para esclarecer o passado; em ambos os casos,
pode-se até mesmo conjecturar mudanças que estão a ocorrer na variedade brasileira do
português.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Ao longo deste capítulo serão especificados os procedimentos metodológicos que
nortearam a realização desta investigação científica. É descrito o percurso seguido para
constituição dos corpora, a seleção e o tratamento dos dados, dentro do que prevê a
metodologia variacionista – análise quantitativa e a exposição dos dados por meio de tabelas e
gráficos – e a geolinguística – exposição de resultados por meio de cartas linguísticas.

4.1. CONSTITUIÇÃO DOS CORPORA

Os corpora utilizados nesta pesquisa constituem-se a partir da fala de indivíduos das
cidades sergipanas de Estância e Propriá. Utilizaram-se quatro inquéritos feitos para a
produção do Atlas Lingüístico de Sergipe, sendo dois de cada cidade, obtidos nos anos de
1966 e 1967, e oito inquéritos da base de dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil –
quatro de cada localidade –, coletados nos anos de 2003 e 20059.
No que se refere aos dados da década de 1960, as ocorrências foram extraídas por
meio da audição dos inquéritos, considerando as respostas válidas fornecidas diretamente ao
questionário, e as ocorrências nos discursos livres, que, embora não estivessem previstos na
metodologia do projeto do atlas, puderam ser localizados pelo fato de os informantes
acrescentarem comentários.
As ocorrências obtidas dos inquéritos da década de 2000 foram selecionadas a partir
das respostas válidas dos informantes ao Questionário Fonético-fonológico (QFF), ao
Questionário Semântico-lexical (QSL), e os relatos e comentários aos Temas para Discursos
Semidirigidos10 e que tenham ocorrido espontaneamente no decorrer do QFF e do QSL.
Embora tenha se buscado a fala vernacular, não se perde de vista que, conforme
observa Labov (2008 [1972]), a fala de uma pessoa em uma entrevista individual é
considerada formal em comparação com a da vida cotidiana e que, nessas ocasiões, o
indivíduo tende a monitorar e controlar as respostas em razão da presença de um observador
externo.
Como se prevê na pesquisa sociolinguística, após audição das entrevistas, procedeu-se
à transcrição – grafemática e fonética – do segmento em coda silábica e dos contextos fônicos

9

Optaremos pela nomenclatura dados da década de 1960, para se referir aos inquéritos de 1966 e 1967, e dados
da década de 2000, para os de 2003 e 2005.
10
Os referidos questionários compõem o Questionários ALiB (COMITÊ.., 2001).
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antecedentes e subsequentes, tendo como base as técnicas de transcrição utilizadas pelo
Projeto ALiB e utilização do sistema de transcrição proposto pela Associação Internacional de
Fonética (identificado como IPA), versão de 200511. A transcrição fonética dos dados foi de
natureza impressionística, baseando-se na percepção auditiva.
Foram consideradas as seguintes condições: a) foram desprezados os trechos pouco
claros da entrevista e aqueles em que o inquiridor “queimava” a questão12, não sendo possível
afirmar com segurança a pronúncia do informante; b) foram excluídos os casos em que <s>
possuía valor morfêmico de plural; c) desconsideraram-se os casos em que <s> encontrava-se
no fim de um vocábulo seguido de vogal, já que esse contexto geralmente provoca a
ressilabação, com a modificação da estrutura silábica para CV, como, por exemplo, em dez
anos, realizado como ; d) foram excluídas as ocorrências de <s>
quando este se encontrava antes de , contextos em que, normalmente, há o
fenômeno da assimilação entre as consoantes, dificultando a distinção entre a consoante que
ocupa a coda e a que se segue.

4.2 AS VARIÁVEIS ESTUDADAS

4.2.1 A variável dependente

Para a variável dependente examinada, representada por <s>, registram-se sete
realizações:
a. fricativa alveolar surda : 
b. fricativa alveolar sonora : 
c. fricativa palatal surda : 
d. fricativa palatal surda :
e. fricativa glotal surda : 
f. fricativa glotal sonora : 
g. zero fonético ():

11

Disponível em: <http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/IPA_chart_(C)2005.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2012.
A expressão “queimar a questão” refere-se à falha do inquiridor em fornecer a resposta ou possível resposta no
ato da formulação ou reformulação da pergunta.
12

66

Desconsiderou-se o traço sonoro, analisando conjuntamente as variantes surdas e
sonoras, visto que o traço de sonoridade é determinado pelo ambiente fonético em que ocorre
o <s>. Dessa forma, reduz-se o quadro acima para quatro realizações:
a. fricativa alveolar : ,
b. fricativa palatal : , 
c. fricativa glotal : ,
d. zero fonético ():

O estudo da variação linguística, aqui empregado, visa a verificar de que forma essas
variantes estão distribuídas, em virtude da incidência de fatores linguísticos, tais como
contexto fonético precedente e subsequente, e fatores extralinguísticos, como distribuição
espacial, sexo, idade e escolaridade do falante, dentre outros.
Vale salientar que, nos trabalhos analisados, observa-se uma tendência a restringir as
análises da variável <s> ao confronto entre alveolares e palatais (cf. HORA, 2003; MOTA,
JESUS; EVANGELISTA, 2010), em geral, devido à baixa frequência da variante glotal e do
zero fonético. O mesmo procedimento foi aqui adotado, visto que o registro de laríngea e do
zero fonético é quase nulo, em ambas as amostras, conforme capítulo 7. Assim, a variável
dependente <s> passa a ser constituída pelas variantes alveolares [s, z] e pelas palatais [].

4.2.2 As variáveis independentes

Tendo em vista que a pesquisa quantitativa permite medir, com certa confiabilidade,
que influência outros fatores exercem sobre o fenômeno estudado, considerou-se, neste
trabalho, a atuação de variáveis linguísticas e extralinguísticas que pudessem favorecer ou
restringir a variação, levando-se em consideração as variáveis elencadas em outros trabalhos.
Para determinar as influências sobre as diferentes realizações de <s>, foram
selecionadas para a análise onze variáveis independentes: sete de caráter linguístico e quatro
de caráter extralinguístico.
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4.2.2.1 Variáveis linguísticas

No estudo da variação fônica, destacam-se, em geral, os fatores de natureza fonéticofonológica, como os contextuais (segmentos antecedentes e subsequentes ao segmento em
análise) e a posição do segmento no vocábulo. Aspectos morfológicos como tonicidade da
sílaba, classe morfológica e extensão do vocábulo também tendem a ser considerados, além
dos discursivos, como o grau de monitoramento.
Inicialmente foram consideradas as seguintes variáveis linguísticas, distribuídas em
grupos:
Grupo 1 – Posição da variável no vocábulo

Intenta-se com este fator verificar que posição mais favorece a ocorrência da
realização alveolar.
Consideraram-se as ocorrências em três variantes posicionais: medial diante de
consoante, como em estrada, rasgar; final diante de pausa, como em arroz e dez; e final
diante de consoante, como em três meses, ônibus de viagem.
O fator posição mostra-se tão relevante que, em várias pesquisas, as análises são feitas
em separado, visto que os fatores condicionadores da variação diferem para esses grupos.
Grupo 2 – Contexto subsequente: consoante que inicia a sílaba seguinte quanto aos traços de
modo, zona de articulação e sonoridade

Busca-se com esse fator verificar que consoante pré-vocálica mais favorece a
ocorrência da alveolarização.
Consideraram-se as seguintes consoantes [p, b, t, d, k, g, f, v, m, n, l], discriminandose as variantes palatalizadas das oclusivas dentoalveolares /t, d/ ([]), tendo em vista
que essas são apontadas como contextos subsequentes de grande relevância.
Na posição medial, no ALS, praticamente todas as ocorrências da consoante /m/
estavam restritas ao contexto vocabular mesmo e foram retiradas do corpus; a exceção
corresponde a duas ocorrências no vocábulo desmancha, realizado como . No caso
dos dados do Projeto ALiB, o vocábulo mesmo, quantitativamente estava distribuído de forma
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equilibrada com outros de igual contexto subsequente, tais como em desmaio e jornalismo, e,
portanto, foram mantidos.
Grupo 3 – Contexto precedente: vogal ou semivogal quanto aos traços de zona de articulação,
articulação e elevação da língua

Ainda com respeito aos fatores contextuais, citam-se aqueles que antecedem a
variável. No caso do <s>, são as vogais e semivogais que a antecedem e são apontadas como
fatores condicionadores da alveolarização ou palatalização. Aqui o objetivo é averiguar quais
vogais e/ou semivogais condicionam a realização alveolar.
Optou-se, inicialmente, por analisar em separado vogal e semivogal quanto ao traço
de nasalidade; no entanto, este fator foi eliminado pelo programa estatístico em todas as
rodadas, dado o baixo número de ocorrências, vinculada a contextos restritos: na posição
medial, cinco em menstruação  e três em menstro ; na posição final
diante de pausa, apenas uma, em amendoim  e não registro na posição final
seguida de consoante.
Permaneceram os segmentos vocálicos orais  e semivocálicos [j, w].
Grupo 4 – Tonicidade da sílaba em que ocorre a variável

No que refere a esse grupo, buscou-se apurar se o fato de a sílaba em que se encontra a
variável ser átona ou tônica interfere no processo de alveolarização.
Grupo 5 – Extensão do vocábulo em que ocorre a variável

Busca-se, com a seleção desse fator, verificar a influência do número de sílabas do
vocábulo em que se encontra a variável na ocorrência da variante alveolar. Optou-se pela
classificação: monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo.
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Grupo 6 – Classe morfológica do vocábulo

A inclusão desse grupo refere-se à classe morfológica dos vocábulos em que se
encontra a variável estudada e obedece aos parâmetros da gramática tradicional, tendo por
base Bechara (2010), com algumas adaptações.
Consideraram-se as seguintes classes: substantivos, adjetivos, verbos, advérbios,
pronomes e numerais. Fez-se necessário a consideração, em separado, do vocábulo mesmo,
em razão da sua alta incidência e pelo fato de muitos trabalhos o apontarem como
determinante ao se analisar o papel dos contextos linguísticos antecedentes e subsequentes (cf.
SANTOS, 2012; SCHERRE; MACEDO, 2000). Não ocorreram preposições, conjunções e
interjeições.
GRUPO 7 – Grau de monitoramento

Foram consideradas para o grau de monitoramento duas possibilidades: fala
monitorada e fala casual.
Para definição das variantes, tomou-se por base a discussão apresentada por Labov
(2008 [1972]) de a fala monitorada ser mais simples de ser definida, sendo o tipo de fala que
normalmente ocorre quando a pessoa está respondendo às perguntas que são formalmente
reconhecidas como parte da entrevista. Na fala casual o indivíduo estará prestando menos
atenção à própria fala e empregará um estilo menos monitorado.

4.2.2.2 Variáveis extralinguísticas

Considerando que os fatores sociais não funcionam da mesma maneira em todas as
comunidades, contemplaram-se as variáveis sociais faixa etária e gênero do informante, a fim
de observar a sua atuação sobre a variante alveolar nas comunidades em análise. Dentre as
variáveis externas incluíram-se ainda a distribuição diatópica e a diacronia.
Elucida-se que o fator grau de escolaridade, geralmente contemplado em estudos de
natureza sociolinguística, não foi incluído porque todos os informantes possuem baixa
escolaridade, variando de analfabeto ao ensino fundamental incompleto.
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GRUPO 8 – Sexo do informante

A variável sexo tem sido mostrada como fator de grande importância nos estudos da
variação linguística, sendo, em geral, considerada como um dos fatores condicionadores da
variação.
Esse grupo foi estabelecido para verificar se nas comunidades em estudo o fator sexo
tem funcionado como condicionador, seja atuando só ou relacionado a outro(s) fator(es).
GRUPO 9 – Faixa etária do informante

Ressalta-se que, na coleta dos dados da década de 1960, não se estabeleceu como
variável a ser controlada a idade dos informantes, que varia de 30 a 65 anos, conforme
constante no item 3.1.2. Optou-se, então, por distribuir esses informantes pelas faixas etárias
estabelecidas na metodologia do Projeto ALiB (faixa I, de 18 a 30, e faixa II, de 50 a 65
anos).
GRUPO 10 – Diatopia

O fator diatopia serve para elucidar o comportamento linguístico das comunidades
selecionadas – semelhanças e/ou diferenças – quanto ao favorecimento da realização alveolar.
A questão diatópica é de suma importância no estudo de natureza geolinguística, haja
vista que o interesse primário está na distribuição espacial das variantes, e de interesse
sociolinguístico, pois cada comunidade linguística pode reagir de formas distintas às mesmas
variáveis linguísticas e sociais.
GRUPO 11 – Diacronia

O fator diacronia está diretamente ligado ao objetivo primário desta pesquisa científica
que é investigar, em tempo real de curta duração, a distribuição linguística-sócio-espacial da
variável <s>, em duas localidades sergipanas, num espaço de tempo de cerca de 40 anos.
Os dados da década de 1960 representam a primeira sincronia, amostra I, os da década
de 2000 dizem respeito à segunda sincronia, amostra II.
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4.3 OS INFORMANTES

Apresenta-se uma descrição sucinta dos informantes das duas localidades e das duas
amostras13.
Referente aos informantes da década de 1960, a extração dos dados dos informantes
foi feita a partir da audição do trecho inicial da gravação dos inquéritos, em que se registra o
preenchimento da Ficha de informante. Quanto aos da década de 2000, recorreu-se ao arquivo
de Fichas de informante; preenchendo-se as lacunas com a audição dos inquéritos.

4.3.1 Informantes da década de 1960

4.3.1.1 Estância

Informante 01: homem, 36 anos, analfabeto, nasceu no Caminho do Porto, solteiro.
Trabalha como vendedor. Morou em Santos (SP), durante oito meses, para trabalhar na
manutenção de navios; em Propriá, cinco meses, atuando como ajudante de foguista, e em
Itaporanga (SE), por um mês, transportando lenha. Já foi também vendedor de peixes.
Informante 02: mulher, 30 anos (16 filhos: 9 mortos e 7 vivos), agricultora, analfabeta
(conforme relata, foi à escola por poucos dias), viúva. Nasceu na Limeira, a duas léguas de
Estância (aprox. 12 km), bem como os pais e o marido. Morou também em Jericó (PB).

4.3.1.2 Propriá

Informante 01: homem, 59 anos, casado. Relata que estudou durante cinco anos e
meio. Atua como pescador e lavrador, mas já trabalhou com pesca, em Santos (SP) e no
Paraná, em 1954; em Salvador e Juazeiro (BA), em 1955; e em Petrolina (PE).
Informante 02: mulher, 40 anos, casada. O pai é natural de Alagoas e a mãe de Pedra
Mole (SE). Estudou durante um ano. Trabalha com a agricultora de arroz, mas já trabalhou
como doméstica em Juazeiro (BA), durante 11 meses, quando tinha cerca de 30 anos.

13

Os critérios para os perfis dos informantes conforme estabelecido pelo ALS e pelo Projeto ALiB foram
descritos no capítulo 3 desta dissertação.
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4.3.2 Informantes da década de 2000

4.3.2.1 Estância

Informante 01: homem, 28 anos, casado, cursou até a 3ª série do primário (atual 4º ano
do ensino fundamental), atua como assistente de cerimonial. Fez curso de garçom e de velas
decoradas. Saiu da zona rural para morar na zona urbana, mas ainda frequenta a fazenda de
parentes, periodicamente. Tem por hábito a leitura da Bíblia, de jornais e de revistas sobre
fotografia. Não assiste à televisão, mas ouve rádio todos os dias, preferencialmente programa
religioso.
Informante 02: mulher, 21 anos, solteira, estudou até a 5ª série do primário (atual 6º
ano do ensino fundamental). Fez curso de manicure e tapeçaria. Dona de casa. O contato com
a mídia é diário, por assistir à televisão e ouvir rádio todos os dias; às vezes lê o jornal local e
revistas de horóscopo. Mora na casa dos sogros.
Informante 03: homem, 64 anos, casado, estudou até a 3ª série do primário (atual 4º
ano do ensino fundamental). Trabalhou em fábricas de tecido, mas já está aposentado. Assiste
à televisão e ouve rádio, às vezes, e não lê jornal e nem revista. Participa de diversões como
manifestações folclóricas, gosta de assistir à briga de galo, já frequentou o teatro (extinto na
cidade) e tem por hábito ir à praia.
Informante 04: mulher, 57 anos, casada, cursou até a 4ª série do primário (atual 5º ano
do ensino fundamental). Trabalhou durante um ano na fábrica de tecido (há 20 anos) e
encontra-se aposentada por invalidez. Viajou a São Paulo em 1998, 2001, para visitar dois
filhos que moram na cidade, por curto período, e ao Rio de Janeiro, quando era criança.
Deixou de assistir à televisão, ouvir rádio e ler jornal e lê apenas a Bíblia.

4.4.2.2 Propriá

Informante 01: homem, 26 anos, solteiro, cursou até a 5ª série do primário (atual 6º
ano do ensino fundamental). Trabalha como motoboy há mais ou menos um ano e na roça
com o pai. Assiste à televisão e ouve rádio, todos os dias; não tem hábito de leitura. Mora com
o pai e mais sete membros da família, inclusive a avó.
Informante 02: mulher, 30 anos, casada, estudou até a 7ª série do primário (atual 8º
ano do ensino fundamental). Fez curso de turismo, ministrado por uma equipe de Aracaju.
Atua como vendedora de roupas e bijuterias de um representante de Arapiraca (AL). Já fez
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pequenas viagens a Aracaju e a São Paulo. Ouve rádio e assiste à televisão todos os dias e lê
revista para consultar o horóscopo.
Informante 03: homem, 61 anos, solteiro, primário incompleto. Aposentado, trabalhou
como servente numa fábrica de arroz. Assiste à televisão e ouve rádio todos os dias e não
costuma ler. É solteiro, mas cria dois filhos de um amigo. Faz pequenas viagens a Aracaju a
negócios.
Informante 04: mulher, 55 anos, viúva, primário incompleto. Atua como servente nos
finais de semana em um asilo, mas já trabalhou como ajudante de cozinha em um hotel.
Assiste à televisão e ouve rádio todos os dias e costuma ler apenas publicações ligadas à
religião (Bíblia, livros de rezas etc.). Já viajou a passeio ao Rio de Janeiro e Recife para
visitar parentes. Frequenta regularmente os eventos promovidos pela igreja.

4.5 O TRATAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS

O modelo quantitativo de análise sempre esteve na base da sociolinguística
variacionista. Desde o início desses estudos, pesquisadores já utilizavam métodos
matemáticos para quantificar seus dados. Mas há que se salientar que os estudos dialetais
também têm adotado a metodologia quantitativa, o que já se reflete em alguns atlas
linguísticos que chegam a representar mediante gráficos, os valores obtidos, a exemplo do
ALS II.
Com o avanço da tecnologia, em especial, o computador, desenvolveu-se um pacote de
programas denominados Varbrul, criado por Cedergren e Sankoff no início da década de 70.
O seu aprimoramento nos anos posteriores permitiu aos linguistas envolvidos no estudo da
variação o acesso a métodos de análise estatística mais precisos. Em 2001, é lançado o
Goldvarb 2001, versão para Windows do pacote de programas Varbrul. Guy e Zilles (2007)
explicam que a realização dessa análise quantitativa possibilita o estudo da variação
linguística, permitindo ao pesquisador apreender sua sistematicidade, seu encaixamento
linguístico e social e sua eventual relação com a mudança linguística.
Esse conjunto de programas computacionais realiza uma análise multivariada, ou seja,
permite investigar situações em que a variável linguística investigada é influenciada pelas
variáveis independentes. Em outras palavras, mede os efeitos e a significância dos efeitos das
variáveis independentes sobre a ocorrência das realizações da variável dependente.
No modelo quantitativo, interessa a frequência de aplicação de uma regra variável,
adotando-se o pressuposto de que as variantes linguísticas representam a opção de dizer o
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mesmo de diferentes maneiras, sendo, então, idênticas em seu valor referencial (ou de
verdade), mas opostas social e/ou estilisticamente, conforme defendido por Labov (2008
[1972]).
Em pesquisas de natureza quantitativa, o primeiro passo é identificar uma variável,
que envolve definir as variantes e o envelope da variação. Inclui, ainda, o uso de tabelas e
gráficos para a apresentação dos dados, medidas estatísticas para resumir os dados e fazer
inferências sobre estes.
Reconhece-se a existência de outros modelos quantitativos, no entanto, levando em
consideração que a seleção de um modelo estatístico dá-se, entre outros motivos, em
decorrência do posicionamento teórico adotado, optou-se pelo auxílio do Goldvarb 2001 para
investigar os fatores linguísticos, sociais, geolinguísticos e discursivos que favorecem ou
restringem a alveolarização do <s>, em Estância e Propriá.
Para a interpretação dos resultados deu-se prioridade aos resultados em peso relativo.
Scherre (1996, p. 45) defende que um modelo que trabalhe com pesos relativos ou
probabilidades é mais adequado do que os que utilizam apenas percentagens, pois “ele
quantifica a influência relativa de cada variável, atribuindo pesos devidos aos seus diversos
fatores” e porque tem “no seu bojo a hipótese da uniformidade do efeito dos fatores”.
O peso relativo indica o efeito de um fator sobre o uso da variante investigada. O valor
varia entre zero e um (0-1). O valor zero indica que determinada variante nunca acontece
quando o fator está presente; o valor um, pelo contrário, indica que a variante está sempre
presente. Há o chamado ponto neutro, com valor de 0,50, o qual representa que o fator,
quando presente, não produz efeito no uso da variante em análise. Quanto à aplicação da regra
variável, os valores acima de 0,50 de peso relativo, apontam que o fator favorece a ocorrência
da variante; os valores abaixo do ponto neutro representam o desfavorecimento à variante (cf.
Guy e Zilles, 2007).
Os valores em peso relativo que serão apresentados como resultados são os produzidos
no nível do stepdow, momento em que o programa, a partir dos grupos de fatores selecionados
no step-up, vai excluindo, um por um, os considerados não-significativos, e aqueles pesos que
estão na melhor rodada ou tabela, conforme apontado pelo próprio programa.
Além do peso relativo, é informado, o nível de significância, que verifica as chances
de a variável ter sido escolhida por mera flutuação estatística e não por uma diferença
estatisticamente pertinente. Os valores mais próximos a zero (0,000) são considerados ideais,
pois indicam uma certeza estatística de os valores gerados estarem adequados aos valores
observados.

75

Para as presentes análises, foi selecionada a alveolar, assim sendo, os resultados em
peso relativo apresentados representam o favorecimento ou desfavorecimento dessa variante.
Essa escolha resulta do fato de que uma das hipóteses defendidas nesta investigação é a de
que, de modo geral, a variante alveolar é a mais recorrente nos dados de Estância e de Propriá.
A partir dos pesos relativos obtidos das rodadas, são feitas inferências, descreve-se a
realidade observada e buscam-se justificativas ou explicações para o quadro encontrado. Pois,
como reforçam Guy e Zilles (2007, p. 104), a investigação não termina com a rodada, após a
obtenção dos números calculados pelo programa, inicia-se a tarefa de “exclusiva
responsabilidade” do pesquisador: “entender e explicar por que os fatos são como são”.
Acrescentam, ainda, que o estudo quantitativo não tem por objetivo final apenas produzir
números, mas identificar e explicar fenômenos linguísticos, o que inclui testar hipóteses,
comparar análises alternativas e desenvolver modelos de dados, a partir dos quais se fazer
prognósticos.
Na análise dos dados a apresentação dos resultados, neste trabalho, alguns
posicionamentos foram necessários:

i.

Para submeter os dados ao programa estatístico, consideraram-se, separadamente, as
ocorrências nas três posições consideradas: a posição medial, a final diante de pausa e
a final diante de consoante.

ii.

É apresentada, para cada posição, a distribuição geral das realizações da variável <s>,
com o auxílio de rodadas quaternárias, verificando de que forma estas encontram-se
distribuídas.

iii.

Expõem-se, primeiro, os resultados referentes à posição medial, e, em seguida, à final
diante de pausa e, por fim, à final diante de consoante, considerando a ordem
cronológica dos dados, primeiramente os do ALS, depois, os do Projeto ALiB.

Quando um dado grupo de fatores era eliminado pelo Goldvarb 2001, realizavam-se
cruzamentos de fatores, que, conforme orientações de Guy e Zilles (2007), possuem
justificativas de ordem teórica e quantitativa. Os agrupamentos são explicados no capítulo de
análise de dados.
A exposição dos resultados, no capítulo de análise de dados, é feita com auxílio de
gráficos e tabelas que apresentam os valores numéricos e percentuais das ocorrências e peso
relativo dos subfatores considerados. Para a distribuição dos valores optou-se pela disposição
em ordem decrescente, com base no peso relativo.
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Esclarece-se, ainda, que o Goldvarb 2001 registra a ausência de variação mediante o
knockout, o que requer não incluir os dados na análise. Optou-se pelo uso do valor 1,00 para
representar esse registro categórico da alveolar, nos gráficos e tabelas, indicando que está
sempre presente em determinado contexto (cf. Guy; Zilles, 2007).
As cartas linguísticas ajudam a visualizar a distribuição espaço-temporal da variante
alveolar, na posição medial: a Carta I apresenta a diatopia nas décadas de 1960 e 2000, e a
Carta II expõe os resultados do cruzamento entre as faixas e a diatopia, nas duas amostras.
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5 AS LOCALIDADES SELECIONADAS

A necessidade de descrição histórico-geográfica das localidades em estudos resulta do
tipo de análise adotada – estudo em tempo real de curta duração –, que objetiva verificar se é
possível identificar indícios de uma mudança linguística. Considerou-se o que salienta Labov
(2008 [1972]): “[...] não se pode entender o desenvolvimento de uma mudança lingüística sem
levar em conta a vida social da comunidade em que ela ocorre” (p. 21).
Para composição deste capítulo, foram feitas pesquisas em diversas fontes, haja vista
que alguns dados encontrados mostraram-se complementares. Foram consultados: o site do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)14 e o site das prefeituras de Estância15 e
de Propriá16, dentre outros17, buscando focar nos dados das décadas de 1960 e 2000.

5.1 DADOS GERAIS E UM POUCO DE HISTÓRIA DE ESTÂNCIA E DE PROPRIÁ

Expõem-se neste item os dados históricos e atuais referentes às cidades de Estância e
Propriá.
As duas cidades estão localizadas na Mesorregião Leste Sergipano, Propriá mais ao
norte e Estância mais ao sul, conforme Figura 0118.

14

Estância. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=280210&search=sergipe|estancia>. Acesso em: 05
jan. 2013.
Propriá. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=280570&search=sergipe|propria>. Acesso em: 05
jan. 2013.
15

História da cidade de Estância. Disponível em:<http://www.estancia.se.gov.br/portal/historia.wsp>. Acesso em
15 jan. 2013.
16

História da cidade de Propriá. Disponível em: < http://www.propria.se.gov.br/>. Acesso em 20 jan. 2013.

17

A História da Cidade Jardim de Sergipe - Estância! Disponível em:
<http://www.estanciaonline.com.br/ler.php?op=estanciacidade&id=20>. Acesso em 15 jan. 2013.
18

Carta elaborada por Djme Dourado, em 2013, com base em dados do IBGE.
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Figura 01 - Carta com a localização de Propriá e Estância na Mesorregião Leste Sergipano
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5.1.1 Estância
A cidade de Estância, atualmente, abrange uma área de cerca de 644 km 2, com
predominância de Mata Atlântica, e está localizada a cerca de 70 km da capital sergipana,
Aracaju.
Figura 02 – Centro de Estância

Fonte: Igorsat (2014)19

Registra-se considerável crescimento populacional em Estância. Segundo dados do
Censo Demográfico, nos anos 2000 (IBGE, 2000), a população de Estância era de 59.002
pessoas; 50.854, vivendo na zona urbana, e apenas 8.148, na zona rural. Pelo Recenseamento
de 1960, eram 23.973 habitantes (IBGE, 196020).
Na década de 1960, o eixo da vida econômica de Estância a indústria (têxtil, de olaria
e fábricas de farinha de mandioca) e os moradores tinham ainda como fonte de renda a pesca.
Quanto à fundação da cidade, ainda não se comprovou com exatidão a data em que se
verificou a primeira penetração no território que hoje constitui o município de Estância.
Supõe-se que isso tenha ocorrido em fins do século XVI ou princípios do XVII.
São muitas as controvérsias a respeito da fundação da cidade. Há pesquisadores que
apontam Pedro Homem da Costa, como fundador; alguns o consideram cidadão de origem
mexicana, vítima de naufrágio ocorrido nas proximidades da foz do rio Real; e outros

19
20

Disponível em: <http://www.estanciaonline.com.br/ler.php?op=noticia&id=2384>. Acesso em: 10 jan. 2014.
O Censo de 1960 não informa quantos habitavam as zonas urbana e rural, separadamente.
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admitem ter ele sido parente de Garcia d’Avila, senhor da lendária Casa da Torre, em
Tatuapora, na Bahia, que o teria incumbido de fundar uma estância.
Acredita-se que Pedro Homem da Costa, após longos anos de peregrinações pelo
interior sergipano, chegou à região onde se radicou, fascinado pelas condições naturais do
local. Mais tarde, teria erguido nessas terras uma capela, dedicada a Nossa Senhora de
Guadalupe.
Não há muitas informações precisas a respeito de colonizadores na localidade. Sabe-se
que essa pertencia à coroa Portuguesa e que recebeu o nome de Cidade Jardim, por Dom
Pedro II, Imperador do Brasil, quando este a visitou, em janeiro de 1860.
O território em que nasceu Estância ficava sob a jurisdição da vila de Santa Luzia do
Rio Real, atual Santa Luzia do Itanhy. A ligação entre as duas localidades era tão forte que a
maioria da representação oficial da vila de Santa Luzia morava no povoado de Estância. Em
abril de 1757, o rei autorizou que se realizassem na povoação de Estância atos judiciais na
alternativa dos juízes ordinários, acontecendo assim, a separação jurídica da Vila de Santa
Luzia, então em franca decadência.
Em 1831, em razão de suas promissoras condições socioeconômicas, a cidade de
Estância obteve, por Decreto de 25 de outubro, sua emancipação, recebendo o nome de Vila
Constitucional da Estância. Em 1848, foi concedida foros de cidade à sua sede municipal.
Aos fins 1800, começa a crescer a indústria têxtil, pela instalação de fábricas de
tecido: em 1891, Santa Cruz, em 1912, a Senhor do Bonfim, em 1930, a Fábrica Piauitinga. A
busca pela industrialização ocorre, principalmente, por volta de 1947, quando o movimento
portuário perde espaço para Aracaju, nos mercados comerciais do interior do estado.
Outro destaque em relação ao desenvolvimento da cidade, são as fundações de jornais.
Em 1832, o primeiro jornal editado em Sergipe O Recopilador Sergipense; em 1860, o jornal
local A Razão; em 1929, A Voz do Povo; e em 1931, A Estância.
A construção do Porto de Sergipe, próximo à desembocadura do rio Piauí, na segunda
década do século XIX, colocou a região em contato direto com Salvador, o que favoreceu
ainda mais o desenvolvimento econômico da cidade sergipana.
Em relação ao desenvolvimento urbano de Estância, na década de 1960, o município
contava com fornecimento de luz elétrica, pela Usina de Paulo Afonso, central telefônica, três
cinemas, bancos, agência dos correios e uma Escola Industrial, mantida pelo SENAI.
Quanto ao nível educacional, conforme registro do Recenseamento de 1960, 19.876
(83%) habitantes eram alfabetizados. Nos anos 2000 mostram, dentre os habitantes com dez
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anos ou mais de idade, a maior parcela, 8.529 pessoas, tinha de cinco a sete anos de estudo e
cerca de 6.000, apenas quatro anos (IBGE, 2000).
Na atualidade, o município tem contato direto e frequente com Aracaju e com a Bahia
através das vias fluviais e bacias hidrográficas e da BR 101, inaugurada na década de 1970.
Com respeito à economia, o setor primário é composto pela agricultura (a cultura de coco) e a
pecuária (bovinos e ovinos); no setor secundário registram-se indústrias (alimentícias, têxteis,
metalúrgicas, cerveja, sucos, químicas, perfumarias etc.); e no setor terciário tem-se o
comércio, bancos, turismo e setor público. Estância é ainda apontada como um dos principais
municípios industriais de Sergipe, sendo um grande centro da indústria têxtil.

5.1.2 Propriá

A cidade de Propriá, conhecida, também conhecida como a Princesinha do Baixo São
Francisco, está situada a uma distância de 85 km da capital.
Figura 03 – Propriá banhada pelo rio São Francisco

Fonte: F5News (2013)21

O aumento populacional discreto é registrado pelos censos. Conforme os dados do
Censo Demográfico 2000, a população de Propriá era composta de 27.385 pessoas, 23.567,
residentes na zona urbana, e apenas 3.818, na zona rural. Pelo Recenseamento de 1960, eram
20.461 habitantes (IBGE, 1960).
21

Disponível em: <http://www.f5news.com.br/12167_velho-chico-mais-uma-audiencia-discute-invasoes-asmargens-do-rio.html>. Acesso em 12 jan. 2014.
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O distrito foi criado, em 1718, com a denominação Santo Antonio do Urubu de Baixo,
e elevado à condição de cidade, com a denominação de Propriá, em 1866.
Já em meados de 1800, Propriá era um centro industrial e comercial muito forte,
perdendo apenas para a capital Aracaju, e destacava-se por seus produtos tais como arroz,
peixe, algodão, cana-de-açúcar e uma enorme feira regional.
A partir de 1914, a indústria ganhou força em Propriá e são inauguradas uma série de
usinas de beneficiamento de arroz, como também fábrica têxtil, de óleo e indústria de
calçados. Em razão disso, a indústria e o comércio passaram a atrair mão de obra de todo o
Sergipe e de Alagoas.
Dois grandes marcos para o desenvolvimento econômico de Propriá ocorreram em
1920: a inauguração do último trecho da ferrovia que ligava a localidades de Sergipe a
Salvador e a outras sedes de municípios marginais à ferrovia, e a chegada da energia elétrica,
fundamental para as atividades do município.
Em 1931, outros marcos para o progresso do município – a inauguração da primeira
instituição financeira do município, uma filial do Banco Mercantil Sergipense S.A., da
rodovia Aracaju-Propriá, que ligava a cidade a Aracaju.
Na década de 1960, a maioria da população tinha como atividade principal a
agricultura, a pecuária e indústrias extravistas. A cidade já contava com luz elétrica,
abastecimento de água, central telefônica, cinema, hotéis etc.
Quanto ao aspecto educacional, o Recenseamento Geral de 1960 (IBGE, 1960)
registrou que 17.163 (83%) habitantes sabiam ler e escrever. Os dados sobre a educação nos
anos 2000 mostram que, dentre os habitantes com dez anos ou mais de idade, a maior parcela
da população, 1.164 pessoas, tinha apenas de um a três anos de estudo, seguidos de 887 que
eram sem instrução ou tinham apenas um ano de estudo (IBGE, 2000).
A decadência e estagnação do município são citadas como provindas, dentre outros
fatores, das sucessivas perdas territoriais e do comando administrativo, do surgimento de
novos centros locais e regionais, da perda da importância do transporte marítimo e da atenção
voltada apenas para o rodoviário.

5.1.3 Alguns dados sobre Sergipe e Aracaju

Não foram localizados muitos dados sobre os municípios de Estância e Propriá. No
entanto, é preciso considerar que a história desses municípios está diretamente atrelada à
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historia do estado de Sergipe. A esse respeito, dois pontos merecem destaque, segundo se
comenta a seguir.
Primeiro, o fato de que a presença portuguesa em Sergipe se intensifica no século
XVI, quando a Coroa portuguesa preocupa-se em acabar com a ocupação holandesa, que
explorava os recursos da terra, e ocorre a chegada dos jesuítas, na tentativa de catequizar os
índios.
Segundo, a ligação direta que existia entre Sergipe e Bahia, visto que, além das
constantes transações comerciais entre os criadores de gado e produtores, a comarca de
Sergipe, chegou a pertencer à Capitania da Baía de Todos os Santos, no século XVIII.
Em 1820, a Capitania de Sergipe deixa, definitivamente, de estar sob a jurisdição da
Capitania da Baía de Todos os Santos e, após a Independência, se torna Província, tendo
como Capital a Vila de São Cristóvão. Entretanto, a prosperidade da classe dominante era
cada vez maior com a produção e exportação do açúcar, principalmente no Vale do
Cotinguiba, isso leva à transferência da Capital São Cristóvão para uma região litorânea, o
povoado de Santo Antônio de Aracaju, em 1857. A nova localização da capital iria beneficiar
o escoamento da produção, principalmente açucareira, da época. Essa mudança estimula o
povoamento nesta parte do litoral, faz surgir novas estradas e aumenta a integração entre
Estados próximos. A partir de 1860, o desenvolvimento da cultura do algodão, ao lado dos
engenhos de açúcar, sobretudo em Itabaiana, passa a ter considerável importância na
economia da Província, chegando a ser, por muitos anos, o segundo produto de Sergipe,
originando, em anos posteriores, o aparecimento das fábricas de tecidos nas Cidades de
Aracaju, Estância, Propriá, São Cristóvão, Vila Nova (Neópolis), Maruim e Riachuelo.
As fábricas de tecido e o desenvolvimento industrial chegam a Aracaju, então capital,
por volta de 1884, mesmo período em que isso ocorre em Estância e Propriá.

5.2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A partir das descrições acima, verifica-se que as cidades de Estância e Propriá
sofreram consideráveis mudanças socioeconômicas ao longo de cerca de 40 anos. No entanto,
enquanto Estância foi se desenvolvendo e se firmando economicamente, em razão de suas
indústrias e da ligação direta com a capital e outros estados nordestinos, Propriá, teve
momentos de glória, mas seu processo não avançou.
Destaca-se, ainda, que a Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL),
empresa pública autônoma para explorar os serviços interestaduais e internacionais de
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telecomunicações, foi criada em 16 de setembro de 1965. Mediante essa empresa, o Brasil
passou a alcançar a meta de unir um grande território através da rede de telefones, televisão e
transmissão de dados. A consolidação desse objetivo só ocorreu nas décadas de 1980 e 1990,
conforme esclarece Pereira Filho (2002).
Haja vista que o presente trabalho considera os pressupostos da Sociolinguística e
Dialetologia Pluridimensional, dados dessa natureza são de suma importância, pois podem
apontar caminhos que justifiquem os resultados encontrados.
No capítulo que trata das análises de dados, informações aqui levantadas serão
retomadas na tentativa da lançar hipóteses que justifiquem o quadro encontrado para a
distribuição do <s> em coda silábica, em Propriá e em Estância.
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6 A VARIÁVEL <S> NO PORTUGUÊS DO BRASIL

Este capítulo tem o objetivo de apresentar a revisão de trabalhos que abordaram o
comportamento da variável <s> em coda silábica no português do Brasil. Esse estudo tem sua
importância em ajudar a conhecer a distribuição das variantes e identificar possíveis variáveis,
internas e externas, envolvidas no fenômeno.
Optou-se por tratar, inicialmente, de alguns dos primeiros registros sobre a variável
<s>, em seguida, de estudos com base em dados de atlas linguísticos regionais brasileiros e,
por fim, de trabalhos com base em dados diversos.
Sem desprezar a importância de demais trabalhos, sempre que possível, deu-se
prioridade aos trabalhos com dados do Nordeste, por ser nesta região que se encontram as
localidades sergipanas em estudo. Mantiveram-se estudos sobre algumas áreas apontadas
como altamente palatalizantes, como Belém, Florianópolis e cidades do estado do Rio de
Janeiro.
Como se poderá observar nas descrições a seguir, a maioria dos trabalhos estuda o
processo de palatalização da variável <s>, em geral, em um confronto entre palatal e alveolar.

6.1 ESTUDOS SOBRE A VARIÁVEL <s> NO PORTUGUÊS DO BRASIL

Há um grande número de estudos acerca da variação da variável <s> no português do
Brasil e, assim, não se tem por objetivo explorar todas as obras a esse respeito, apenas
apresentar um recorte, priorizando as áreas nordestinas.

6.1.1 Primeiros registros sobre a variável <s> no português do Brasil
Jerônimo Soares Barbosa (1822, p. 52), no capítulo intitulado “Dos vícios da
pronunciação”, observa que os brasileiros “pronuncião com Z22 o S liquido, quando se acha
sem voz diante, ou no meio, ou no fim do vocábulo, dizendo: Mizterio, Fazto, Livros novoz,
em vez de Mistério, Fasto, Livros novos”, indicando uma diferença em relação a Portugal,
mas sem especificar a que área do Brasil se referia.
Marroquim (1934), na 1a edição de A língua do Nordeste, comenta sobre o <s> em
Alagoas e em Pernambuco: “[...] quando é medial, tem o valor de palatal surda, vale x, se está

22

A descrição corresponde à pronúncia alveolar ou sibilante. O “S líquido” refere-se à chiante portuguesa.
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antes de consoante surda: cexto, caxta, caxca, extar [...] Final de sílaba vale também x: apoix,
jamaix, extaix, péix, pexca”. Afirma ainda que essa pronúncia, a palatal, é a “normal da
generalidade do povo” (p. 36).
A variação observada no Nordeste foi tratada também em comunicações ao 1o.
Congresso da Língua Nacional Cantada, realizado em 1937. Gueiros (1938) relata que na
cidade de Recife a realização das fricativas implosivas em posição final é palatal, se
assemelhando à realização de algumas partes de Portugal. Diz o autor: “Aqui, no Recife,
como nalgumas regiões de Portugal, o s final sôa exatamente como x, ex.: fêx, trêx, nóx etc”
(p. 561).
Quanto ao falar cearense, Seraine (1938) comenta a importância de algumas
consoantes seguintes ao <s>:

Quanto à pronúncia do s no Estado [Ceará], pode-se afirmar que não existe
sibilismo, nem arrastamento no s final, como na fala do carioca. Os sons do s
entre as pessoas cearenses são geralmente os seguintes: [...] Soa ç tambem,
atenuado, quando em, final de silaba é seguido o s de q, p e f. Ex.: caç-cu
(casco), péç-ca (pesca); cuç-pi (cuspe); blaç-fê-mi-a (blasfêmia), etc.
Medial, sôa x atenuado, antes de t, consoante surda. Ex.: gox-ta (gosta); tuxtão (tostão); téx-ta (testa), etc. Quando está antes das consoantes g, b, v e m
equivale a um z atenuado. Ex.: múz-ga (música); léz-bi-u (lesbio), etc. Sôa
ainda j, atenuado, quando, em final de silaba, tem diante de si as consoantes
d, l e n. Ex.: dêj-di (desde); graj-ná (grasnar); tij-ná (tisnar) etc (p. 463).

Ainda quanto ao Ceará, Liberal de Castro (1958), em comunicação ao Primeiro
Congresso Brasileiro de Língua Falada no Teatro, realizado em 1957, sobre a “pronúncia das
pessoas cultas” (p. 102), ratifica o observado por Seraine (1938):

Permitimo-nos aqui assinalar a maneira curiosa com que os cearenses
pronunciam o s, cujo som depende da letra a que precede. Assim, soa como x
antes de t: este = êxte (à carioca); como j antes de d, n e l: asno = ajno, desde
= dejde, desligar= dejligar (à carioca); como z antes de b, g, m, r e v: mesmo
= mezmo (o carioca diz, às vêzes, me-mo ou mehmo); é absolutamente
mudo antes de c(ç): nascer= nacer (o carioca diz “naicer”) e, finalmente e de
modo geral, com o som sibilante ç, quando o s precede às demais letras ou
está no fim das palavras (embora sem a ênfase habitual dos belohorizontinos, por exemplo) (CASTRO, 1958, p. 107).

Na obra O linguajar carioca, Nascentes (1953, p. 51) observa que, no Rio de Janeiro,
quando final, em sílaba átona, o <s> cai na fala da “classe inculta” e é transformada numa
chiante  pelos falantes da “classe culta” e da “semiculta”, da mesma forma que ocorre no
sul de Portugal.
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Amadeu Amaral (1955), em O Dialeto caipira, comenta que, no dialeto caipira, um
dialeto do português falado no interior do estado de São Paulo, o <s> pós-vocálico “tem
sempre o mesmo valor: é linguo-dental ciciante” e completa por dizer que as outras
modalidades do <s> conhecidas entre portugueses e mesmo entre brasileiros de outras regiões
– “s propriamente sibilante, assobiado, e bem assim chiante” – não são notadas no dialeto
caipira (p. 47).
Vê-se que, desde os primeiros registros, a variação diatópica e a importância do
contexto fonológico seguinte já são apontados.

6.1.2 Estudos sobre a variável <s> com base em dados de atlas linguísticos brasileiros

Os estudos que serão resumidos a seguir trataram das ocorrências da variação de <s>
em coda, com base em dados de atlas e/ou projetos de atlas linguísticos brasileiros. As fontes
de dados são: o Atlas Prévio dos Falares Baianos (APFB), o Atlas Lingüístico de Sergipe
(ALS), o Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas Gerais (ALMG), Atlas Lingüístico da
Paraíba (ALPB), o Atlas Fonético do entorno da Baía da Guanabara (AFeBG), o Micro
Atlas Fonético do Estado do Rio de Janeiro (Micro-AFERJ) e o Projeto Atlas Linguístico do
Brasil. Os trabalhos analisados são da autoria de Aragão e Menezes (1984), Mota e
Rollemberg (1995 e 1997), Mota (2006), Lima (2006), Almeida (2008) e Mota, Jesus e
Evangelista (2010). As produções são alistadas tomando por base a ordem cronológica.

6.1.2.1 Aragão e Menezes (1984): o falar paraibano

No volume II do Atlas Lingüístico da Paraíba (ALPB), Aragão e Menezes (1984)
apresentam análises preliminares dos dados do <s> em coda silábica. A partir desses
comentários e das consultas às cartas, elaborou-se para esta apresentação a síntese que se
segue.
As autoras destacam para o <s>, dentre outros, o fato de que:
i.

registra-se a presença da variante palatal em posição medial, seja tônica ou
átona;

ii.

há maior incidência da variante palatal diante de /t/ e da alveolar diante dos
demais contextos e em posição final absoluta;

iii.

verifica-se a presença da realização laríngea em posição medial;

iv.

ocorre o apagamento do <s> em posição final.
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Foram localizadas 14 cartas em que os itens em pauta registravam a presença do <s>
em coda silábica, sendo treze na posição medial e apenas uma na posição final diante de
pausa. Considerando a consoante seguinte, assim estão distribuídas as variantes do <s>
identificadas:
Quadro 02 – Distribuição das variantes do <s>, em posição medial, nas cartas do ALPB

Realização fonética/Consoante seguinte
CARTA/ITEM LEXICAL
Alveolar

Palatal

Laríngea

Carta 018 - Está bonito

-

[t]

-

Zero
fonético
-

Carta 039 - Arco-celeste

-

[t]

-

[t]

Carta 039 - Estrela D’alva

-

[t]

-

-

Carta 055 - Espinha dorsal

[p]

[p]

-

-

Carta 056 – Espinhaço

[p]

-

-

-

Carta 060 - Estômago

-

[t]

-

-

Carta 086 – Mesquinho

[k]

-

-

-

Carta 095 - Menstruação

-

[t]

-

-

Carta 098 – Bastardo

-

[t]

-

-

[k]

[t]

-

-

Carta 117 – Castanha

-

[t]

-

-

Carta 138 – Sacristão

-

[t]

-

-

Carta 140 – Espírito

[p]

-

-

-

Carta 149 - Quaresma

[m]

[m]

[m]

-

Carta 103 - Bunda canastra23

É possível afirmar que, na posição medial, a consoante oclusiva dentoalveolar [t]
favorece fortemente a realização palatal. A consoante oclusiva bilabial [p] e a oclusiva velar
[k] favorecem a realização alveolar. A consoante nasal bilabial [m] foi a única a ocorrer
seguinte à realização laríngea.
Destaca-se a variação de <s> condicionada pelo contexto fonológico seguinte em
bunda canatra, com a variante palatal, se seguida da dentoalveolar [t], e bunda canaca,
com a alveolar, quando antecedendo a oclusiva a velar [k].

23

Realizado como bunda canastra bunda canasca 
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Na posição final, registra-se apenas a Carta 031 – Arco-íris, com a alveolar
[e o zero fonético .

6.1.2.2 Mota e Rollemberg (1995): com base em dados do APFB e ALS

No artigo intitulado Constritivas implosivas em área nordestina, Mota e Rollemberg
(1995) investigam as realizações da variável <s> em formas cartografadas no APFB e no ALS,
considerando a sua distribuição em interior ou final de vocábulo e segundo a natureza do
segmento fônico subsequente à variável.
Em sílaba interna, as autoras consideram dois contextos seguintes: quando a consoante
seguinte ao <s> é não-sonora e quando é sonora. No APFB, quando não-sonora, documentam
382 casos, dos quais a maioria das realizações, 54,45%, são da realização alveolar, ficando as
palatais com 37,43%. Quando a consoante seguinte é sonora, verifica-se certo equilíbrio no
percentual da variante alveolar (40%) e da palatal (36,67%). Já no ALS, antes de consoante
não-sonora, de um total de 154 casos, a predominância é das palatais, (67,53%); seguida das
alveolares 29,47%. Antes de consoante sonora são apenas oito ocorrências, sendo o mesmo
percentual de alveolar e palatal: 37,50%, cada.
Em sílaba final seguida de outro vocábulo, o número de ocorrências é bastante
reduzido. Diante de consoante não-sonora, no APFB, são registrados apenas quatro exemplos,
sendo um com a alveolar e três com a palatal e, no ALS, são cinco ocorrências, todas com a
palatal. Diante de consoante sonora, na Bahia, a realização alveolar sonora é a predominante,
com 61,54% e, em Sergipe, há um equilíbrio para o percentual de palatais 47,82% e de
alveolares 42,86%.
Em final de vocábulo seguido de pausa, nos dois atlas, se registra a preferência pelas
variantes alveolares, com índices de 64,54% (91 casos) no APFB e 72,62% (61 casos) no ALS.
Considerados globalmente, os dados revelam uma predominância de alveolares na
Bahia (53,91%) e apenas uma ligeira superioridade das palatais (49,32%) em relação às
alveolares (43,54%) em Sergipe, com baixa incidência de laríngea e zero fonético em ambos
os atlas.
Na seção em que tratam das realizações alveolares e palatais de <s> associadas aos
traços das consoantes seguintes, Mota e Rollemberg verificam que “antes de consoante labial
e velar há maior frequência da alveolar; precedendo a consoante dental não-sonora figura
majoritariamente a realização palatal” (p. 82). Notam ainda que, diante da oclusiva dental
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não-sonora, há uma diferença significativa, em Sergipe, a palatal é mais frequente do que na
Bahia, chegando a atingir quase a totalidade dos casos (94,19%).
Mota e Rollemberg procederam também a um estudo da relação entre /t/, em
realização dental ou palatalizada em razão do contexto /i/, e o tipo de realização das fricativas
implosivas. Notam as autoras que, diante de /t/, a realização palatal apresenta elevado
percentual de ocorrência. Segundo elas observaram, “na área em estudo, não é a realização
palatalizada da oclusiva dental subsequente  que favorece, como se poderia imaginar, a
assimilação de traços entre a constritiva implosiva e a consoante que se lhe segue” (p. 83);
antes, há uma dissimilação que regula o fenômeno fazendo com que a oclusiva dental /t/
favoreça a palatalização de <s>.
As autoras finalizam o trabalho afirmando que, na zona rural de Bahia e Sergipe,
verifica-se o processo de palatalização, mais avançado no contexto interno, que o favorece, e
já alcançando a posição final absoluta. Além disso, notaram que a palatalização das fricativas
em posição de coda de sílaba é um processo que se encontra em fases distintas nas diversas
áreas do território brasileiro e que merece maiores investigações.
6.1.2.3 Mota e Rollemberg (1997): dados do APFB, ALS e EALMG – o “falar baiano”
Em Consoantes implosivas: áreas conservadoras no ‘falar baiano’, Mota e
Rollemberg (1997) mais uma vez retomam os dados do APFB e do ALS, desta vez, para
contrastá-los aos do EALMG, contemplando, assim, a área do “falar baiano”, identificada por
Nascentes (1953). São consideradas apenas as realizações surdas de <s>, em decorrência da
baixa ocorrência das realizações sonoras, em dois contextos: medial e final diante de pausa.
Em termos gerais, na área Bahia-Sergipe, documentam-se realizações alveolares,
palatais, mistas (com transição articulatória de palatal para alveolar e de alveolar para palatal)
e minotariamente aspiradas e zero fonético. Em Minas Gerais, as realizações alveolares são
exclusivas, tanto em sílaba medial quanto final diante de pausa.
Os dados permitem ainda a identificação da área mineira do falar baiano como a mais
conservadora, com realizações exclusivamente alveolares. A Bahia também é uma área em
que as variantes alveolares são predominantes, tanto em posição medial (54%), quanto em
posição final (64,64%), enquanto que, em Sergipe, a variante alveolar predomina apenas em
contextos menos favoráveis à palatal – final de vocábulo diante de pausa (72,62%),
registrando 67% de palatais em sílaba interna.
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Fazendo uma análise da distribuição areal da realização alveolar, Mota e Rollemberg,
notam que, em posição final diante de pausa, a área Bahia-Sergipe tem essa variante como
única. Essa área compreende parte da região contígua a Minas Gerais – no Extremo Sul da
Bahia (pontos 10 e 50), em Vitória da Conquista (24 e 25) e na zona da Serra Geral (34, 25 e
36) –, estendendo-se ao norte, até o ponto 31, na zona da Chapada Diamantina e às margens
do Rio São Francisco (43, 42, 40 e 38, na Bahia, e 62 e 61 em Sergipe) e avançando a oeste,
na zona de Barreiras (ponto 49). Na faixa litorânea, em direção sul-norte, a conservação da
realização alveolar na Bahia compreende o Extremo Sul (nos pontos 12, 11 e 9), a Zona do
Cacau (8 e 7), indo até o interior, na zona de Jequié (22). A alveolar aparece com única
realização em quatro pontos entre o leste da Chapada Diamantina (30), passando pela sua
encosta (28), pela zona de Senhor do Bonfim (27) e por Feira de Santana (18), e em Sergipe,
na zona oeste (60 e 63).
Concluem que Minas Gerais é a área mais conservadora, seguida da Bahia e, por fim,
Sergipe. Mas, ressaltam que, dentro do ‘falar baiano’ existem subáreas dialetais ainda não
claramente delimitadas.

6.1.2.4 Mota (2006): delimitação de áreas dialetais

No artigo Áreas dialetais brasileiras, Mota (2006) reúne alguns fatos fônicos que
possibilitam a delimitação de áreas ou subáreas dialetais no português do Brasil, dentre estes,
as consoantes fricativas alveolares ou palatais em coda silábica.
Os dados disponíveis até o ano de publicação do artigo informam acerca de dezenove
Estados brasileiros – Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesses
Estados, verifica-se a presença das duas variantes, com exceção apenas de Minas Gerais,
Paraná e Rio Grande do Sul, que se restringem às alveolares.
Segundo Mota, as análises conduzem à percepção de que as realizações do <s> em
coda silábica podem distinguir áreas brasileiras, algumas identificadas pela predominância das
variantes palatais, outras pela presença de alveolares, e ainda aquelas em que se registra a
variação entre alveolares e palatais, condicionada por fatores internos e externos.
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6.1.2.5 Lima (2006): AFeBG – falares fluminenses

Num conjunto de 58 cartas do Atlas Fonético do entorno da Baía da Guanabara, o
<s> pós-vocálico ocorre, em 31 delas, em coda interna e em 17 em coda externa. De modo
geral, há o predomínio da palatal, com 86,6%. Em coda interna, verificou-se o predomínio de
palatal (82,6%) e baixa frequência de alveolar (10%) e de aspirada (7,4%) e nenhuma
ocorrência de apagamento. Em coda final, sem valor de plural, novamente as palatais são as
mais frequentes com 81%, seguida das alveolares (13,2%), aspiradas (1,3%) e apagamentos
(4,4%). Em coda final, com valor morfêmico, palatais e apagamentos possuem o mesmo
percentual, 47%, as alveolares 6% e a aspiração não é registrada.
Do ponto de vista das variáveis externas, em coda interna, a realização palatal
predomina em todas as regiões: Itaboraí (88%), Magé (85%), Nova Iguaçu (76%) e Duque de
Caxias (74%). Nessas localidades, o registro da palatal entre mulheres e homens e jovens e
idosos não é muito diferente, não sendo possível estabelecer um cenário para mudança
geracional das variantes de <s>. Quanto à ocorrência em coda externa, sem valor de plural, a
distribuição por área é semelhante ao que foi visto para a variável em contexto interno: Magé
(85%), Itaboraí (84%), Duque de Caxias (77%) e Nova Iguaçu (75%). Nesse contexto, a
comparação entre os gêneros mostra que as mulheres apagam mais que os homens, em
especial as da faixa 3, chegando a 13% dos cancelamentos.
6.1.2.6 Almeida (2008): Micro-AFERJ – falares fluminenses

Nos dados do Micro Atlas Fonético do Estado do Rio de Janeiro, Almeida (2008)
observou a variante palatal como a pronúncia majoritária, representando 46,1% do total de
ocorrências, seguida da alveolar (42,4%), do apagamento (9,8%) e da aspirada (1,7%).
No contexto interno predomina a variante palatal (55%), enquanto que a alveolar
corresponde a 42% das ocorrências. Em contexto final absoluto, sem valor morfêmico, a
maior frequência é da variante alveolar, com 60%, contra 35% da palatal. Com valor de
plural, a tendência registrada é a de apagamento, com 50% dos casos. Nesses casos, quando
concretizado, a variante alveolar predomina, atingindo 36% os casos.
Quanto às consoantes seguintes, nota ainda a autora que, em coda interna, o contexto
que favorece fortemente a variante palatal é o das africadas  e , a realização alveolar é
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mais frequente diante de segmentos não-coronais (oclusiva velar ou labial, fricativa labial e
consoante nasal).
No aspecto diatópico, verificou-se que a variante alveolar predomina em 9 das 12
regiões pesquisadas, 75% do território fluminense; constatou-se que a variante palatal
predomina apenas em Cachoeiras de Macacu, Cabo Frio e Itaguaí, cidades de proximidade
geográfica e cultural à capital Rio de Janeiro, onde essa variante constitui norma; em Santa
Maria Madalena, a palatal se revelou significativamente produtiva, com 41,6%. Em Resende e
Porciúncula a variante alveolar predomina, o que poderia resultar da maior proximidade com
os Estados de São Paulo e de Minas Gerais. A palatal tem baixa produtividade também em
São Francisco do Itabapoana (26,6%) e Quissamã (22%), Três Rios (20,3%), Valença (26%) e
Parati (23%) e Cantagalo (26%).
Na faixa etária I, homens (46% e 50%) e mulheres (44% e 54%) apresentam índices
aproximados de alveolares e palatais em coda interna. Já nas faixas II (62%) e III (64%) as
mulheres apresentam nítida preferência pela palatal. Os maiores índices de aspiradas
encontram-se entre os homens da faixa I (3,3% e 2 (2,8%). Com <s> não morfêmico, a
alveolar predomina na fala de ambos os sexos em todas as faixas etárias, com índices que
variam entre 57% e 64%; a variante aspirada ocorre mais frequentemente na fala dos homens,
nas três faixas etárias. Quando <s> é marca de plural, o apagamento predomina na fala de
todos os indivíduos, exceto na das mulheres da faixa I, em que a variante alveolar obtém
37,6%; os homens são os que mais a cancelam: faixa I – 46,4%; faixa II – 63%; faixa III –
59,8%; quando o <s> é produzido a alveolar é a variante que predomina na fala de ambos os
sexos e nas três faixas etárias; a variante palatal, embora minoritária, ocorre com mais
frequência na fala das mulheres: faixa I – 27,4%, faixa II – 20,2%, faixa III – 20,7%; e a
aspirada só ocorre na fala dos homens mais velhos: 0,9%.

6.1.2.7 Mota, Jesus e Evangelista (2010): dados do Projeto ALiB

O artigo O <s> em coda silábica em capitais brasileiras: dados do Projeto Atlas
Linguístico do Brasil (ALiB), investiga as realizações alveolares e palatais da variável <s> em
25 capitais brasileiras. A partir dos resultados mais gerais as autoras concluem que as capitais
podem ser divididas em três grupos: a) áreas alveolarizantes (São Luiz, Fortaleza, João
Pessoa, Maceió, Teresina, Campo Grande, Vitória, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia,
Curitiba, Porto Alegre); b) áreas palatalizantes (Rio de Janeiro Belém, Florianópolis, Macapá,
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Recife, Manaus, Cuiabá, Salvador) e c) áreas intermediárias, que exibem uma distribuição
equilibrada das duas realizações (Boa Vista, Rio Branco, Porto Velho, Aracaju, Natal).
Favorecem a palatalização a posição medial e a consoante subsequente /t/, realizada
como variante palatalizada (0,99 p.r.) e como oclusiva dento-alveolar [t] (0,87 p.r.).
Quanto à variável faixa etária relacionada à diatopia, Mota, Jesus e Evangelista
observaram que há capitais em que as variantes palatais apresentam índices mais elevados na
faixa I, nos contextos medial e final – Belém, Macapá e Recife – e com índices mais elevados
na II – Florianópolis, Manaus e Cuiabá – e aquelas em que não há uma diferença significativa
entre as duas faixas – Rio de Janeiro, Porto Velho, Fortaleza e João Pessoa.
Correlacionando os dados da variação diatópica com escolaridade, os resultados
indicam que: a) há capitais com diferença significativa entre os níveis fundamental e
universitário, sendo que em todas essas, os falantes de nível fundamental são os maiores
usuários das variantes palatais, nos dois contextos: Macapá, Salvador, Rio Branco, Natal e
Aracaju; b) há capitais em que as variantes palatais gozam de maior prestígio entre os falantes
mais escolarizados: Recife, Manaus, Maceió, Teresina e João Pessoa; c) há capitais em que há
diferenças para os dois graus de escolaridade quanto ao uso da variante palatal nos contextos
medial e final (Florianópolis e Cuiabá); d) há capitais que não exibem diferenças entre os
níveis de escolaridade: Rio de Janeiro, Belém, Boa Vista, Porto Velho, Fortaleza e São Luís.
Cruzando a diatopia à variável sexo, observaram: a) o grupo de capitais em que há a
predominância de palatais na fala dos homens (Porto Velho, Maceió, João Pessoa, Salvador e
Cuiabá); b) cidades em que há mais palatais na fala de mulheres (Macapá, Manaus, Belém,
Rio Branco e Florianópolis); c) capitais em que não há diferenças significativas entre a fala de
homens e mulheres (São Luís, Fortaleza, Natal, Aracaju, Rio de Janeiro).

6.1.3 Outros estudos sobre a variável <s> no português do Brasil

Além dos trabalhos que tomam dados de atlas linguísticos, muitos outros trabalhos
sobre a variável <s> foram desenvolvidos. Aqui se alistam alguns que fizeram uso de dados
diversos, tomando, novamente, por base a ordem cronológica. Os trabalhos analisados são da
autoria de Pessoa (1986), Carvalho (2000), Mota (2002), Brescancini (2003), Hora (2003),
Lucchesi (2009) e Santos (2012).
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6.1.3.1 Pessoa (1986): a variação de <s> em Natal

No trabalho intitulado O s pós-vocalico na fala de Natal, Pessoa (1986) objetiva
verificar como se realiza a variável <s>, em Natal, na fala feminina, e os condicionamentos
sócio-culturais ou fônicos a que estão sujeitas as realizações.
A autora faz uso das gravações do corpus do projeto O Português de Natal: variantes
sociolinguísticas. Os informantes são quatro mulheres, de dois graus de escolaridade: duas
estudantes universitárias e duas semialfabetizadas, compreendidas na faixa de 20 a 25 anos.
Pessoa identifica no falar potiguar as seguintes realizações do <s>: as fricativas
alveolares , as fricativas palatais , a aspiração  e o apagamento.
Considerando o condicionamento fônico, a alveolar é a realização mais geral,
predominando em todos os contextos considerados: diante de consoantes oclusivas /p, b, t, d,
k, g/, seja intrapalavra, seja interpalavra; diante de fricativas /f, v/; diante de nasais /m, n/ e da
lateral /l/. Na posição final absoluta, é também a alveolar que predomina. A palatal, a aspirada
e o apagamento limitam-se a contextos específicos. A palatal ocorre diante de /t, d/, na
posição intrapalavra, e diante de /t, d, n, l/ quando em interpalavra. A aspiração diante de
consoantes sonoras /m, l/, intrapalavra, e diante de /m, n, l, v, b, d/, interpalavra. O
apagamento se dá diante de segmentos favorecedores da aspiração /m, d/ e vogal.
Cita a autora a particularidade de algumas consoantes. Diante de /t, d, l, n/ tanto pode
ocorrer a alveolar quanto a palatal, sendo no caso de /d, l, n/ há ainda a possibilidade da
aspiração.
Analisando os aspectos socioculturais, nota a autora que todas as informantes
apresentam ocorrência predominante da alveolar. Verifica também que, apesar de as
informantes exibirem variação na pronúncia do <s> diante das mesmas consoantes, não se
pode afirmar que seja reflexo literalmente de características socioculturais, mas que a variação
está associada ao tipo de fronteira estrutural.
Pessoa analisa ainda os percentuais referentes à palatal e à aspiração. A respeito da
palatal destacam-se: i) em intrapalavra, a palatalização só ocorre diante de /t, d/, que
agrupados equivalem a 66% de realização palatal; ii) no contexto interpalavra, destacam-se
dois grupos – obstruintes coronais (/t, d/), com 46% de palatalização, e sonorantes coronais
(/n, l/), com 14%. Em relação à aspiração: i) intrapalavra, se limita a antes de /m/ (69%); ii)
interpalavra, os contextos são mais abrangentes, em dois grupos – nasais (/m, n/), com 44% de
aspiração, e orais sonoras (/l, d, v, b/), com 15%.
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Conclui a autora que, em Natal, a alveolar é a realização mais geral, sendo a única que
ocorre em determinados ambientes fônicos; que a aplicação da palatal parece estar avançando
nos contextos que a favorecem, sobretudo para as falantes de baixa escolaridade. Supõe que o
fato de aspiração ocorrer em mais contextos, em comparação ao Rio de Janeiro, talvez
demonstre que a evolução para [h] esteja mais avançada em Natal. Quanto à escolarização, as
informantes universitárias apresentam absoluta predominância da alveolar, estando a aspirada
com maior incidência na fala das menos escolarizadas.

6.1.3.2 Carvalho (2000): a variação de <s> em Belém

Em dissertação de Mestrado, intitulada Variação do /s/ pós-vocálico na fala de Belém,
Carvalho (2000) enfoca a variação na capital do Pará a partir de um corpus constituído,
conforme metodologia do Projeto NURC, de vinte de cinco entrevistas e depoimentos do tipo
Diálogo entre informante e documentador. Os quarenta e dois falantes da amostra foram
estratificados quanto à escolaridade (sem escolaridade, com ensino fundamental
completo/incompleto, com ensino médio completo/incompleto), a faixa etária (15 a 25, 26 a
46, mais de 46), a classe social (baixa – indivíduo com renda familiar até R$1.000,00; média
– indivíduo com renda familiar acima de R$1.000,00) e o sexo.
Para fins de análise estatística por meio do pacote de programas Varbrul, foram
considerados os grupos de fatores linguísticos: sonoridade do segmento posterior à variável,
tonicidade da sílaba em que se acha a variável, tipo de vocábulo, ambiente fonológico
posterior, características articulatórias do segmento posterior e grau de interação entre as
variantes e as variáveis independentes.
Os principais resultados encontrados por Carvalho foram:
i.

em um total de 3.955 casos, 69% são de palatais, 23%, de alveolares, 3%, de glotal e
5% de zero fonético;

ii.

vogais aparecem como o contexto mais favorecedor para a realização de alveolares,
com peso relativo de 0,96.

iii.

as consoantes surdas internas (0,67 p.r.), sonoras em juntura (0,64 p.r.), surdas em
juntura (0,73 p.r.) e pausa (0,79 p.r.) são os contextos mais favorecedores às variantes
palatais; as consoantes sonoras, internas (0,93 p.r.) ou em juntura (0,70 p.r.) são as
favorecedoras da glotal. Consoantes surdas internas (0,45 p.r.) e vogais seguintes (0,27
p.r.) desfavorecem o apagamento;
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iv.

as silabas átonas favorecem a ocorrência da palatal (0,56) e do apagamento (0,56 p.r.)
e as sílabas tônicas favorecem a ocorrência de alveolares (0,58 p.r.) e da glotal (0,71
p.r.);

v.

o segmento posterior surdo condiciona a ocorrência de palatais (0,70 p.r.), desfavorece
o uso de alveolares (0,13 p.r.), da glotal (0,09 p.r.) e do apagamento (0,16 p.r.) – essas
últimas francamente ligadas à ocorrência de segmentos sonoros;

vi.

as classes conjunções (0,68 p.r.) e pronomes (0,62 p.r.) aparecem como favorecedores
da pronúncia alveolar, sendo fortemente desfavorecida pelos adjetivos (0,07 p.r.). As
palatais aparecem em todas as classes, com menos ocorrências nas conjunções (0,30
p.r.). A única classe que aparece como favorecedora da glotal é o advérbio (0,68). O
zero fonético ocorre fortemente associado a advérbios (0,83 p.r.) e conjunções (0,75
p.r.);

vii.

para a análise das características articulatórias do segmento posterior à variável,
Carvalho estudou separadamente zona e modo de articulação das consoantes e zona e
altura de articulação das vogais. Os resultados que a autora registra para a variante
alveolar são: a) consoante palatal favorece realizações palatal (0,72 p.r.) e alveolar
(0,57 p.r.) de <s>; b) velares (0,29 p.r.) e palatais (0,20 p.r.) desfavorecem fortemente
a glotal; c) o zero ocorre com frequência alta diante de bilabiais (0,67 p.r.) e alveolares
(0,65 p.r.). As variantes palatais não demonstram sofrer um condicionamento
específico;

viii.

quanto ao avanço da língua na produção da vogal, ou todos favorecem ou todos
desfavorecem as variantes: os pesos relativos associados às alveolares são: anterior:
0,95; central: 0,95; posterior: 0,96. Para palatais, os pesos dessas zonas são,
respectivamente, 0,39; 0,43; 0,37. Para a glotal os pesos relativos são: 0,08; 0,09; 0,10.
Para o zero: 0,26; 0,38; 0,36, de peso relativo.

ix.

quanto ao modo de articulação, as alveolares não revelaram nenhum condicionamento
particular. Para as palatais, apenas as nasais aparecem como desfavorecedoras, com
peso de 0,36. As fricativas e as nasais aparecem como favorecedoras da glotal, ao
passo que o zero só é favorecido por nasais (0,89 p.r.);

x.

as análises encontraram os seguintes resultados para o efeito da duração da pausa para
a ocorrência das variantes, considerando, respectivamente, pesos de pausa breve ou
longa: alveolares: 0,28 e 0,41; palatais: 0,92 e 0,86; glotal: 0,42 e 0,20; zero fonético:
0,58 e 0,50;
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xi.

para a altura da vogal, os pesos encontrados para vogais altas, médias e baixa, foram:
alveolares: 0,88; 0,88; 0,84; palatais: 0,41; 0,42; 0,30; glotal: 0,68; 0,59; 0,49; zero:
0,47; 0,51; 0,28;

xii.

as mulheres usam mais alveolares (0,61 p.r.) e palatais (0,68 p.r.) e os homens usam
mais a glotal (0,60 p.r.) e o zero (0,56 p.r.);

xiii.

os falantes da faixa I usam com maior frequência palatais (0,58 p.r.), a glotal (0,57
p.r.) e o zero (0,59 p.r.). Entre os falantes da faixa II, apenas a glotal é desfavorecida
(0,31 p.r.). Entre os mais velhos, as palatais (0,59) e a glotal (0,64 p.r.) aparecem como
preferidas, sendo o zero (0,35 p.r.) fortemente rejeitado;

xiv.

alveolares (0,59 p.r.) e palatais (0,78 p.r.) são favorecidas por falantes de classe média.
O zero fonético (0,71 p.r.) é fortemente favorecido por falantes da classe baixa.

xv.

a escolaridade se revelou importante para o uso de palatais entre indivíduos com o
ensino médio (0,66 p.r.). Entre os falantes com o ensino fundamental, os pesos mais
altos ficaram com as palatais (0,59 p.r.) e com o zero (0,56 p.r.). A glotal (0,66 p.r.) e
o zero (0,59 p.r.) são variantes favorecidas por falantes sem escolarização.
A autora conclui o trabalho destacando, entre outras coisas, que o falar amazônico,

representado pela fala de belenenses, faz um uso maciço de palatais, que constituem a norma
de realização de <s>.
6.1.3.3 Mota (2002): a variação de <s> em Salvador – análise em tempo real

Mota (2002), na tese intitulada O <S> em coda silábica na norma culta de Salvador,
analisa um corpus composto por duas amostras: amostra I – dezesseis inquéritos do tipo DID
e dezesseis do tipo EF, realizados pela equipe do NURC/Salvador entre 1973 e 1978; amostra
II – dezoito inquéritos do tipo DID, realizados entre 1993 e 1999, dentro do Projeto de Estudo
da Variação em Tempo Real (PROVAR). Os informantes estavam distribuídos em sexo e nas
faixas etárias I (25 a 35 anos), II (36 a 55) e III (acima de 55 anos).
Em virtude da extensão do trabalho, nesta revisão serão sintetizados alguns dos
principais resultados encontrados por Mota, com ênfase nas variantes majoritárias – a alveolar
e a palatal.
No capítulo 6 da tese, a autora apresenta as variantes do <s> com o objetivo de
analisar conjuntamente as quatro realizações. Destacam-se como variáveis linguísticas
importantes, tanto na amostra I quanto na II, a posição no vocábulo, a tonicidade da sílaba em
que se encontram e a natureza dos segmentos fônicos antecedentes (vocálicos ou
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semivocálicos) ou subsequentes (consonânticos). Revelam-se como pertinentes, sobretudo,
para as duas variantes menos representadas no corpus – glotal e zero fonético – as variáveis
dimensão do vocábulo, classe morfológica e valor morfológico.
As variantes coronais, identificadas como majoritárias, são tratadas no capítulo 7 e,
neste caso, verifica-se a aplicação da palatalização. As realizações palatais somaram 7.725
casos, correspondendo a 55% do total das ocorrências; as alveolares somaram 6.262 casos,
correspondendo a 45% do total.
Quando se analisa a distribuição das variantes, considerando-se separadamente as duas
amostras, a distribuição revelou que, na amostra I (1970), as realizações alveolares
representam 36%; as palatais 64%, na amostra de 1990, a II, o quadro se inverteu, pois, as
alveolares somaram 60%; as palatais 40%.
Quanto à influência das variáveis linguísticas para as ocorrências de <s>, nas duas
amostras, destacam-se as variáveis internas posição no vocábulo, a natureza da consoante
subsequente – e a inter-relação entre essas e outras variáveis – e a variável faixa etária,
correlacionada ao gênero e, na amostra I, ao tipo de texto.
Citam-se alguns resultados, a seguir:
i.

quanto à posição no vocábulo, as variantes palatais ocorrem com maior peso relativo
em interior de vocábulo, pesos relativos de 0,60, na amostra I, e 0,72, na II; na posição
em final diante de consoante de vocábulo, as palatais apresentam peso relativo
próximo da neutralidade, 0,51, na amostra I, e são desfavorecidas na II, com 0,44 de
peso relativo; em posição final absoluta, as alveolares são predominantes, os índices
de peso relativo para a palatalização não são significativos (0,33, na amostra I, e 0,30,
na II);

ii.

quanto à tonicidade, a preponderância do fator sílaba acentuada é confirmada em
posição medial e final diante de consoante. Na amostra I, as variantes palatais são
favorecidas, com pesos de 0,58 e 0,61, e pesos de 0,62 e 0,58, na amostra II, nas
posições medial e final, respectivamente. A variável posição final absoluta, em que o
maior número de ocorrências se encontra em sílabas inacentuadas de polissílabos, foi
excluída pelo Programa.

iii.

com respeito à dimensão do vocábulo em que se encontra a variável <s>, em posição
medial, os pesos relativos mais altos são para os vocábulos mais extensos, com mais
de três sílabas, na amostra I (0,55), e trissilábicos, na II (0,57). Em final diante de
consoante, os pesos relativos não são significativos, na amostra I, variando entre 0,54,
nos monossílabos, e 0,46, nos dissílabos, na amostra II, a variável é excluída pelo
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Programa. Em final diante de pausa, na amostra I, os monossílabos, apresentam peso
relativo um pouco mais elevado (0,56) do que os vocábulos mais extensos (que variam
entre 0,44, trissílabos, e 0,52,dissílabos), enquanto que, na II, são os vocábulos de
mais de três sílabas que apresentam peso relativo mais elevado (0,56), variando os
demais entre 0,38 (nos monossílabos) e 0,54 (nos dissílabos);
iv.

quanto ao contexto fônico, Mota observou que as palatais são favorecidas, em posição
medial por [] (0,71 p.r.), [] (0,56 de p.r.) e [t] (0,55 p.r.), na amostra I; na amostra
II, os pesos também são altos para essas consoantes, respectivamente: 0,94, 0,56 e
0,55. Essas mesmas consoantes são as favorecedoras quando em posição final seguida
de vocábulo, com os seguintes pesos relativos: [] (0,83), [] (0,67) e [t] (0,66), na
amostra I; [] (0,92), [] (0,87) e [t] (0,64), na amostra II;

v.

referente ao contexto vocálico ou semivocálico precedente à variável <s>, reunindo as
nasais e a não-nasais, na posição medial, os índices significativos de peso relativo
encontram-se depois das realizações vocálicas não-anteriores: [o, ], com 0,68, e [ ],
com 0,58; na amostra I; [o, ], com 0,62, e [)], com 0,55, na II. Diante de
consoante, na amostra I, os pesos relativos significativos referem-se às vogais nãoanteriores [o] e [u] (0,59, em ambos os casos); na II, os pesos relativos expressivos
encontram-se depois de segmentos anteriores, os vocálicos não-altos [e, ] (0,70) e os
semivocálicos [] (0,60). Em final diante de pausa, na amostra I, são as realizações
vocálicas não-altas que apresentam índices mais elevados: as anteriores [], com
0,69 de peso relativo, e as não-anteriores [], com peso relativo de 0,65; dentre as
vogais e semivogais, as altas não anteriores [] também apresentam peso
relativo significativo (0,56); na amostra II, as vogais não se distinguem muito quanto
aos pesos relativos, entre 0,53, para as não-anteriores, e 0,43, para as centrais;

vi.

quanto à classe morfológica da variável, em posição medial, na amostra I,
documentam-se, para as variantes palatais, as seguintes frequências: os verbos (83%),
os nexos (82%), os pronomes (79%), os nomes e os determinantes (77%), os adjetivos
(72%) e os advérbios (55%); na II, verbos (70%), os nomes (66%), os adjetivos (61%),
os determinantes (58), os nexos (55%) e os advérbios (39%). Os únicos pesos relativos
significativos, em ambas as amostras, são os dos verbos e dos nexos: 0,57 e 0,56,
respectivamente, na I, e 0,59 e 0,72, respectivamente, na II. Em posição final diante de
consoante, na amostra I, os percentuais, com pesos significativos estão os pronomes
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(0,58) e advérbios (0,55); na amostra II, os pesos relativos significativos são dos
advérbios e nexos 0,61 e 0,58, respectivamente. Em posição final diante de pausa, os
pesos relativos não são elevados, na amostra I, os nomes e os adjetivos apresentam
índice de 0,53, em ambos os casos; na II, destaca-se a classe dos pronomes, com 0,61,
seguida dos adjetivos, com 0,55 e os nomes e verbos, com 0,54.
Considerando as variáveis externas, comentam-se:
vii.

com referência ao gênero, observa-se pequena diferença quanto às variantes palatais
entre informantes masculinos e femininos, encontrando-se, nos masculinos, pesos
relativos mais elevados do que nos femininos, tanto na amostra I (0,54, para os
homens, e 0,46, para as mulheres) quanto na II (0,58, para os homens, e 0,44, para as
mulheres);

viii.

com relação à faixa etária, as duas amostras diferem: na amostra I, as palatais
predominam na faixa etária I, com peso relativo de 0,64, vindo a seguir, a faixa II,
com 0,51; na amostra II, é afaixa etária II que apresenta peso relativo mais alto, 0,66.
Na terceira faixa, predominam as coronais alveolares, em ambas as amostras;

ix.

quanto ao tipo de texto, as EFs encontram-se maior maior peso relativo (0,55) para as
variantes palatais do que nos DIDs (0,44 p.r.).
Na conclusão do trabalho, Mota destaca que os dados analisados, extraídos de

amostras coletadas em épocas distintas e com espaço de 20 anos entre uma e outra revelam
mudanças na norma de Salvador que estão relacionadas às modificações socioeconômicas e
culturais que atingiram a capital baiana.

6.1.3.4 Brescancini (2003): a variação de <s> em Florianópolis

Brescancini (2003), em A palatalização da fricativa em posição de coda no dialeto
florianopolitano: variáveis linguísticas, discute o papel que os fatores linguísticos
desempenham na variação de <s> em coda, no dialeto do centro urbano de Florianópolis e
mais duas outras áreas afastadas do centro. A autora analisa uma amostra contendo 48
entrevistas da região urbana do município e 52 das regiões interioranas, totalizando 25.434
ocorrências de <s> em posição de coda. As entrevistas foram coletadas dentro do projeto
Variação Linguística Urbana na Região Sul do Brasil (VARSUL) e tratados estatisticamente
por meio do programa Varbrul.
A frequência global das variantes, nos dados de Brescancini, coloca a variante palatoalveolar como majoritária, por corresponder a 83% das ocorrências. A realização alveolar
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representa 12% de casos, ao passo que o apagamento e a fricativa laríngea representaram,
respectivamente, 4% e 1% dos dados.
A autora verifica os condicionamentos da regra de palatalização:
i.

quanto à variável posição, a favorecedora é a medial, com peso de 0,60; a coda
absoluta obtém 0,50 de peso relativo, e coda diante de palavra seguinte 0,43 de peso
de relativo;

ii.

o traço [voz] da consoante seguinte indica que os contextos seguintes [-voz] figuram
como os grandes favorecedores da produção palato-alveolar, com peso de 0,62. Esse
favorecimento se confirma tanto na posição medial (0,54 p.r.) quanto na final diante de
consoante de palavra seguinte (0,63 p.r.);

iii.

quanto ao contexto seguinte, as consoantes coronais [-ant], como /t/ e /d/, são as mais
favorecedoras da palatal, com peso de 0,67, ao lado das dorsais /k/ e /g/, com peso de
0,62;

iv.

quanto ao acento, os dados mostraram uma preferência da variante palatal por
contextos produzidos com maior energia articulatória. Assim, os pesos evidenciam que
os contextos anteriores à silaba tônica são os mais propícios à variante: sílaba prépretônica (0,64) e a pretônica (0,71);

v.

os resultados referentes ao contexto precedente indicam que a vogal dorsal [a] (0,62) é
a que mais favorece a ocorrência de variantes alveolares, em seguida, a vogal e glide
labiais /u, w/, com 0,56 de peso relativo.
A autora conclui que, embora os fatores sociais mostrem-se estatisticamente relevantes

para a produção da variante palato-alveolar, a seleção do programa na análise estatística
computacional tende a privilegiar, de modo geral, as variáveis linguísticas.

6.1.3.5 Hora (2003): a variação de <s> em João Pessoa

Hora (2003), em Fricativas coronais: análise variacionista, focalizou a oposição
[]: [] em contexto interno de vocábulo, com vistas a entender os condicionamentos da
palatalização de <s> no dialeto de João Pessoa. O autor analisou dados de 60 informantes
contatados pelo Projeto Variação Linguística no Estado da Paraíba (VALPB), considerando
apenas alveolares e palatais.
Os informantes foram estratificados em: 30 homens e 30 mulheres; 20 informantes
para cada uma das três faixas etárias (15-25 anos; 26-49 anos; acima de 49 anos) e 12
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informantes por anos de escolaridade (sem escolaridade; 1 a 4 anos; 5 a 8 anos; 9 a 11 anos;
mais de 11 anos de escolaridade).
Os fatores sociais selecionados pelo Varbrul, como favorecedores da regra de
palatalização foram faixa etária e escolarização.
Os números referentes à faixa etária, mostram um quadro de variação estável, em
função de primeira e a terceira faixas estarem inibindo a aplicação da regra de palatalização
(0,49 p.r. para ambas) enquanto a intermediária favorece levemente a regra (0,53 p.r.).
Quanto à escolarização, quanto mais aumentam os anos de escolarização, diminui a
aplicação. Os pesos relativos são: 0,53 (até 4 anos), 0,51 (5 a 11 anos) e 0,43 (mais de 11
anos). Supõe-se, assim, que seriam os universitários os responsáveis pela inibição da regra.
Para o autor, isso pode estar ligado ao fato de os falantes pessoenses discriminarem a forma
palatal.
A respeito das restrições estruturais, o contexto fonológico seguinte foi selecionado
como a mais importante. Entre as consoantes, as coronais [t] e [d] favorecem a palatalização
com peso de 0,86, evidenciando que o fenômeno da palatalização em João Pessoa se encontra
em um processo dissimilatório, em estágio intermediário.
Outra variável selecionada foi a categoria gramatical do vocábulo, em que o verbo
(0,56 p.r.) aparece como favorecedora, ao passo que o substantivo (0,45 p.r.) e o adjetivo
(0,35 p.r.) inibem a regra.
A extensão da palavra também foi selecionada pelo Varbrul, com indicativos de que
os vocábulos com até duas sílabas favorecem a palatalização, com peso relativo de 0,55; os de
3 e 4 sílabas (0,48 p.r.) e de mais de 4 sílabas (0,36 p.r.) inibem a aplicação da regra.
Na conclusão do trabalho, argumenta Hora que há indícios de que as restrições sociais
e estruturais tem caracterizado o fenômeno na fala de João Pessoa, no entanto, a restrição
estrutural contexto fonológico seguinte apresenta-se como o mais significativo. Acredita,
ainda, que a partir do desenvolvimento de um estudo com vistas à avaliação subjetiva dos
falantes em relação às variantes coronais se possa fornecer uma explicação plausível para o
processo dissimilatório identificado.

6.1.3.6 Lucchesi (2009): o português popular de Salvador

Lucchesi (2009), em A realização do /S/ implosivo no português popular de Salvador,
faz uso dos dados do português semiculto de Salvador, conforme definido pelo Projeto de
Estudo do Português Popular de Salvador (PEPP), ou seja, a fala de indivíduos com nível de
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escolaridade fundamental e média. São apontadas como variantes majoritárias a realização
alveolar (36%) e a palatal (34%); as minoritárias são o apagamento (15%) e a realização
laríngea (14%). Para Lucchesi, o equilíbrio entre as realizações alveolar e palatal serve para
confirmar a caracterização diatópica de Salvador feita por Callou e Moraes (1996) e, ao que
parece, indica um uso ainda restrito das demais variantes, mesmo na norma popular urbana da
cidade.
Influenciam a variante alveolar os fatores linguísticos:
i.

a posição final antes de vogal, com peso relativo de 0,93;

ii.

a sílaba pós-tônica final, com peso de 0,60;

iii.

vogal precedente com traço [+anterior], com peso de 0,55, e semivogal precedente,
com peso de 0,53;

iv.

as consoantes da sílaba seguinte: velares, caracterizada pelos traços [–anterior,
–coronal] (0,62 p.r.) e labiais [+anterior, –coronal], com peso de 0,53;

v.

e o paralelismo formal, com as consoantes alveolares (0,73p.r.) situadas na sílaba
imediatamente anterior e na sílaba imediatamente posterior (0,71 p.r.).
No caso da variante palatal, os fatores que a influenciam são:

i.

a posição medial do segmento no vocábulo, com peso relativo de 0,77, e a posição
final antes de consoante, com 0,59 de peso relativo;

ii.

as sílabas pretônicas, com peso relativo de 0,55, e tônicas, com peso de 0,53;

iii.

a vogal nasal antecedente à variável, com peso de 0,60;

iv.

as vogais posteriores antecedentes à variável, com peso de 0,57;

v.

as consoantes alveolares, com peso de 0,59;

vi.

as consoantes palatais tanto imediatamente anteriores (0,81 p.r.) quanto posteriores
(0,74 p.r.), confirmando a atuação do princípio do paralelismo formal.
Para a variante laríngea, influenciam:

i.

a posição final antes de consoante, com peso de 0,67;

ii.

a sílaba tônica, com peso de 0,70;

iii.

a vogal precedente [-alta], com 0,72 de peso;

iv.

as consoantes seguintes nasais, com 0,72 de peso relativo, as laterais, com peso de
0,70, e africadas, com 0,58 de peso;

v.

as consoantes seguintes sonoras, com peso de 0,78.
Para o apagamento, os principais fatores influenciadores são:

i.

a posição final antes de pausa, com peso de 0,62;

ii.

o valor de plural da variável, com 0,67 de peso;
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Segundo Lucchesi, o apagamento trata-se de um fenômeno morfossintático, o que se
atesta pelas variáveis:
iii.

elementos com função de predicativo, com peso de 0,86;

iv.

terceiro elemento flexionável do SN em diante, com peso de 0,86;

v.

terceiro elemento flexionável do SN após numeral, com peso de 0,83

vi.

segundo elemento flexionável do SN, com peso de 0,82.
Quanto ao encaixamento social das variantes, Lucchesi observou apenas a oposição

entre alveolar e palatal. No que tange à faixa etária, registra-se para ambas as variantes a
tendência a uma recuperação da realização alveolar já que a frequência dessa realização
aumenta à medida que se passa para as faixas dos falantes mais jovens. Segundo Lucchesi,
essa restauração da alveolar caracterizaria, em termos labovianos, uma mudança de cima para
baixo, com restauração da variante de prestígio.
Considerando a variável sexo, esse padrão de mudança em direção a uma variante de
prestígio parece também ser reforçado pelo fato de que as mulheres lideram o processo de
reestruturação da pronúncia alveolar, indo na direção do que a literatura sociolinguística tem
mostrado em relação à tendência de as mulheres serem mais sensíveis a formas de prestígio
do que os homens.
Conclui Lucchesi que a relação entre as variantes alveolar e palatal pode ser definida
como uma distribuição complementar no contexto da variação, no sentido de que os fatores
que inibem uma variante favorecem a outra e vice-versa.

6.1.3.7 Santos (2012): o português afro-brasileiro

Na tese O português afro-brasileiro de Helvécia-ba: análise de <s> em coda silábica,
Santos (2012) analisa o comportamento do <s> no português falado por habitantes da
comunidade remanescente de quilombo. Em um total de 2.400 ocorrências, predominam as
alveolares, com 44,83%, seguida das aspiradas (22,37%), do zero fonético (18%) e por fim
das palatais (14,97%). Desta forma, Helvécia é apontada como uma área em que a realização
alveolar de <s> é a norma.
Considerando a posição em que as variantes ocorrem no corpus, verifica-se a
predominância das variantes alveolares em relação às demais nos três contextos: 46%, em
posição final absoluto de vocábulo, 40%, em final de vocábulo seguido de consoante, e 48%
em interior de vocábulo.
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O autor analisa os condicionamentos linguísticos e extralinguísticos para cada variante
do <s>, entretanto, serão comentados aqui, em razão da extensão do trabalho, os resultados
referentes à variante alveolar e à palatal.
Quanto à variante alveolar, na posição interior de vocábulo, o Goldvarb 2001
selecionou as seguintes variáveis 1) extensão do vocábulo em que se encontra a variável; 2)
contexto consonantal subsequente à variável; 3) sonoridade da consoante seguinte à variável;
4) classe do vocábulo em que se encontra a variável. Apresentam-se os resultados para a
alveolar:
i.

quanto à extensão do vocábulo em que se encontra a variável, observa-se que os
vocábulos de maior extensão são os que favorecem a realização alveolar, com peso
relativo de 0,60;

ii.

concernente à influência da variável contexto consonantal subsequente para a
realização alveolar, nota-se que as oclusivas velares (0,99 p.r.) e as fricativas
labiodentais (0,98 p.r.) favorecem a alveolar quase que plenamente, e a nasal labial
(0,77 p.r.) fortemente, enquanto que as oclusivas alveolares (0,15 p.r.) e as africadas
(0,02 p.r.) a desfavorecem;

iii.

com respeito à sonoridade da consoante seguinte à variável, as consoantes
desvozeadas favorecem a realização alveolar de <s>, com peso de 0,68, e a sonora
obtém apenas 0,15 de peso relativo;

iv.

no que se refere à classe do vocábulo, os verbos são a classe que aparecem como
favorecedora da alveolar, com peso de 0,56; os advérbios estão no ponto neutro, com o
peso de 0,50, e as demais a desfavorecem, sendo 0,45 de peso relativo, para as
nominais, e peso de 0,12, para os determinantes.
Nos condicionamentos extralinguísticos, são apresentados os resultados dos fatores

como faixa etária e sexo dos informantes:
v.

a influência da variável faixa etária para a realização alveolar demonstra a tendência
de mudança implantada na comunidade, visto que os pesos mostram que as gerações
mais novas exibem um comportamento que as distanciam das gerações mais velhas:
faixa I (0,71 p.r), faixa II (0,46 p.r.) e faixa III (0,25 p.r.);

vi.

a variável sexo destaca o papel das mulheres que favorecem a alveolar, com 0,58 de
peso relativo, enquanto os homens a desfavorecem, com peso relativo de 0,42;
Analisando a variante alveolar em posição final de vocábulo seguido de consoante,

foram selecionadas como relevantes as variáveis: 1) contexto vocálico antecedente à variável;
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2) contexto consonantal subsequente; 3) sonoridade da consoante seguinte; 4) faixa etária; 5)
sexo. Seguem os resultados:
vii.

no grupo do contexto vocálico antecedente, favorecem a alveolar [i], com peso de
0,91, [, com peso de 0,81, [w], com peso de 0,79 e [e], com peso de 0,63;

viii.

no contexto consonantal subsequente, são favorecedoras para a realização alveolar as
fricativas labiodentais, com 0,70 de peso relativo, as oclusivas velares, com peso de
0,69 e as oclusivas labiais, 0,68 de peso relativo;

ix.

quanto à sonoridade da consoante seguinte, as consoantes surdas favorecem a
ocorrência de <s> alveolar, com 0,77 de peso relativo.
Nos condicionamentos extralinguísticos, alistam-se:

x.

a faixa 1 que se apresenta novamente como o fator mais importante, com 0,72 de peso
relativo, enquanto as faixas 2 e 3 desfavorecem as realizações alveolares, com pesos
de 0,45 e 0,27, respectivamente;

xi.

as mulheres também voltam a se destacar por favorecerem a alveolar, com peso
relativo de 0,66, e os homens numa tendência inversa, com peso de 0,30.
Na posição final absoluto de vocábulo, o fator mais importante é a faixa etária,

seguido do fator sexo dos informantes e o fator contexto vocálico antecedente. Segundo
Santos, isso demonstra que, em posição final, as restrições estruturais quase são nulas à
realização de <s>, operando antes fatores extralinguísticos. Ressalta-se que nesta posição a
variante palatal não foi registrada. Citam-se os fatores:
xii.

a respeito do contexto vocálico antecedente, a vogal /e/, com peso de 0,73, a
semivogal /w/, com 0,72 de peso, e a vogal /a/, com peso de 0,59, favorecem a
pronúncia alveolar;

xiii.

novamente, dentre os extralinguísticos, a faixa I favorece a alveolar, com 0,75, e as
faixas II (0,36) e faixa III (0,17) a desfavorecem;

xiv.

também as mulheres mantém a liderança em favorecer a alveolar, com peso relativo de
0,66, e os homens a desfavorecem, com apenas 0,32 de peso relativo.
Seguem os resultados referentes à palatal, variante que em Helvécia é minoritária e

ocorre, sobretudo, em interior de vocábulo. A palatal é registrada apenas 23 vezes (2%) em
posição final de vocábulo seguido de consoante e não foi registrada em posição final absoluto,
assim, apenas a posição interior de vocábulo foi considerada.
Em posição interior de vocábulo, o programa selecionou as seguintes variáveis, em
ordem de importância: 1) classe morfológica do vocábulo em que se encontra a variável; 2)
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contexto consonantal subsequente; 3) faixa etária; 4) sonoridade da consoante seguinte; 5)
sexo dos informantes; 6) contexto vocálico antecedente. Seguem os resultados:
xv.

quanto à classe morfológica do vocábulo em que se encontra a variável, apresentam
pesos significativos os determinantes, com 0,95, e os nominais e os verbos, ambos
com 0,68 de peso relativo;

xvi.

com respeito ao contexto consonantal subsequente, as africadas são identificadas como
favorecedoras da palatal, com peso relativo de 0,63;

xvii.

no fator sonoridade da consoante seguinte, as consoantes não-sonoras favorecem
fortemente a palatalização, com 0,70 de peso relativo;

xviii.

quanto ao contexto vocálico antecedente, destacam-se apenas as vogais [], com 0,73
de peso relativo, e [i], com peso de 0,59, como favorecedoras da palatalização.
Nos condicionamentos extralinguísticos, registra-se o inverso ao observado para a

variante alveolar. Segundo Santos, isso é evidência de um quadro de mudança em progresso
segundo o qual o abandono das variantes palatais está bastante avançado, em que as mulheres
e os jovens são os maiores responsáveis pela norma alveolar em Helvécia. Os resultados são:
xix.

no fator faixa etária, as faixas II e III favorecem a palatal, com pesos relativos de 0,83
e 0,79, respectivamente, e a faixa I inibe a regra com apenas 0,07 de peso relativo;

xx.

no que se refere ao sexo, os homens apresentam o peso mais significativo para a
palatal, 0,64, e as mulheres desfavorecem a variante, com apenas 0,34 de peso
relativo.
Das conclusões apresentadas por Santos destacam-se:

i.

a variante que predomina atualmente em Helvécia é a alveolar;

ii.

dentre os fatores linguísticos que influenciam a escolha de cada variante pela
comunidade de fala, em interior de vocábulo e em final seguido de consoante, o
contexto consonantal é o grande influenciador, em que têm maior papel as consoantes
oclusivas labiais, as oclusivas velares, as fricativas labiodentais e a nasal labial, sendo
que, em final absoluto essa variante é tão geral que praticamente não há
condicionamentos linguísticos para sua ocorrência;

iii.

os mais jovens são os que mais empregam a variante alveolar e rejeitam fortemente as
variantes não-padrão.
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6.2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Verifica-se que nos trabalhos apresentados o papel dos fatores de natureza linguística e
extralinguística é considerado; entretanto, as variáveis estruturais tendem a se apresentar
como maior relevância, em especial o contexto subsequente – consoante seguinte.
Tais trabalhos ratificam que a distribuição espacial do <s> em coda silábica no
português do Brasil é bastante heterogênea, visto que há áreas em que a norma é a
palatalização, outras em que predomina a variante alveolar, e ainda aquelas em que persiste a
coocorrência entre essas variantes, estando o predomínio de uma ou outra condicionado pelo
contexto estrutural, tais como posição da sílaba e consoante seguinte.
Explorar essas pesquisas foi de grande relevância, pois fornecem as bases para a
seleção dos fatores condicionadores da variação de <s>.
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7 ANÁLISE DOS DADOS

Apresenta-se, neste capítulo, a análise dos resultados obtidos para verificar a
influência das variáveis linguísticas e extralinguísticas, não-descartadas pelo programa
Goldvarb 2001, para os índices da variante alveolar, na fala de duas comunidades sergipanas:
Estância e Propriá.
A análise dos dados está distribuída por seções: na primeira, a posição medial, na
segunda, a posição final seguida de consoante, e, na terceira, a posição final seguida de pausa.
Inicialmente, cada amostra temporal é apresentada individualmente, exibindo os
resultados obtidos (em peso relativo e/ou percentual); em seguida, os resultados das duas
amostras são confrontados. Na comparação, são expostas as inferências, as tentativas de
justificativa e a relação com outros trabalhos sobre o fenômeno em estudo.
Por fim, há uma seção na qual os resultados da amostra da década de 2000, de
Estância e Propriá, são comparados aos da capital sergipana, analisados por Mota, Jesus e
Evangelista (2010).
Embora seja apresentado o quadro da distribuição das quatro variantes do <s>
identificadas nos corpora, em cada posição, as análises que verificaram a atuação das
variáveis dizem respeito apenas ao confronto alveolar versus palatal.
Optou-se pela exposição das variáveis distribuídas em linguísticas e extralinguísticas,
conforme a ordem em que os dados foram codificados para serem submetidos à análise, no
entanto, ao tratar de cada posição, a ordem de seleção feita pelo Goldvarb 2001 é informada.

7.1 ANÁLISE DOS DADOS NA POSIÇÃO MEDIAL

Neste esquema analítico, são consideradas as ocorrências em posição medial, em
exemplos tais como: casca  e cesto .

7.1.1 Análise dos dados da década de 1960
Nesta seção, apresentam-se as análises dos dados da primeira amostra, contemplando a
variável dependente e as variáveis independentes.
Inicialmente, com o auxílio de uma rodada eneária, observou-se a variável dependente
do <s> constituída pelas quatro variantes identificadas no corpus (alveolar, palatal, laríngea e
zero fonético) e verificou-se a predominância da variante palatal (52%); a alveolar representa
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(43%). A laríngea (5%) e o zero fonético, com ocorrência única (dimancha), são as menos
frequentes, conforme se observa na Tabela 01.
Tabela 01 – Distribuição das variantes do <s>, em posição medial,
em Estância e em Propriá, nos dados da década de 1960

Variantes do <s>

Nº./total

%

Alveolar

177/414

43

Palatal

213/414

52

Laríngea

23/414

05

Zero fonético

01/414

0

Reduzindo a variável às duas variantes majoritárias (alveolar e palatal), em uma
rodada binária, confirma-se a predominância da realização palatal (55%); a alveolar
representa 45% dos dados, conforme Tabela 02.
Tabela 02 – Distribuição da variante alveolar e palatal do <s>, em posição medial,
em Estância e em Propriá, nos dados da década de 1960

Variantes do <s>

Nº/total

%

Palatal

213/390

55

Alveolar

177/390

45

No confronto entre alveolar e palatal, as variáveis foram selecionadas, pelo Goldvarb
2001, na seguinte ordem: i) contexto subsequente: consoante que inicia a sílaba seguinte
quanto aos traços de modo, zona de articulação e sonoridade; ii) contexto precedente: vogal
ou semivogal quanto aos traços de zona de articulação e elevação da língua; e iii) diatopia.
Chama-se a atenção que a diatopia continuou sendo o terceiro grupo selecionado, mesmo
quando cruzada com as variáveis faixa etária e sexo do informante. Os dados são aqui
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apresentados para discussão dos resultados nessa mesma ordem, isto é, as variáveis
linguísticas antecedendo a variável geolinguística, conforme listado abaixo:
i.

contexto subsequente: consoante que inicia a sílaba seguinte quanto aos traços
de modo, zona de articulação e sonoridade;

ii.

contexto precedente: vogal ou semivogal quanto aos traços de zona de
articulação e elevação da língua;

iii.

diatopia.

Na tentativa de elucidar alguns resultados, foram constituídos dois cruzamentos:
iv.

faixa etária do informante e diatopia;

v.

sexo do informante e diatopia.

7.1.1.1 Variáveis linguísticas selecionadas pelo Goldvarb 2001

A seguir, são expostos os resultados das duas variáveis linguísticas selecionadas pelo
programa estatístico.
A atuação dessas variáveis foi analisada por localidade, haja vista que essas
apresentam comportamento distinto quanto ao favorecimento da variante alveolar (cf. Tabela
07).

i.

Contexto subsequente: consoante que inicia a sílaba seguinte quanto aos traços de
modo, zona de articulação e sonoridade.

Em Propriá, são apontadas como favorecedoras da variante alveolar as realizações
consonânticas , registradas somente subsequentes a esta variante (1,00 p.r.), e as
oclusivas [k], com 0,97, e [b], com 0,85 de peso relativo, conforme Tabela 03.
O segmento fricativo labiodental [f] é registrado posterior à variante alveolar, em
ocorrência única, em fósforo .
A consoante oclusiva /t/, principalmente na realização palatalizada [], com 03
ocorrências, todas depois de palatal (estilando , místico  e abstinência
), desfavorece a variante alveolar do <s>. De forma semelhante, com a
dentoalveolar [t] registram-se baixos índices de realização alveolar (0,18 p.r. e 11%).
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Tabela 03 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função da consoante
seguinte, em Propriá, nos dados da década de 1960

Consoante seguinte

Nº./total

%

p.r.


(esgota, rasgado)

03/03

100

1,00


(despesa, caspa)

35/35

100

1,00

52/57

91

0,97

03/05

60

0,85

14/123

11

0,18

107/ 223

48


(casca, escura)

(desbulhar,
esbranquicento)

(agosto, aposta)
Totais
Significância: 0,000

Input: 0,290

As realizações africadas palatais [], a oclusiva palatalizada , a oclusiva
alveolar , nasal alveolar ], a fricativa labiodental [v] e a fricativa velar [x] não foram
identificadas nos dados.
Em Estância, localidade em que a variante alveolar é desfavorecida (cf. Tabela 07),
são identificadas como favorecedoras da variante alveolar as realizações consonânticas
, registradas somente subsequentes a esta variante (1,00 p.r.), e as oclusivas [k], com
0,98, e [b], com 0,93 de peso relativo, conforme Tabela 04.
O segmento lateral [l] é registrado posterior à variante alveolar, em ocorrência única,
em desleitando .
A consoante oclusiva /t/, principalmente na realização palatalizada [], com 09
ocorrências, todas posterior a palatal (como em estilar  e estirando ),
desfavorece a variante alveolar do <s>. De forma similar, com a dentoalveolar [t] registram-se
baixos índices de realização alveolar (0,07 p.r. e 05%).
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Tabela 04 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função da consoante
seguinte, em Estância, nos dados da década de 1960

Consoante seguinte

Nº./total

%

p.r.


(fisga, rasgado)

04/04

100

1,00

14/14

100

1,00

02/02

100

1,00

40/42

95

0,98

03/04

75

0,93

05/87

05

0,07

68/153

44


(espingarda, espiga)

(desfaça, afastado)

(casca, marisca)

(esburacada,
esbranquicento)

(agosto, afastado)
Totais
Significância: 0,000

Input: 0,290

Não foram identificadas nos dados as realizações africadas palatais [], a oclusiva
palatalizada , a oclusiva alveolar , nasal alveolar ], a fricativa labiodental [v] e a
fricativa velar [x].
Como informado, no caso de consoante /m/, em ambas as localidades, todas as
ocorrências estavam restritas ao contexto vocabular mesmo; por isso, foram retiradas do
corpus.
Scherre e Macedo (2000), ao analisarem a variável independente de natureza
gramático-lexical, optaram por separar o item lexical mesmo das classes gramaticais, tratandoo como um fator independente, e notaram que este item lexical apresentava-se como
favorecedor do zero fonético (0,88 p.r.) e da aspirada (0,71 p.r.), o que seria a evidência de
um efeito de natureza gramático-lexical.
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ii.

Contexto precedente: vogal ou semivogal quanto aos traços de zona de articulação e
elevação da língua

Em Propriá, são indicadas como favorecedoras da realização alveolar a vogal média
posterior , com 0,96 de peso relativo, a média anterior , com peso de 0,69, a média
posterior aberta , com peso relativo de 0,66, a central , com peso de 0,63 e a vogal alta
, com 0,56 de peso relativo, conforme Tabela 05.
Tabela 05 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função da vogal e
semivogal precedentes, em Propriá, nos dados da década de 1960

Vogal e semivogal
precedente

(agosto, mosca)

Nº./total

%

p.r.

07/09

77

0,96


(indigestado, rescaldo)

03/09

33

0,69


(fosco, aposta)

04/09

44

0,66


(casca, caspa)

22/45

48

0,63


(despesa, descasca)

64/122

52

0,56


(cesto, pescoço)

05/20

25

0,31


(cuscus, suspender)

03/13

23

0,18

Totais

108/227

47

Significância: 0,003

Input: 0,319

A semivogal posterior [] e a semivogal palatal [j] não foram registradas.
Levando-se em conta a possibilidade da atuação do processo de assimilação, esperavase que as vogais e semivogais não-palatais (central e posteriores) favorecessem a variante
alveolar do <s>. Alguns dos resultados expostos na Tabela 05, pois, requerem
esclarecimentos:
a. Com respeito à vogal média aberta favorecer a variante alveolar, é relevante o
baixo número de ocorrências (três) e o fato de essas estarem restritas a contextos
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específicos, a saber: indigestado e rescaldo. Nos demais
registros de  antecedendo o <s> (nove), o seguimento consonântico seguinte é ,
apontada como desfavorecedora da variante alveolar, em exemplos como
pestana e presta.
b. Com relação à vogal posterior alta , surpreende o baixo peso relativo (0,18),
indicando desfavorecimento da realização alveolar. Verifica-se, no entanto, a baixa
ocorrência (três) e a limitação aos vocábulos cuscus  e suspender .
Os treze casos restantes são aqueles em que o seguimento consonântico [t] aparece
como seguinte ao <s>, como em mustada  e tustão ,
desfavorecendo a variante alveolar.
c. Concernente à vogal alta , percebe-se que, em percentual, o valor é próximo à
neutralidade (52%) e o peso relativo de 0,56, embora relevante, não é muito
expressivo. Além disso, todas as ocorrências dessa vogal favorecendo a variante
alveolar têm como consoante seguinte ao <s> aquelas apontadas como favorecedoras
da alveolar (cf. Tabelas 03 e 04), em contextos tais como despesa ,
descasca  e desbulhar 

Em Estância, são apontadas como favorecedoras da realização alveolar a semivogal
palatal [j] e a vogal média posterior [], ambas com 1,00 de peso relativo.
Todas as oito (100%) ocorrências da vogal média fechada , antecedem a variante
palatal do <s>, restritas aos vocábulos cesto , besta ecabresto , que
têm a consoante  como subsequente ao <s> (cf. Tabela 06).
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Tabela 06 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função da vogal e
semivogal precedentes, em Estância, nos dados da década de 1960

Vogal e semivogal
precedente

(pe[j]scoço, ra[j]sgado)

(agosto, mosca)

Nº./total

%

p.r.

07/07

100

1,00

04/04

100

1,00

42/78

53

0,41

05/23

21

0,34

02/10

20

0,39

07/27

25

0,32


(cuscus, costela)

02/06

33

0,36

Totais

69/155

44


(esteira, riscado)

(costa, fosco)

(pescando, rescaldo)

(casca, arrasto)

Significância: 0,003

Input: 0,319

Alguns dos resultados expostos na Tabela 06 requerem comentários:
a. No caso da semivogal palatal [j] favorecer a variante alveolar com peso relativo de
1,00, verifica-se que os sete registros desse segmento resultam do processo de
ditongação e estão restritos aos vocábulos pescoço e rasgando
.
b. Com relação à vogal posterior alta [u], chama atenção o baixo peso relativo (0,36),
indicando desfavorecimento da realização alveolar. Verifica-se, no entanto, que são
somente duas ocorrências, limitadas ao vocábulo cuscus . Mais uma vez, a
consoante subsequente deve ter importância, visto que os seis casos restantes são
aqueles em que a consoante /t/ aparece como seguinte ao <s>, como em costela
 e sustentar , desfavorecendo a variante alveolar.
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7.1.1.2 Variáveis extralinguísticas selecionadas pelo Goldvarb 2001

A seguir, a apresentação dos resultados das variáveis extralinguísticas.

i.

Diatopia
A diatopia revela variação: Propriá favorece a realização alveolar (0,58 p.r.), enquanto

Estância a desfavorece, com 0,38 de peso relativo, conforme Tabela 07.
Tabela 07 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função
da diatopia, em Estância e em Propriá, nos dados da década de 1960

Estância

Propriá

Nº./Total

%

p.r.

Nº./total

%

p.r.

69/163

48

0,38

108/227

47

0,58

Significância: 0,006

Input: 0,285

As variáveis sexo e faixa etária do informante foram excluídas pelo Goldvarb 2001.
Optou-se, então, pela formação de novas variáveis, relacionado esses grupos de fatores à
diatopia.

ii.

Faixa etária do informante e diatopia

Em tempo aparente, vê-se o favorecimento da realização alveolar na faixa I, em
Propriá, de 0,52 de peso relativo, nos mais velhos, para 0,68 de peso relativo, nos mais jovens.
Em Estância, embora haja um aumento no valor em peso relativo, não há registro de alveolar,
na faixa II, e 0,38, na faixa I, a localidade mantém-se desfavorecendo a alveolar (cf. Tabela
08).
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Tabela 08 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função da faixa etária
do informante e diatopia, em Estância e em Propriá, nos dados da década de 1960

Estância
Faixa etária

Propriá

Nº./total

%

p.r.

Nº./total

%

p.r.

Faixa I (18-30 anos)

69/163

48

0,38

31/79

39

0,68

Faixa II (50-65 anos)

0/163

0

-

77/148

52

0,52

Significância: 0,008

iii.

Input: 0,277

Sexo do informante e diatopia

Nessa variável, chama atenção a tendência ao índice mais elevado da alveolar na fala
feminina, em Propriá (0,52, na fala dos homens, e 0,68, na das mulheres). Em Estância, os
valores são pouco representativos (0,30, para os homens, e 0,41, para as mulheres). Veja
Tabela 09.
Tabela 09 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função do sexo do
informante e diatopia, em Estância e em Propriá, nos dados da década de 1960

Estância
Sexo

Propriá

Nº./total

%

Peso
relativo

Nº./total

%

Peso
relativo

Masculino

15/44

34

0,30

77/148

52

0,52

Feminino

54/119

45

0,41

31/79

39

0,68

Significância: 0,011

Input: 0,277

7.1.2 Análise dos dados da década de 2000

Apresentam-se, nessa seção, as análises dos dados da segunda amostra, considerando a
variável dependente e as variáveis independentes.
Quando a variável dependente do <s> está composta pelas quatro variantes
identificadas no corpus (alveolar, palatal, laríngea e zero fonético), os dados da rodada
eneária revelam o predomínio da alveolar (58%); a palatal representa 38% dos dados A
frequência de laríngea e de zero fonético é muito próxima a zero, conforme a Tabela 10.
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Tabela 10 – Distribuição das variantes do <s>, em posição medial,
em Estância e em Propriá, nos dados da década de 2000

Variantes do <s>

Nº./total

%

Alveolar

268/469

58

Palatal

178/469

38

Laríngea

18/469

3

Zero fonético

5/469

1

Restringindo a variável às variantes majoritárias (alveolar e palatal), com o auxílio da
rodada binária, confirma-se a predominância da alveolar (60%); a palatal constitui 40% dos
dados, conforme Tabela 11.
Tabela 11 – Distribuição da variante alveolar e palatal do <s>, em posição medial,
em Estância e em Propriá, nos dados da década de 2000

Variantes do <s>

Nº./total

%

Alveolar

268/446

60

Palatal

178/446

40

No confronto alveolar versus palatal, a ordem de seleção das variáveis pelo Goldvarb
2001 foi: i) contexto subsequente: consoante que inicia a sílaba seguinte quanto aos traços de
modo, zona de articulação e sonoridade; ii) tonicidade da sílaba em que ocorre a variável; iii)
contexto precedente: vogal ou semivogal quanto aos traços de zona de articulação e elevação
da língua; iv) grau de monitoramento; e v) diatopia. Salienta-se que a variável diatopia
continuou sendo o quinto grupo selecionado, mesmo quando cruzada com as variáveis faixa
etária e sexo do informante.
Os resultados das variáveis serão discutidas, a seguir, na seguinte distribuição,
deslocando contexto precedente para a segunda posição:
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i.

contexto subsequente: consoante que inicia a sílaba seguinte quanto aos traços
de modo, zona de articulação e sonoridade;

ii.

contexto precedente: vogal ou semivogal quanto aos traços de zona de
articulação e elevação da língua;

iii.

tonicidade da sílaba em que ocorre a variável;

iv.

grau de monitoramento;

v.

diatopia;

Na tentativa de elucidar alguns resultados, foram formadas as variáveis:
vi.

faixa etária do informante e diatopia;

vii.

sexo do informante e diatopia.

7.1.2.1 Variáveis linguísticas selecionadas pelo Goldvarb 2001

São expostos, a seguir, os resultados obtidos para as variáveis linguísticas selecionadas
pelo programa estatístico.
Visto que Estância e Propriá apresentam comportamento distinto quanto ao
favorecimento da variante alveolar, a atuação dessas variáveis foi analisada por localidade (cf.
Tabela 19).

i.

Contexto subsequente: consoante que inicia a sílaba seguinte quanto aos traços de
modo, zona de articulação e sonoridade
Em Propriá, favorecem a realização alveolar as oclusivas velares  ee as

fricativas labiodentais [][], que foram registradas unicamente diante da variante alveolar,
com 1,00 de peso relativo, a oclusiva bilabial [] e a nasal bilabial [], ambas com peso
relativo de 0,98.
Outra vez, a consoante oclusiva /t/ desfavorece a variante alveolar da variável <s>,
principalmente na realização palatalizada [], com 04 ocorrências, em exemplos tais como
prostituta  e estiar . A dentoalveolar [t] alcançou apenas 0,13 de peso
relativo (cf. Tabela 12).
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Tabela 12 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função da
consoante seguinte, em Propriá, nos dados da década de 2000

Consoante seguinte

Nº./total

%

p.r.


(cisco, esquerdo)

53/53

100

1,00

05/05

100

1,00

06/06

100

1,00

05/05

100

1,00

16/17

94

0,98


(hóspede, caspa)

24/26

92

0,98


(agosto, assisto)

24/108

22

0,26

Totais

133/220

60


(rasgar, esgoto)

(fósforo, transfira)

(desvio)

(desmaio, desmancha)

Significância: 0,000

Input: 0,286

As realizações africadas palatais [], a oclusiva palatalizada , a oclusiva
bilabial [,a oclusiva dentoalveolar [d], a nasal alveolar ], a lateral [l] e a fricativa velar
[x] não foram identificadas nos dados.
Em Estância, área que desfavorece a variante alveolar (cf. Tabela 19), são apontadas
como favorecedoras dessa realização as oclusivas velares [] e[],as fricativas labiodentais
[][] e a nasal bilabial [], com peso relativo de 1,00, e a oclusiva bilabial [], com 0,98,
conforme Tabela 13.
Os segmentos [l] e [d] foram registrados apenas uma vez cada, nos vocábulos desloco
e desde , com a variante alveolar.
A consoante oclusiva /t/ continua desfavorecendo a variante alveolar da variável <s>,
principalmente na realização palatalizada [], com 10 registros, em ocorrências tais como
prostituta  e estiou . A dentoalveolar [t] obteve 0,08 de peso relativo.
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Tabela 13 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função da
consoante seguinte, em Estância, nos dados da década de 2000

Consoante seguinte

Nº./total

%

p.r.


(cisco, pescoço)

66/66

100

1,00

10/10

100

1,00

02/02

100

1,00

05/05

100

1,00

12/12

100

1,00


(espiga, caspa)

28/30

93

0,98


(agosto, afastado)

10/86

11

0,08

Totais

133/211

63


(resguardo, rasgar)

(fósforo)

(desvio)

(desmaio, mesmo)

Significância: 0,000

Input: 0,286

As realizações africadas palatais [], a oclusiva palatalizada , a oclusiva
bilabial [,nasal alveolar ] e a fricativa velar [x] não foram identificadas nos dados.

ii.

Contexto precedente: vogal ou semivogal quanto aos traços de zona de articulação e
elevação da língua

Em Propriá, são indicadas como favorecedoras da variante alveolar: a vogal média
posterior [], com peso relativo de 0,92, a vogal central [a], com peso de 0,83, a alta posterior
[u], com 0,78 de peso relativo, a média anterior [], com peso relativo de 0,76, e a vogal alta
anterior [i], com peso 0,63.
As oito ocorrências da semivogal palatal [j] antecedem a variante alveolar, resultam do
processo de ditongação e ocorrem nos vocábulos rasgar ,pescoço ,
transfira e esquerdo .
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Tabela 14 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função da vogal e
semivogal precedentes, em Propriá, nos dados da década de 2000

Vogal e semivogal
precedente

Nº./total

%

p.r.

04/07

57

0,92

15/21

71

0,83

06/07

85

0,78

03/13

23

0,76


(escola, estrada)

62/107

57

0,63


(costas, fósforo)

18/37

48

0,31


(mesma, desmaio)

17/24

70

0,25

Totais

125/216

58


(agosto, gostei)

(caspa, casca)

(mosquito, custela)

(festa, questão)

Significância: 0,008

Input: 0,331

A semivogal alta [] não foi registrada.
Em razão dos resultados obtidos, cabe um comentário a respeito da vogal média
aberta obter peso relativo de 0,76. Há que se notar que apenas três das treze ocorrências
antecedem a variante alveolar; nas demais, em que variante palatal é favorecida, a consoante
seguinte é [t], em contextos como os identificados em questão e pestana .
Em Estância, que nos dados da década de 2000 continua desfavorecendo alveolar (cf.
Tabela 19), são selecionadas como favorecedoras dessa variante do <s> a vogal alta posterior
[u], com 1,00 de peso relativo, a vogal média posterior [], com peso de 0,97, e a semivogal
palatal[] com peso relativo de 0,73.
A semivogal alta [] foi eliminada no arquivo de células por apresentar apenas uma
ocorrência, no item lexical Faustão .
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Tabela 15 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função da vogal e
semivogal precedentes, em Estância, nos dados da década de 2000

Vogal e semivogal
precedente

Nº./total

%

p.r.

03/03

100

1,00

04/05

80

0,97

08/11

72

0,73


(responde, questão)

09/13

69

0,49


(caspa, bastante)

14/24

58

0,48


(cisco, despacho)

71/121

58

0,41


(espiga, mesma)

11/14

78

0,40


(costas, fósforo)

14/30

46

0,10

Totais

134/221

60


(mosquito, cuspe)

(agosto)

(rasgar, pescoço)

Significância: 0,008

Input: 0,331

Com base nos resultados obtidos, seguem alguns esclarecimentos:
i.

Para a vogal posterior alta , o destaque é o baixo registro, que ocorre nos vocábulos
cuspe e buscar .

ii.

Quanto à vogal média fechadadestaca-se que todas as ocorrências estão no
vocábulo agosto.

iii.

Os registros da semivogal palatal  resultam do processo de ditongação e ocorrem
nos vocábulos pescoço e razgar .

iii.

Tonicidade da sílaba em que ocorre a variável

Com relação a essa variável, a sílaba tônica comporta-se como favorecedora da
variante alveolar, com 0,75 de peso relativo, e a átona a desfavorece, com 0,32 de peso
relativo, independente do contexto seguinte (cf. Tabela 16).
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Tabela 16 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função da tonicidade
da sílaba em Estância e em Propriá, nos dados da década de 2000

Tonicidade da sílaba

Nº./total

%

p.r.

Tônica
(caspa, fósforo)

109/171

63

0,75

Átona
(desvio, rasgar)

159/275

57

0,32

Significância: 0,009

iv.

Input: 0,345

Grau de monitoramento

Nesse grupo, é apontado como favorecedor da realização alveolar o fator menor
monitoramento, com 0,68 de peso relativo, conforme Tabela 17.
Tabela 17 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função do grau de
monitoramento, em Estância e em Propriá, nos dados da década de 2000

Grau de
monitoramento

Nº./total

%

p.r.

Fala casual

105/199

52

0,68

Fala monitorada

163/247

65

0,35

Significância: 0,009

Input: 0,345

Como as localidades têm comportamento distinto quanto ao favorecimento da alveolar
(item 7.1.2.2), averiguou-se a possível relação entre o grau de monitoramento e a diatopia.

v.

Grau de monitoramento e diatopia
Esse cruzamento esclarece que a fala menos monitorada favorece a alveolar em

Propriá (0,78 p.r.). Em Estância o valor é próximo à neutralidade (0,53 p.r.), embora mais
elevado do que na fala monitorada, conforme Tabela 18.
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Tabela 18 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função do grau de
monitoramento e diatopia, em Estância e em Propriá, nos dados da década de 2000

Estância

Propriá

Grau de
monitoramento

Nº./total

%

p.r.

Nº./total

%

p.r.

Fala casual

93/146

63

0,53

107/148

72

0,78

Fala monitorada

84/118

71

0,24

99/149

66

0,38

Significância: 0,000

Input: 0,613

7.1.2.2 Variáveis extralinguísticas selecionadas pelo Goldvarb 2001

vii.

Diatopia
Quanto ao aspecto diatópico, observou-se, novamente, maior favorecimento da

alveolar em Propriá (0,60 p.r.), em contraponto ao desfavorecimento registrado em Estância
(0,39 p.r.), conforme Tabela 19.
Tabela 19 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função
da diatopia, em Estância e em Propriá, nos dados da década de 2000

Estância

Propriá

Nº./total

%

p.r.

Nº./total

%

p.r.

135/222

60

0,39

133/224

59

0,60

Significância: 0,009

Input: 0,345

As variáveis faixa etária e sexo do informante, excluídas pelo programa estatístico,
foram cruzadas com a diatopia, na tentativa de verificar o papel que exercem no
favorecimento da alveolar.
viii.

Faixa etária do informante e diatopia
Na perspectiva do tempo aparente, em Propriá, predomina a alveolar, com uma

pequena redução no valor do peso relativo, dos mais velhos (0,58) para os mais jovens (0,55).
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Estância mantém o desfavorecimento da alveolar, com valores idênticos para as duas faixas
etárias (0,43 p.r.). Confira Tabela 20.
Tabela 20 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função da faixa etária
do informante e diatopia, em Estância e em Propriá, nos dados de 2000
Estância
Faixa etária

Propriá

Nº./total

%

p.r.

Nº./total

%

p.r.

Faixa I (18-30 anos)

75/125

60

0,43

65/102

63

0,55

Faixa II (50-65 anos)

60/97

61

0,43

68/122

55

0,58

Significância: 0,000

vii.

Input: 0,444

Sexo do informante e diatopia

As mulheres apresentam valores na zona de neutralidade, em Propriá (0,51 p.r.) e em
Estância (0,50 p.r.). A fala masculina apresenta comportamento distinto: favorece a alveolar,
em Propriá (0,63 p.r.) e a desfavorece, em Estância (0,38 p.r.), conforme Tabela 21.
Tabela 21 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função do sexo
do informante e diatopia, em Estância e em Propriá, nos dados da década de 2000
Estância
Sexo

Propriá

Nº./total

%

p.r.

Nº./total

%

p.r.

Masculino

76/130

58

0,38

69/106

65

0,63

Feminino

59/92

64

0,50

64/118

54

0,51

Significância: 0,000

Input: 0,445

7.1.3 Análise em tempo real na posição medial: dados das décadas 1960 e 2000
Nos itens a seguir, encontram-se a comparação dos resultados das duas amostras na
posição medial, as inferências, as tentativas de justificativa e a relação com outros trabalhos
sobre o fenômeno em estudo.
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7.1.3.1 Posição Medial: o que informam os dados

Quanto à posição medial, na amostra I (década de 1960), o percentual da palatal (55%)
é um pouco maior do que da alveolar (45%). Nos dados da amostra II (década de 2000), no
entanto, o predomínio é da alveolar (60%), mesmo na posição mais favorecedora, que é a
medial.
Como se esperava, os resultados encontrados para os dados da década de 1960 se
aproximam do que foi observado nos dados das cartas do Atlas Lingüístico de Sergipe, por
Mota e Rollemberg (1997): índices de frequência de palatal superior aos da alveolar, em
sílaba interna, com 67%.
Mota (2006) retoma as análises de Mota e Rollemberg (1997) e esclarece que a
predominância, em Sergipe, de palatais apenas em sílaba interna, resulta de ser este o contexto
favorecedor dessas realizações, no qual se admite que tenha se iniciado o processo de
palatalização.
Pode-se interpretar, então, que a diferença de dez pontos percentuais entre os valores
de alveolar e palatal, na amostra I, e a baixa frequência da palatal, nos dados da amostra II,
sejam indícios de que, na década de 1960, essa posição estava com força no favorecimento do
processo de palatalização, que, com o passar dos anos, enfraqueceu nas áreas sergipanas em
estudo.
A importância da posição medial para o processo de palatalização do <s> é indicada
em diversos trabalhos. Santos (2012) nota que, em Helvécia (BA), as realizações palatais
atingem os valores máximos de sua ocorrência, chegando a representar 31% dos casos, na
posição medial. Lucchesi (2009) verifica que, em Salvador, a distribuição medial, com 0,77
de peso relativo, é o contexto mais favorecedor da regra de palatalização. Lima (2006) e
Almeida (2008) também verificam o predomínio da variante palatal, em áreas do interior do
estado do Rio de Janeiro, em contexto interno, 82,6% e 55%, respectivamente. Em Mota
(2002), com dados do NURC-Salvador, nas amostras de 1970 e 1990, as palatais predominam
com peso relativo de 0,60, na I, e 0,72, na amostra II.
Mota, Jesus e Evangelista (2010), a partir dos dados do Projeto ALiB, de 25 capitais
brasileiras, chegam a identificar um grupo de capitas em que as realizações palatais
predominam apenas em posição medial, dentre elas a sergipana, com 0,57 de peso relativo.
Nota-se que o diferencial diz respeito aos dados de 2000, que, mesmo na posição
medial, apontada como altamente palatalizante e favorecedora da variante inovadora (SILVA
NETO 1963 [1950]), manteve a alveolar com índices mais altos, e com uma diferença
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significativa em relação à palatal, 60% e 40%, respectivamente. Têm-se, então, indícios de
que, na atualidade, nas localidades sergipanas em estudo, a alveolar vem se fixando e a palatal
se especializando no contexto favorecedor, diante de /t/, conforme melhor se discute no item
7.1.3.3.

7.1.3.2 Estudo em tempo real da variável <s> na posição medial

Como comentado, há diferença entre os dados da primeira e segunda amostras quanto
ao predomínio de alveolares e palatais. Na amostra I, o maior percentual é de palatal, com
55%, e, na amostra II, das alveolares, com 60%, conforme Gráfico 01.
Gráfico 01 – Resultados das variantes alveolar e palatal, em posição medial, em Estância
e em Propriá, nos dados das décadas de 1960 e 2000
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Confirma-se, dessa forma, a hipótese aqui lançada de que a variante alveolar esteja se
avançando, provavelmente em resultado da interferência de fatores socioculturais, tal como o
maior acesso à mídia.
A diferença de percentual entre os recortes temporais permite verificar a tendência à
fixação da variante alveolar, que poderá resultar na restrição da variante palatal apenas aos
contextos altamente favorecedores, tal como a presença da consoante /t/ no contexto fônico
subsequente, questão melhor discutida no item 7.1.3.3.
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A expansão da alveolar na contemporaneidade fica clara também no comportamento
das faixas etárias, conforme se observará nos comentários referentes à variável faixa etária e
diatopia no item 7.1.3.8.
O predomínio de alveolar nos dados da amostra II não surpreende, pois outros
trabalhos, com dados posteriores aos anos de 1960, identificaram quadro semelhante em áreas
nordestinas. A preponderância da realização alveolar, como indícios de mudança, foi
documentada por Mota (2002), em Salvador, que verificou: a) na década de 70, a realização
palatal como predominante entre os falantes (60%), ao passo que a realização alveolar atingia
apenas 34%; b) na década de 90, os percentuais se invertem e a realização predominante passa
a ser a alveolar, que atinge 55%, ficando a realização palatal em apenas 36% dos casos.
Notaram também a superioridade da alveolar, mesmo em posição medial, em áreas
nordestinas: Santos (2012), em Helvécia (BA), Pessoa (1986), em Natal, e Mota Jesus e
Evangelista (2010), em São Luís, Fortaleza, João Pessoa, Maceió e Teresina.
Além disso, há áreas do Nordeste em que a presença da palatal parece estar
intrinsecamente ligada à presença da consoante /t/, como observam, por exemplo, Aragão e
Menezes (1985) e Hora (2003), na Paraíba.
Mota e Rollemberg (1997), com base em dados do ALS, APFB e do EALMG, em razão
do maior índice de realizações palatais (67%) em sílaba interna, apontam Sergipe como uma
área menos conservadora dentro do “falar baiano”, por apresentar alto percentual de palatal.
Dentre os fatores socioculturais que poderiam favorecer a fixação da alveolar enquanto
norma, na segunda amostra, está o maior acesso à mídia (e.g. televisão e rádio), o que
representaria, em termos labovianos, numa mudança de cima para baixo, rumo à variante
prestigiada (LABOV, 2008 [1972]).
Na amostra I, os dados são referentes aos anos de 1966 e 1967 e oriundos da fala de
informantes residentes em zona rural, com baixa ou nula escolaridade. Além disso, conforme
informações registradas pelo IBGE, nessa época, o país, e, consequentemente, as localidades
estudadas, eram predominantemente rurais. Os residentes em Estância e em Propriá tinham
acesso limitado aos meios de comunicação, até então em processo de difusão pelo território
nacional, tais como rádio e televisão, o que não os submetia tão intensamente aos preceitos
linguísticos propagados pela mídia, tal como o da variante alveolar como norma, como se
observa no capítulo 5.
No caso da amostra II, os dados foram coletados nos anos de 2003 e 2005 e os
informantes são residentes da zona urbana, com pouco ou nenhum contato com a vida rural.
Embora possuam baixa escolaridade (que não chega a ser nula), têm fácil e frequente acesso
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aos meios de comunicação, tais como televisão e rádio. Conforme descrição dos informantes,
registrada no item 4.3, praticamente todos assistem à televisão ou ouvem rádio todos os dias,
meios pelos quais a variante alveolar é amplamente propagada.
Essa mesma justificativa foi apontada por Mota (2002), ao fazer o estudo em tempo
real da fala soteropolitana, considerando os dados do NURC de 1970 e 1990. A autora aponta
como possível motivação para a mudança linguística observada, dentre outras, a influência do
maior acesso à mídia que, seguindo as determinações do I Congresso Nacional de Língua
Cantada (1937) e do I Congresso Brasileiro de Língua Falada no Teatro (1957) evitam a
realização “chiante” carioca e estabelece a variante sibilante como a variante de prestígio.
Verifica-se que modificações socioculturais interferem diretamente na configuração
linguística das comunidades e podem, em conjunto com os aspectos linguísticos internos,
estar diretamente ligados à mudança.

7.1.3.3 Contexto subsequente: consoante que inicia a sílaba seguinte quanto aos traços de
modo, zona de articulação e sonoridade

Os resultados aqui encontrados, quanto aos segmentos consonantais que favorecem a
alveolar, na amostra da década de 1960, são praticamente os mesmo nas duas localidades [g,
p, k, b, f], com distinção para o segmento lateral [l] que é registrado apenas em Estância. Na
amostra da década de 2000, são os mesmo segmentos consonânticos para as duas localidades
. Esses resultados assemelham-se aos de diversos trabalhos. Santos (2012)
identificou, nos dados de Helvécia (BA), que as oclusivas velares (0,99 p.r.), as fricativas
alveolares (0,98 p.r.) e a nasal labial (0,77 p.r.) favorecem altamente as realizações alveolares.
Segundo Lucchesi (2009), com base nos dados de Salvador, a consoante velar (escola,
vesgo), caracterizada pelos traços [–anterior, –coronal], e a labial (cuspe, gosma) [+anterior,
–coronal] favorecem a realização alveolar. De forma similar, Pessoa (1986) observara que, em
Natal, a alveolar ocorre diante de todas as consoantes consideradas no trabalho: das oclusivas
/ p, b, t, d, k, g /, das fricativas / f, v /, das nasais / m, n / e da lateral / l /.
Há similaridade também com trabalhos que analisam a palatalização de <s>. Em Mota
(2002), nos dados do NURC-Salvador, desfavorecem a realização palatal as consoantes
[,,], com 0,40 de peso relativo, na amostra I, e 0,06 de peso relativo, na amostra II; [p, k,
f] com 0,36 de peso relativo, na amostra I, e 0,20 de peso relativo, na amostra II; [b, m, g, v,
x], com 0,33 de peso relativo, na amostra I, e 0,17 de peso relativo, na amostra II.
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Em relação aos dados das capitais brasileiras, analisados por Mota, Jesus e Evangelista
(2010),

dentre

as

desfavorecedoras

da

palatalização,

estão

as

consoantes

[], com valores entre 0,32 (diante de /d/) e 0,04 (diante de /l/) de peso
relativo.
Os resultados diferem dos de Brescancini (2003) que, analisando o dialeto
florianopolitano, obtém para a consoante oclusiva velar [k] 0,62 de peso relativo de
favorecimento da palatal, o que estaria, segundo a autora, confirmando que a palatalização em
sibilantes é induzida tanto por uma consoante velar quanto por uma consoante labial vizinha.
A consoante oclusiva /t/ desfavorece a variante alveolar e, no caso da variante
palatalizada [], a aplicação da palatalização do <s> é categórica, nas duas amostras.
Outros autores apontam /t/, enquanto contexto fonológico seguinte, como altamente
favorecedor da palatalização. Aragão e Menezes (1984), ao investigar o <s> em cidades do
interior paraibano, com base em dados do ALPB, identificam maior incidência da palatal
diante de /t/. Em Hora (2003), nos dados de João Pessoa, as coronais [t] e [d], consideradas
conjuntamente, obtém 0,86 de peso relativo para favorecimento da palatal.
Conforme Mota e Rollemberg (1995), a presença contextual da consoante /t/ favorece
o processo de palatalização, atingindo quase a totalidade dos dados (94%), nos dados das
cartas do ALS. Segundo Mota (2002), nos dados de Salvador, a variante coronal palatal é
altamente favorecida pelas realizações [] e [], nas duas amostras. Essas cosoantes obtiveram
os seguintes percentuais: em 1970, [], com 90%, e [], com 81%; em 1990, [], com 94%, e
[], com 66%.
Mota, Jesus e Evangelista (2010) apresentam os seguintes resultados: favorecimento
praticamente categórico para as desvozeadas palatalizadas [] (0,99 p.r.) e valor bastante
expressivo para a oclusiva dento-alveolar [] (0,87 p.r.). Nesses casos, o favorecimento da
alveolar não ocorreria em razão do processo de assimilação, no qual a variável palatal é
influenciada pelo traço [–anterior] das variantes desvozeadas palatalizadas [].
Em consonância com o defendido por Lucchesi (2009), o favorecimento da alveolar
pelos segmentos consonantais velares pode ser interpretado como resultado do processo
dissimilatório, em que a realização alveolar, caracterizada pelos traços [+anterior, +coronal],
estaria em oposição aos traços [–anterior, –coronal] de [k, g,], que obtiveram pesos relativos
que variam de 0,98 a 1,00, nas duas amostras, conforme se expõem nas Tabelas 03, 04, 12 e
13. Quando a consoante seguinte exibe os mesmos traços, ou seja, é uma consoante alveolar,
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Lucchesi (2009) nota que a frequência da realização alveolar diminui. Nesta dissertação, de
forma semelhante, as consoante alveolar /t/, obtém baixo índice de peso relativo – 0,18, na
década de 1960, e 0,07, na década de 2000.
Cita-se uma distinção em relação ao trabalho de Lucchesi (2009) no qual, quando a
diferenciação se resume a apenas um traço, [–coronal] versus [+coronal], os valores em peso
relativo ficam próximos à neutralidade. Na presente pesquisa, conforme as Tabelas 03, 04, 12
e 13, os pesos relativos para as consoantes [p, b, f, v, m], de modo geral, variam de 0,85 a
1,00. Uma explicação para essa diferença requer análises mais aprofundadas, inclusive com a
ampliação de dados.
A variável contexto subsequente foi a primeira selecionada pelo Goldvarb 2001, nas
duas amostras. Isso poderia trazer indícios de que, assim como ocorre para a palatalização de
<s>, o favorecimento da realização alveolar está diretamente ligado ao contexto fonológico
subsequente, reforçando, dessa forma, a hipótese da importância do processo de dissimilação
para o favorecimento da variante alveolar.
Não se descarta, aqui, a possibilidade da atuação de uma mudança de cima para baixo,
como resultado de um tipo de empréstimo em razão do modelo propagado pela mídia
(LABOV, 2008 [1972]), como comentado no item 7.1.3.2, visto que, das realizações
consonânticas

seguintes

ao

<s>,

identificadas

nas

amostras

([]), apenas /t/, desfavorece a alveolar.
Somente uma investigação mais aprofundada poderá averiguar a validade das
hipóteses e conjecturas aqui lançadas.

7.1.3.4 Contexto precedente: vogal ou semivogal quanto aos traços de zona de articulação e
elevação da língua
Destaca-se aqui o condicionamento da vogal alta i], em Propriá, nas duas amostras, e,
semivogal palatal [j], em Estância, nas duas décadas. Em razão dos traços -posterior] e
+alta] que os compõem, podia-se esperar que esses segmentos desfavorecessem a variante
alveolar.
Albano (1999) comprova a importância da vogal /i/ enquanto contexto fonológico
condicionador da palatalização do /t/ e do /s/. Em sua pesquisa, mesmo os sujeitos “que veem
o ‘chiado’ como característica alheia à sua fala” (p.33) palatalizam essas consoantes em
contextos tais como linguística, dístico e eucarístico.
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Os resultados de Lucchesi (2009) coincidem com os aqui encontrados, pois mostram
que as vogais com o traço [-posterior], assim como a semivogal anterior favorecem
ligeiramente a realização alveolar, com pesos relativos de 0,55 e 0,53, respectivamente.
Mota (2002) encontra resultados diferentes, pois, depois de vogal ou semivogal
anterior alta (), os pesos relativos são levemente favorecedores da palatalização 0,51 e
0,53, respectivamente, para as duas amostras.
A vogal [u], na amostra I, desfavorece a alveolar, e, na amostra II, a favorecem, nas
duas localidades. Esses resultados são inversos aos de Mota (2002) em que o grupo nãoanterior alta (), desfavorece a palatal, na amostra I, com 0,43 de peso relativo, e a
favorece, na amostra II, com 0,55 de peso relativo. Há semelhança da amostra I com os dados
analisados por Lucchesi (2009) em que /u/ está no conjunto das vogais com o traço
[+posterior] que não favorece a realização alveolar.
Verificam-se algumas divergências em relação aos resultados das vogais  e , que
de modo geral, foram selecionadas como condicionamentos para a variante alveolar, em
ambas as amostras, pois, em outros trabalhos, esses segmentos vocálicos são apontados como
favorecedoras da palatal.
Quanto à vogal , citam-se os dados de Mota (2002), em que as não-anteriores 
recebem os pesos relativos significativos para a palatal: 0,57, na amostra I, e 0,65, na II.
O resultado para a vogal  diferente do encontrado por Brescancini (2003) que
verifica para a vogal /a/ 0,62 de peso relativo, favorecendo a realização palatal. Comenta
autora que /a/ vem sofrendo um processo de posteriorização, aproximando-se da realização
europeia. Afirma, por fim, que o peso relativo obtido para /a/ e o processo de posteriorização
desta vogal dão indícios de que há evidências de que

dois movimentos articulatórios são fundamentais para a facilitação da
produção palato-alveolar em posição de coda no dialeto florianopolitano: um
certo grau de elevação da lâmina da língua, facilitada pela produção
característica da vogal /a/ nesse dialeto e a retração do corpo da língua,
evidenciada pelo peso relativo de favorecimento tanto de vogal e glide labial
(0,56) (//) quanto de vogal (/a/) (0,62) (p. 318).

Sendo assim, percebe-se que não há uma univocidade nos trabalhos com respeito ao
papel das vogais e semivogais enquanto condicionadores da variação do <s>, que ora se
apresentam como favorecedores da alveolar, ora como favorecedores da palatal. Além disso,
conforme citado nos itens 7.1.1.1 e 7.1.2.1, parece importante considerar os segmentos
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vocálicos e semivocálicos associados à consoante subsequente. Esse procedimento foi
adotado por Mota (2002) que identificou, dentre outros aspectos relevantes, o papel dos
segmentos [], que apresentam os índices mais elevados para a variante palatal,
independentemente da natureza dos segmentos vocálicos e semivocálicos antecedentes, com
pesos relativos que variam de 0,54 a 0,68.

7.1.3.5 Tonicidade da sílaba em que ocorre a variável

Esse grupo de fator manteve-se apenas na análise dos dados da amostra II e teve
selecionado como favorecedor da alveolar o fator sílaba tônica.
O resultado coincide com o de Carvalho (2000), que verifica que as sílabas tônicas
favorecem a ocorrência de alveolares (0,58 p.r.). Mas é distinto daqueles em que os índices
para a alveolar, neste tipo de sílaba, são baixos: Santos (2012), com 0,37 de peso relativo,
Lucchesi (2009), com 0,41 de peso relativo.
Em Mota (2002), que verifica o índice da palatal, em sílaba acentuada, o peso relativo
é, na amostra I, 0,58, e na II, 0,62; resultado que difere do aqui encontrado.
Santos (2012) esclarece que a retirada do item mesmo parece motivar a seleção desse
fator como favorecedor da pronúncia alveolar. Nos resultados aqui apresentados não se pode
apontar a interferência de um item lexical para a seleção do fator, visto que os vocábulos
casca, caspa, mesmo e outros em que a variável encontra-se na sílaba tônica, estão
distribuídos de forma equilibrada, pois resultaram de perguntas específicas do QFF.
Nos trabalhos analisados, não há uma tendência à unanimidade quanto ao papel da
tonicidade da sílaba. Em algumas dessas pesquisas, o grupo não é selecionado como relevante
pelo Goldvarb 2001. Esse quadro pode ser interpretado como evidência de que esse grupo de
fator não é significativo do ponto de vista linguístico para a análise da variável <s>, apesar de,
às vezes, selecionado pelos programas de análise estatística. A seleção talvez esteja
relacionada com a amostra analisada e o estágio da palatalização (incipiente ou não) e com o
fato de na localidade pesquisada predominar a alveolar ou palatal.
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7.1.3.6 Grau de monitoramento

A seleção desse grupo também ficou restrita aos dados da amostra II. O fator fala
casual é apontado como favorecedor da realização alveolar (0,75 p.r.), o que se reproduz em
Propriá (0,78 p.r.). Em Estância (0,53 p.r.) o valor é próximo à neutralidade.
De forma semelhante, em Mota (2002), na amostra de 1970, a variante palatal obtém
peso relativo de 0,55, nas elocuções formais (contextos de alto grau de monitoramento, tais
como aulas e discursos) e de 0,44, nos diálogos entre documentador e informante (contexto de
menor monitoramento).
Entretanto, é relevante notar que, dos trabalhos analisados, apenas o de Mota (2002)
controlou a variável tipo de texto, conforme previsto na metodologia do Projeto NURC. Esse
fato pode ser evidência das discussões que ainda permeiam o fator monitoramento em casos
como os da variável <s> que, diferentemente de outros fenômenos (como acontece com a
realização palatalizada de muito ), não é marcada ou estigmatizada. Não se pode
afirmar, então, que, para o fenômeno da variação do <s>, o grau de monitoramento seja
realmente um fator condicionador.

7.1.3.7 Distribuição diatópica da variável <s>

A variação diatópica foi verificada em ambas as amostras, sendo Propriá favorecedora
das realizações alveolares (0,58 e 0,60 de peso relativo), e Estância desfavorecedora (0,38 e
0,39 de peso relativo), nas amostras I e II, respectivamente.
Essa primeira observação já permite afirmar que, na passagem de quase quarenta anos,
Propriá se mantém como uma área em que a realização alveolar do <s> é a norma, enquanto
Estância desfavorece esta variante. A Figura 0424 representa cartograficamente esses
resultados.

24

As cartas das Figuras 04 e 07 foram elaboradas por Ana Regina T. F. Teles, com base nos dados originados
das análises desta dissertação.
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Figura 04 - Carta com a distribuição diatópica da variante alveolar do <s> em posição medial, em
Estância e em Propriá, nas décadas de 1960 e 2000
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Ao se recorrer à caracterização histórico-social e à localização geográfica dessas
cidades e de que forma estão inseridos no subfalar do baiano, proposto por Nascentes (1953),
alguns aspectos podem servir para ensaiar justificativas para a diferença aqui identificada.
Propriá fica ao norte de Sergipe, banhada pelas águas do Rio São Francisco,
fronteiriça a cidades do estado de Alagoas e distante quase 100 km de Aracaju.
A respeito da importância do Rio São Francisco, Cardoso (2005b), a partir dos dados
do ALS, ao estudar as realizações da vibrante em coda silábica, aponta uma área linguística,
em Sergipe, denominada subárea do São Francisco, que inclui Propriá. Particularidades desse
território levariam ao questionamento quanto a se haveria uma contiguidade areal entre Bahia
e Sergipe, condicionada à presença do Rio São Francisco25. Se estaria o rio São Francisco,
que perpassa cidades de diferentes estados, algumas delas caracterizados pela preferência pela
alveolar, auxiliando na consolidação desta variante como a norma propriaense, ainda não é
possível saber com os dados de que se dispõe.
A Figura 05 fornece uma imagem do trajeto percorrido pelo rio São Francisco.
Figura 05 – Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Fonte: Infoescola (2009)26

Pode-se cogitar ainda se o contato com o estado alagoano interfere na expansão da
variante alveolar. Quanto a Alagoas, Marroquim em 1934, na 1ª edição de A língua do
25

Conforme se observa na Figura 05, o caminho do Rio Francisco pela Bahia é consideravelmente distante de
Salvador, cidade que pode estar relacionada à caracterização linguística de Estância.
26
Disponível em: <http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/full-1-4ba0187d5a.jpg>. Acesso
em: 14 nov. 2013.
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Nordeste, comenta que, na posição medial, o valor é palatal, quando diante de contextos
específicos. Com dados mais recentes, Mota, Jesus e Evangelista (2010) mostram que a
capital alagoana, Maceió, apresenta baixos índices de palatal, mesmo na posição medial (0,51
p.r.).
Em Estância, uma motivação para o desfavorecimento da variante alveolar pode estar
atrelado à sua história e à presença dos portugueses.
A cidade de Estância esteve sob forte domínio português em meados dos anos de
1800, principalmente em razão de questões comerciais que a localidade favorecia (cidade
litorânea e com fácil e constante acesso à capital). A cidade destacou-se a ponto de receber a
visita de D. Pedro II e sua comitiva, em 1860, segundo citado no capítulo 5.
Outros trabalhos justificam a palatalização do <s> em coda silábica como resultante da
presença portuguesa no Rio de Janeiro, no início do século XIX, de onde as variantes palatais
se teriam estendido a outras áreas, ou como relacionada ao contato com emigrantes açorianos,
sobretudo nos séculos XVII e XVIII.
Silva Neto (1963 [1950]) diz que quanto à realização chiante do <s> na fala carioca
não é possível afirmar se se trata de um fenômeno ligado à pronuncia padrão lisboeta, ou se,
pelo contrário, seria resultado de uma inovação que se operou na língua de forma
independente tanto em Portugal quanto no Brasil. Mas, alega que não se pode deixar de fazer
referência a um fato histórico relevante que é a chegada da corte portuguesa com cerca de
vinte e cinco mil portugueses que teria implicado em um “reaportuguesamento” no Rio de
Janeiro, a partir de 1807. Nesse período, a inovação quanto à pronúncia do <s> já se
encontrava completamente estabelecida em Lisboa. Assim, é muito provável que a pronúncia
palatal da corte viesse a servir como modelo culto, provocando uma inovação na pronúncia do
Rio de Janeiro.
Teyssier (2007 [1982], p. 46) comenta que uma das hipóteses para explicar de que
maneira se operou o “chiamento” generalizado do <s> em coda no português europeu é ligar
o fenômeno à transformação que ocorreu ao sistema das “sibilantes” no decorrer do século
XVI: “enquanto as antigas ápico-alveolares se transformavam em pré-dorsodentais em início
de sílaba, elas se teriam palatalizado em final de sílaba, tornando-se assim chiantes”.
Entretanto, argumenta que, aceitar que a pronúncia palatal se produziu desde o século XVI
torna-se contraditório, visto que em regiões densamente povoadas no século XVIII,
particularmente Minas Gerais, a pronúncia seja sibilante. A hipótese considerada a mais
provável é a de que a palatalização só tenha ocorrido, tardiamente, entre o século XVI e a data
do primeiro testemunho, o de Verney (1746).
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Retomando, então, o fato histórico apontado por Silva Neto, Teyssier (2007 [1982])
comenta o aspecto conservador, na maior parte do Brasil, a realização do <s> ser alveolar,
seja diante de consoante (em posição medial ou final de vocábulo), seja diante de pausa. A
exceção seria a forte presença da variante palatal na cidade do Rio de Janeiro semelhante
Portugal. Defende, por fim, que essa diferença seria resultante da chegada de um grande
contingente de portugueses ao Rio de Janeiro no início do século XIX.
Outro aspecto a considerar é o fato de Estância estar localizada no outro extremo
sergipano, o litoral sul. A população de Estância tem contato direto e frequente com Aracaju e
Salvador, a partir do século XIX, em razão da construção do Porto de Sergipe, e, na
atualidade, pelos rios e pela BR 101.
É relevante considerar que Mota, Jesus e Evangelista (2010) descrevem Salvador
como uma localidade em que os índices de palatais predominam na posição medial (0,70 p.r.)
e na posição final (0,64 p.r.) e Aracaju com predomínio de palatal, apenas na posição medial
(0,57 p.r.).
Lança-se o questionamento se estaria essa relação entre Estância e as capitais
sergipana e baiana, em razão do contato linguístico e do fato de estas capitais servirem como
modelo linguístico, favorecendo a palatal na posição medial em Estância, conforme se
observou nos dados das duas amostras, aqui analisadas. Justificativa essa apresentada por
muitos pesquisadores para tentar explicar a expansão da palatalização (e.g. SILVA NETO,
1979; MOTA, 2002).
É relevante considerar que, apesar da diferença diatópica identificada, todo o estado de
Sergipe faz parte do subfalar baiano na proposta de Nascentes (1953) (cf. Figura 06). Embora
não seja a variação do <s> um dos fenômenos considerados na produção da proposta de
divisão dialetal, em sua obra, o autor reconhece que, em um estudo mais apurado, esse
fenômeno poderia apontar uma pequena diferença na distribuição espacial do português.
Além disso, Mota (2006) verifica que outros fatos linguísticos, além dos utilizados por
Nascentes (cadência e pretônicas), se mostram igualmente demarcadores de áreas ou subáreas
dialetais. Nesta dissertação, notam-se, considerando Estância e Propriá, indícios de que em
Sergipe há duas subáreas dialetais, uma favorecendo a alveolar e outra favorecendo a palatal.

142

Figura 06 – Proposta de divisão dialetal do Brasil de Antenor Nascentes

Fonte: Nascentes, 1953, p. 18
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Outra questão que surge é se Propriá pertenceria ao falar nordestino, com Alagoas,
como já citado, estado com o qual faz fronteira e tem ligação direta, descrito por Marroquim
(1934) e Mota, Jesus e Evangelista (2010) com uma área de predomínio de alveolar; enquanto
Estância estaria inserida no falar baiano, com a característica de manter o favorecimento da
palatal em posição medial, nas duas amostras, conforme exposto no item 7.1.3.2, e só
favorecer a alveolar nas posições finais, segundo os itens 7.2 e 7.3. Essa realidade estanciana
se enquadra ao descrito por Mota e Rollemberg (1997) que, ao tratar do falar baiano,
caracterizam Sergipe como área menos conservadora, visto que a alveolar predomina apenas
no contexto que menos favorece a palatal – em final de vocábulo diante de pausa.
Salienta-se que, nesta análise em tempo real da variável <s>, foram apresentadas
conjecturas na tentativa de esclarecer a distinção de comportamento em relação ao
favorecimento da variante alveolar, em Estância e em Propriá, suposições essas que requerem
pesquisas mais aprofundadas a fim de serem confirmadas ou refutadas.

7.1.3.8 Faixa etária do informante - estudo em tempo aparente

Os resultados em tempo aparente apoiam a hipótese de fixação da alveolar, na
primeira sincronia, pois, em Propriá, os mais jovens lideram o aumento de alveolares: faixa II
(0,52 p.r) e faixa I (0,68 p.r.). Em Estância, nota-se um crescimento do índice de peso
relativo, que passa de zero, na faixa II, alcança 0,38, na faixa I; no entanto, mantém-se o
desfavorecimento da realização alveolar, conforme Gráfico 02.
Gráfico 02 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função da faixa etária
do informante e diatopia, em Estância e em Propriá, nos dados da década de 1960

Significância: 0,008

Input: 0,277
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Sustentam também a teoria de não avanço da alveolar, na segunda amostra, uma vez
que, em Propriá, há uma leve redução nos pesos relativos, de 0,58 para 0,55. Em Estância, as
duas faixas obtêm o mesmo índice, 0,43 de peso relativo (cf. Gráfico 03).
Gráfico 03 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função da faixa etária
do informante e diatopia, em Estância e em Propriá, nos dados da década de 2000

Significância: 0,000

Input: 0,444

A leve redução da alveolar nos mais jovens, em Propriá, e a manutenção de valores
nas duas faixas, em Estância, podem ser interpretadas como indicativo de que a expansão que
se observava no primeiro recorte temporal não prosseguiu no segundo. Uma justificativa para
esse quadro talvez não possa advir unicamente desses dados.
Na Figura 07, encontra-se a representação cartográfica dos resultados para o
cruzamento das variáveis diatopia e faixa etária, em Estância e em Propriá, nas duas amostras.
Salienta-se que em Estância, nos dados da década de 1960, não houve registro da variante
alveolar, conforme Gráfico 02.
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Figura 07 – Carta com a distribuição diatópica e diageracional da variante alveolar do <s> em posição
medial, em Estância e em Propriá, nas décadas de 1960 e 2000
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O que ocorre nos dados da amostra de 1960 se assemelha aos dados de Santos (2012)
em que se verifica a tendência para implantação da mudança em direção à realização alveolar,
na comunidade de Helvécia, visto que a faixa I (20 a 40 anos) favorece a alveolar (0,71 p.r.),
com redução para as demais faixas, II (40 a 60 anos), 0,46 de peso relativo, e III (mais de 60
anos), 0,25 de peso relativo.
Aproximam-se também dos de Lucchesi (2009, p. 103) em que há “tendência a uma
recuperação da realização alveolar” já que os pesos relativos obtidos para realização
aumentam à medida que se passa para as faixas dos falantes mais jovens: faixa III (mais de 65
anos), 0,38; faixa II (45 a 55 anos), 0,53; e faixa I (25 a 35 anos), 0,58.
Quando o foco é a palatalização, vê-se em Hora (2003) que a faixa II (26 a 49 anos)
apresenta o maior índice de palatalização, enquanto a faixa I (15 a 25 anos) e faixa II (mais de
49 anos) ficam próximas à neutralidade, 0,49 de peso relativo. Nos dados analisados por Mota
(2002), as duas amostras diferem: na amostra I, as palatais predominam na faixa I, com 0,64
de peso relativo, e, na faixa II, com apenas 0,51 de peso relativo; na amostra II, é a segunda
faixa etária que apresenta peso relativo mais alto (0,66 p.r.). Na terceira faixa, predominam as
alveolares, em ambas as amostras.
Interessante que, em Carvalho (2000), o fator faixa etária não foi muito significativo
para a variante alveolar, as faixas etárias obtiveram valores próximos do ponto neutro, com o
desfavorecimento um pouco mais acentuado na primeira faixa: faixa I, 0,43 de peso relativo;
faixa II, 0,52 de peso relativo; e faixa III, 0,51 de peso relativo.

7.1.3.9 Sexo do informante

Nos dados de 1960, chama atenção o maior índice da alveolar na fala feminina, em
Propriá, o que leva a supor que as mulheres estão liderando a expansão da alveolar, nesta
localidade. Por outro lado, apesar da pequena diferença, homens e mulheres desfavorecem a
variante, em Estância (cf. Gráfico 04).
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Gráfico 04 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função do sexo do
informante e diatopia, em Estância e em Propriá, nos dados da década de 1960

Significância: 0,011

Input: 0,277

No caso da amostra II, as mulheres estão no ponto neutro (0,50 p.r., em Estância, e
0,51 p.r., em Propriá) e os homens favorecem a alveolar em Propriá, com 0,63 de peso
relativo, e a desfavorecem em Estância, com 0,38 de peso relativo (cf. Gráfico 05).
Gráfico 05 – Resultados da variante alveolar, em posição medial, em função do sexo do
informante e diatopia, em Estância e em Propriá, nos dados nos dados da década de 2000

Significância: 0,011

Input: 0,277

Têm-se, assim, dois quadros: i) em Propriá, ocorre uma mudança no comportamento
das mulheres, com redução no índice de alveolar, da primeira para a segunda amostra, e o
trajeto inverso na fala masculina, com aumento do índice dessa variante; ii) em Estância,
registra-se a manutenção do desfavorecimento da realização alveolar, tanto pelos homens
quanto pela mulheres.
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Nos processos de variação e mudança ainda persiste a dificuldade de se definir com
clareza o comportamento da variável sexo; entretanto, tem força na Sociolinguística a defesa
de que as mulheres se mostram mais sensíveis às formas de prestígio aberto, tendendo a
liderar as mudanças em direção ao padrão, mostrando uma atitude mais positiva do que os
homens aos usos que se ajustam à norma (LABOV, 2008 [1972]). Essa sensibilidade às
formas prestigiosas que faz com que as mulheres ora se apresentem como conservadoras, ora
como inovadoras foi definida por Labov (2008 [1972]) como o paradoxo do gênero.
No caso de Propriá, pode-se interpretar que, na amostra I, as mulheres se mostravam
mais sensíveis à forma que representa a norma adotada pela comunidade linguística (a
variante alveolar). Na amostra II, não se aplica o pressuposto de que as mulheres tendem a
utilizar a variante prestigiada, o que resultaria em peso relativo neutro (0,50).
Não se perde vista que o papel das mulheres no processo de variação e mudança
linguística ainda gera muitas discussões, não sendo possível estabelecer afirmações precisas.
Aplica-se na atualidade o que reconheceu Labov (2008 [1972], p. 347): embora o
comportamento das mulheres deva desempenhar um importante papel no mecanismo da
mudança linguística, as “respostas no momento não passam de especulações”.
Em Estância, não se registra significativa diferença de comportamento quanto ao sexo,
haja vista que, nas duas amostras, a realização alveolar não é favorecida. Pode-se cogitar que
fatores sócio-históricos, tais como os citados no item 7.1.3.7 (a presença portuguesa no século
XIX e o contato frequente e direto com capitais apontadas como palatalizantes) contribuíram
para que variante palatal se generalizasse de forma a praticamente não haver diferença nos
usos de homens e mulheres.
Os resultados aqui encontrados, para amostra I, se assemelham aos registrados por
Lucchesi (2009, p. 105) nos quais, em Salvador, “as mulheres lideram o processo de
restauração da pronúncia alveolar, enquanto a realização palatal predomina na fala dos
homens”. Assim, como aos dados de Helvécia analisados por Santos (2012), nos quais obtém
pesos relativos de 0,58, para as mulheres, e 0,42, para os homens, observando que as mulheres
parecem liderar o processo de implementação da realização predominante da alveolar.
Indicativo da preferência pela realização alveolar na fala feminina também se encontra
em Carvalho (2000), em que o peso relativo da alveolar é maior nas mulheres (0,68) do que
nos homens (0,57), e em Mota (2002) que encontra nos homens pesos relativos mais elevados
para a palatal do que nas mulheres, tanto na amostra I (0,54, para os homens, e 0,46, para as
mulheres) quanto na II (0,58, para os homens, e 0,44, para as mulheres).
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7.1.4 Algumas considerações sobre os dados da posição medial

De modo geral, verificam-se indícios que induzem à conclusão de uma expansão da
realização alveolar, mesmo na posição medial. Corrobora essa observação o aumento do
percentual dessa variante, da primeira (45%) para a segunda amostra (60%).
Na amostra I, chama atenção o comportamento da faixa I e das mulheres, em Propriá,
que apresentam maiores pesos relativos, talvez por estarem liderando o avanço da variante
alveolar. Estância, independentemente da faixa etária e sexo do informante, mantém o
desfavorecimento da realização alveolar, apenas com pequenas variações nos pesos relativos.
Na amostra II, encontram-se indicativos de que a alveolar deixou de avançar em
Propriá, dado que há uma pequena redução dos índices desta variante da segunda para a
primeira faixa etária e valores de neutralidade na fala das mulheres, grupos que pareciam mais
sensíveis à fixação da alveolar. Em Estância os informantes (homens e mulheres; jovens e
mais velhos) mantêm o desfavorecimento da variante alveolar.

7.2 ANÁLISE DOS DADOS NA POSIÇÃO FINAL DIANTE DE CONSOANTE

Aqui são consideradas as ocorrências em posição final seguida de consoante, em
exemplos tais como: três meses  e ônibus de viagem .

7.2.1 Análise dos dados da década de 1960

Nesse item, são expostos dados da primeira amostra na posição final diante de
consoante.
Com auxílio da rodada eneária, obtiveram-se os percentuais para as quatro variantes
que compõem a variável dependente. Conforme se observa na Tabela 22, são apenas 37
ocorrências e o predomínio é da variante alveolar, com 79%.
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Tabela 22 – Distribuição das variantes do <s>, em posição final seguida
de consoante, em Estância e em Propriá, nos dados da década de 1960

Variantes do <s>

Nº./total

%

Alveolar

29/37

79

Laríngea

06/37

16

Zero fonético

02/37

5

Palatal

00/37

0

Em razão da ausência da variante palatal, não foi possível cumprir com o objetivo de
realizar o confronto da alveolar versus palatal, a fim de verificar os condicionamentos
linguísticos e extralinguísticos.

7.2.2 Análise dos dados da década de 2000*-

Nessa seção, são exibidas os dados da segunda amostra na posição final diante de
consoante. Os valores obtidos da rodada eneária revelam que em um universo de 124
ocorrências, a predominância é da alveolar (88%), com valor um pouco mais elevado do que o
da amostra I. Confira Tabela 23.
Tabela 23 – Distribuição das variantes do <s>, em posição final seguida de
consoante, em Estância e em Propriá, nos dados da década de 2000

Variantes do <s>

Nº./total

%

Alveolar

108/124

88

Laríngea

09/124

7

Zero fonético

07/124

5

Palatal

0/124

0
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Considerando a ausência da palatal, novamente, o confronto desta variante com a
alveolar, para verificar o papel das variáveis linguísticas e extralinguísticas, tornou-se
inexequível.

7.2.3 Análise em tempo real na posição final diante de consoante: dados das décadas
1960 e 2000

7.2.3.1 A posição final diante de consoante: o que revelam os dados

Na posição final seguida de consoante, o predomínio é exclusivo de alveolar (78%, na
amostra I, e 87%, na II). Não se registrou a palatal e os índices de aspirada e de zero fonético
são muito baixos.
De forma semelhante, em Santos (2012), nos dados de Helvécia, a alveolar é a
variante mais frequente nessa posição, representando 40% dos dados. A laríngea obtém 32%,
o zero fonético 24% e a palatal 2%.
Por outro lado, Lucchesi (2009), em Salvador, verifica ligeira inibição da alveolar
nessa posição, 0,43 de peso relativo.
Segundo Carvalho (2000), nos dados de Belém, essa variável atua desfavoravelmente
para as alveolares porque os pesos relativos são baixos: 0,17, antes de consoante sonora em
juntura, e 0,41, antes de consoante surda em juntura.
Em Brescancini (2003), esta posição obtém apenas 0,43 de peso relativo para a palatal,
apesar de os dados serem de Florianópolis, uma área palatalizante.
Em razão da ausência de palatal e da baixa frequência da laríngea e do zero fonético,
não se pode verificar os fatores condicionantes da variante alveolar em Estância e em Propriá,
separadamente.

7.2.3.2 A posição final diante de consoante: estudo em tempo real da variável <s>

Conforme citado, em ambos os recortes temporais, a variante que predomina é a
alveolar: nos dados amostra I, 79%, nos da amostra II, 88%. Registra-se, mais uma vez, um
aumento percentual dessa variante, da primeira para a segunda amostra.
Os resultados dessa posição são próximos aos obtidos por Mota (2002) nos quais, na
amostra I, as palatais apresentam o peso relativo de 0,51 e, na amostra II, uma redução para
0,44, sugerindo decréscimo de palatais ao longo dos anos em Salvador.
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7.3 ANÁLISE DOS DADOS NA POSIÇÃO FINAL DIANTE DE PAUSA

Aqui são consideradas apenas as ocorrências em posição final diante de pausa, em
exemplos tais como: ônibus  e arco-íris .

7.3.1 Análise dos dados da década de 1960

Ao considerar as quatro variantes de <s> identificadas no corpus, com o auxílio da
rodada eneária, verificou-se que a variante alveolar predomina com 78%. O zero fonético
representa 22% das ocorrências, e não há registro de palatal e de laríngea (cf. Tabela 24).
Tabela 24 – Distribuição das variantes do <s>, em posição final diante de pausa,
em Estância e em Propriá, nos dados da década de 1960

Variantes do <s>

Nº./total

%

Alveolar

56/72

78

Zero fonético

16/72

22

Palatal

00/72

0

Laríngea

00/72

-

O não registro da palatal impossibilitou a análise das variáveis independentes.

7.3.2 Análise dos dados da década de 2000

A rodada eneária com as quatro variantes de <s> identificadas no corpus, mostrou que
a variante alveolar predomina de forma praticamente categórica, com 96%. (cf. Tabela 25).
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Tabela 25 – Distribuição das variantes do <s>, em posição final,
em Estância e em Propriá, nos dados da década de 2000

Variantes do <s>

Nº./total

%

Alveolar

109/114

96

Zero fonético

03/114

3

Laríngea

02/114

1

Palatal

0/114

0

Outra vez, o confronto entre alveolares e palatais ficou impossibilitado.

7.3.3 Análise em tempo real na posição final diante de pausa: dados das décadas de 1960
e 2000

7.3.3.1 A posição final diante de pausa: o que revelam os dados

Na posição final diante de pausa, o predomínio é praticamente exclusivo de alveolar
(78%, na amostra I, e 96%, na II), não se registrou a palatal, a laríngea tem percentuais quase
nulos e o zero fonético só aparece na segunda amostra.
O presente resultado corrobora Mota e Rollemberg (1995, 1997) que, na análise das
cartas do ALS, verificaram o predomínio da alveolar com 72,62% nessa posição. De forma
similar, Santos (2012) registra, em Helvécia, 46% de alveolares, 45% de zero, 8% de aspirada
e a ausência de palatal e em Lucchesi (2009) a variante alveolar é favorecida nessa posição,
com 0,58 de peso relativo, em Salvador.
Ao analisar a palatalização no interior do estado do Rio de Janeiro, Almeida (2008),
verifica que o maior índice é da alveolar (60%). Por outro lado, Carvalho (2000), nos dados
de Belém, obtém 0,79 de peso relativo para as palatais e apenas 0,27 de peso relativo para as
alveolares, na posição final. Também em Lima (2006), em cidades do estado do Rio de
Janeiro, a palatal supera com 81% dos dados. Em Florianópolis, conforme Brescancini
(2003), o peso relativo representa neutralidade para esta variável (0,50).
Nota-se que, em posição final diante de pausa, as cidades sergipanas em estudo
tendem a favorecer a alveolar. A justificativa talvez esteja no fato de que essa é uma
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característica dessa posição, exceto em áreas em que a palatalização registra-se de forma
generalizada, conforme apontam os estudos supracitados.

7.3.3.2 A posição final diante de pausa: estudo em tempo real da variável <s>

Como comentado, em ambos os recortes temporais, a variante que predomina é a
alveolar: amostra I (78%), amostra II (96%). Todavia, não pode passar despercebido o fato de
que os percentuais são próximos à totalidade (96%), nos dados da década de 2000. A análise
em tempo real pode, assim, ratificar os indícios de implementação da alveolar como a norma
em Propriá e em Estância, nessa posição.
Dados semelhantes estão em Mota (2002) que verifica a predominância da variante
alveolar, nessa posição em Salvador, já que os índices de frequência e de peso relativo da
aplicação da regra de palatalização não são significativos, com redução de índice de peso
relativo de palatal na segunda amostra: 0,33, na amostra I, e 0,30, na amostra II.

7.4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POSIÇÕES FINAIS

Nota-se que tanto a posição final seguida de consoante quanto a final seguida de pausa
favorecem fortemente a realização alveolar. Na perspectiva do tempo real, há indicativos de
que a alveolar se implementa como a norma em Propriá e em Estância, nas posições finais.
Nesse respeito, merece destaque a ausência da palatal, em ambas as amostras.
Tendo em vista a ausência da variante palatal, não foi possível realizar o confronto
alveolar versus palatal a fim de verificar variáveis favorecedoras da realização alveolar dessa
posição. Mesmo assim, a comparação com dados de outras pesquisas dão pistas de que essas
posições, em geral, tendem a favorecer a variante alveolar, a depender do corpus em estudo e
da área pesquisada.

7.5 CONFRONTO CAPITAL VERSUS INTERIOR SERGIPANO

Nessa seção, são comparados, de forma sucinta, os resultados aqui obtidos para as
cidades de Estância e Propriá aos da capital sergipana, analisados por Mota, Jesus e
Evangelista (2010), elencando-se semelhanças e diferenças:
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i.

em Aracaju as realizações palatais predominam apenas em posição medial, com 0,57
de peso relativo. Esse quadro se aplica somente a Estância, nessa posição, nas duas
amostras; em Propriá, a sobressaliência é da alveolar, mesmo em posição medial;

ii.

na posição final diante de pausa, Aracaju desfavorece a palatal, com 0,30 de peso
relativo; realidade encontrada em Estância e em Propriá, nas duas amostras;

iii.

com respeito à variável faixa etária, os pesos relativos para a palatal não são muito
significativos, em ambas as faixas, nas duas posições: posição medial, faixa I – 0,52 e
faixa II – 0,46; posição final, faixa I – 0,11 e faixa II – 0,28. Situação inversa a de
Estância, na posição medial, em que as duas faixas etárias favorecem a palatal, e
distinta da realidade de Propriá, em que o comportamento das faixas etárias indicam
fixação da alveolar, na amostra I, e não avanço, na amostra II.

a) a variável sexo em Aracaju não marca diferença expressiva entre homens e mulheres,
nas duas posições, com tendência ao desfavorecimento da palatal: posição medial,
homens, 0,50 e mulheres, 0,47; posição final, homens, 0,37 e mulheres, 0,11.
Comportamento distinto de Estância, em que, nos dois recortes temporais, homens e
mulheres desfavorecem a alveolar, e de Propriá, localidade em que as mulheres
parecem ter o papel de liderar a fixação da alveolar, na amostra I, e ratificar o não
avanço desta variante, na amostra II;
iv.

quanto à escolaridade, em Aracaju, apenas os informantes de nível fundamental
apresentam favorecimento da palatal, com 0,57 de peso relativo, na posição medial.
Considerando que os informantes de Estância e Propriá são todos de nível
fundamental, vê-se que, em posição medial, os estancianos favorecem a palatal,
semelhante aos de Aracaju, enquanto os propriaenses favorecem a alveolar. Na
posição final, de forma semelhante, favorecimento da alveolar nas três localidades.

Ressalta-se a ciência de que a comparação apresentada acima deve ser relativizada
visto que os dados de Aracaju provêm da fala de indivíduos de dois níveis de escolaridade
(ensino fundamental incompleto e universitário), conforme prevê a metodologia do Projeto
ALiB para as capitais.
Entretanto, a identificação das semelhanças e diferenças entre a capital e as duas
cidades do interior tem valia em razão de fornecerem pistas que ajudam a compreender a
distribuição da variável <s> no estado de Sergipe.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho analisou a variável <s>, em tempo real de curta duração, na fala dos
indivíduos de baixa escolaridade das cidades sergipanas de Propriá e de Estância, com base
em dados das décadas de 1960 e 2000, utilizando os pressupostos da Sociolinguística
Variacionista e da Dialetologia Pluridimensional Contemporânea.
Retoma-se aqui a questão central deste trabalho que visava responder à seguinte
pergunta: no que concerne à variação fonética do <s> em coda silábica, a fala dos indivíduos
de baixa escolaridade nas cidades sergipanas de Propriá e Estância sofreu alguma mudança no
decorrer de cerca de 40 anos?. Com base nos dados analisados, é possível afirmar que a
variante alveolar, ao longo de cerca de quarenta anos, mostrou comportamentos distintos nas
localidades em estudo: em Propriá, registra-se o processo de expansão dessa variante; em
Estância, mantêm-se a realização palatal, na posição medial, e o favorecimento da alveolar
nas posições finais.
As análises, na posição medial, fornecem informações relevantes sobre a variável <s>
em coda silábica nas cidades de Propriá e de Estância que merecem ser destacadas:

i.

a posição medial, no decorrer de quase quarenta anos, sem discriminar as localidades,
registra um aumento no percentual da variante alveolar;

ii.

o aumento da realização alveolar na posição medial pode ser indício de que a variante
palatal está se especializando a contextos específicos, tal como a presença de /t/
enquanto consoante seguinte;

iii.

a variável consoante subsequente confirmou-se como forte favorecedor da variante
alveolar, com destaque para as consoantes oclusivas [k, g, p] e a fricativa [f], atuantes
nas duas amostras, em ambas as localidades;

iv.

o papel das vogais antecedentes, nas duas amostras, requer outras investigações, como
por exemplo, o fato de os segmentos com os traços [-posterior] e [+alto], tais como 
e , apresentarem-se como favorecedores da variante alveolar;

v.

a variação diatópica foi identificada nas duas amostras: Propriá favorecendo a alveolar
e Estância desfavorecendo-a, sendo que a justificativa para essa diferença de
comportamento pode estar ligada à caracterização histórico-geográfica das
localidades;
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vi.

em Propriá, o aumento do peso relativo na primeira amostra, da faixa II para a faixa I,
aponta para a fixação da alveolar; a pequena redução no índice de peso relativo, da
faixa II para a faixa I, na segunda amostra, pode indicar que essa variante não avançou
na atualidade. Em Estância, nos dois recortes temporais, de modo geral, as faixas
etárias desfavorecem a alveolar;

vii.

em Propriá, as mulheres, na amostra I, parecem liderar a implementação da alveolar;
os valores para a fala feminina na zona de neutralidade, na amostra II, reforçam a
hipótese de que a alveolar deixou de avançar. Em Estância, nos dois recortes
temporais, homens e mulheres desfavorecem a alveolar.

Nas posições finais, destaca-se o predomínio da alveolar, com o não registro da
variante palatal.

Afirma-se, por fim, que esta dissertação alcançou os objetivos para ela estabelecidos,
dado que:
i.

produziu uma análise descritivo-comparativa, em tempo real de curta duração, da
variável <s>, em posição de coda silábica, na fala dos indivíduos de baixa escolaridade
das cidades de Propriá e Estância, considerando dados das décadas de 1960 e 2000;

ii.

observou que se registram para o <s> indícios de que a variante alveolar vem se
expandindo ao longo de cerca de quarenta anos;

iii.

identificou a norma, no que se refere ao <s>, entre os falantes propriaenses e
entancianos de baixa escolaridade;

iv.

traçou a distribuição espacial da variável <s>, em coda silábica, nas cidades de Propriá
e de Estância;

v.

analisou o comportamento das variáveis linguísticas e extralinguísticas que possam vir
a favorecer a ocorrência da realização alveolar;

vi.

colaborou com as análises fonético-fonológicas que servirão de base para a elaboração
de cartas linguísticas que comporão a publicação de volumes do Atlas Linguístico do
Brasil;

vii.

contribuiu para o conhecimento da realidade linguística do Português no Brasil.

Não se pode descartar inteiramente que pode haver a interferência de norma individual
nos resultados encontrados, dado que essa é uma das restrições dos dados obtidos em
pesquisas de natureza geolinguística, em razão do número reduzido de informantes.
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Para pesquisas futuras, uma amostra mais ampla permitirá o aprofundamento das
análises e inferências, confirmando ou refutando o que foi apresentado neste trabalho.
Exemplo de investigação seria verificar o posicionamento das cidades sergipanas no subfalar
baiano, dentro da proposta de divisão dialetal do Brasil (NASCENTES, 1953).

159

REFERÊNCIAS
AGUILERA, V. A. Atlas Lingüístico do Paraná. Curitiba: Imprensa Oficial do Estado, 1994.
ALBANO, E. C. O português brasileiro e as controvérsias da fonética atual: pelo
aperfeiçoamento da fonologia articulatória. D.E.L.T.A., São Paulo, v. 15, p. 23-51, 1999.
Número especial.
ALMEIDA, F. S. C. Micro Atlas Fonético do Estado do Rio de Janeiro (Micro AFERJ): uma
contribuição para o conhecimento dos falares fluminenses. 2008. 2v. 475 f. Tese (Doutorado
em Língua Portuguesa) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2008.
ALTINO, F. C. Atlas lingüístico do Paraná II. 2007. 2v. 475 f. Tese (Doutorado em Estudos
da Linguagem) – Centro de Letras e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Londrina,
Londrina, 2007.
AMARAL, A. O dialeto caipira. São Paulo: ANHEMBI, 1955.
ARAGÃO, M. S. S.; BEZERRA DE MENEZES, C. P. Atlas Lingüístico da Paraíba. Brasília:
UFPB/CNPq, Coordenação Editorial, 1984. 2 v.
BARBOSA, J. S. Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza ou Princípios de
Grammatica Geral Applicados à Nossa Linguagem. Lisboa, Typographia da Academia Real
das Sciencias, 1822. Disponível em: <http://purl.pt/128/4/#/4>. Acesso em: 20 nov. 2013.
BECHARA, E. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 2 ed. Ampl. e atual. Conforme o
novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.
BESSA, J. R. F. (coordenador). Atlas Lingüístico do Ceará. Universidade Federal do Ceará.
Fortaleza: Edições UFC, 2010. 2 v.
BRANDÃO, S. F. A Geografia Lingüística no Brasil. São Paulo: Ática, 1991.
BRASIL. Decreto nº 30.643 de 20 de março de 1952. Institui o Centro de Pesquisas da Casa
de Rui Barbosa e dispõe sobre seu funcionamento. Diário Oficial [da] República Federativa
do Brasil. Brasília, DF, 1952. Disponível em:
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=108194>. Acesso em:
BRESCANCINI, C. R. A palatalização da fricativa em posição de coda no dialeto
florianopolitano: variáveis lingüísticas. In: COLLISCHONN, Gisela; HORA, Dermeval da
(Org.). Teoria Lingüística: fonologia e outros temas. João Pessoa: Universitária, 2003. p. 291326.
CARDOSO, S. A. M. Geolinguística: tradição e modernidade. São Paulo: Parábola, 2010.
CARDOSO, S. A. M. Sergipe: um estado com dois atlas. In: AGUILERA, Vanderci de
Andrade (Org.). A Geolingüística no Brasil: trilhas seguidas, caminhos a percorrer. Londrina:
Eduel, 2005a. p. 101-135.

160

CARDOSO, S. A. M. S. Atlas Lingüístico de Sergipe II. Rio de Janeiro, 2005b.
CARDOSO, S. A. M. S. A Geolingüística no terceiro milênio: monodimensional ou
pluridimensional? Revista do GELNE (UFC), Fortaleza, v. 4, n. 1/2, p. 215-223, 2002.
CARVALHO, R. S. Variação do /s/ pós-vocálico na fala de Belém. 121f. Dissertação
(Mestrado em Sociolinguística) – Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Pará,
Belém do Pará, 2000.
CASTILHO, A. T. Rumos da dialetologia portuguesa. ALFA, n.18/19, p. 115-153, 1972-1973.
Disponível em: <http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/viewFile/3512/3285>. Acesso em: 06
jul. 2013.
CASTRO, J. L. Extração da média aritmética da pronúncia nacional. Caracterização da base
carioca, como resultado da média. Notas subsidiárias a respeito do linguajar cearense. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DA LÍNGUA FALADA NO TEATRO, 1., 1956, Salvador.
Anais... Rio de Janeiro: Ministério de Educação e Cultura, 1958. p. 101-110.
CASTRO, V. S. O perfil dos informantes do Atlas lingüístico do Brasil (ALiB). Estudos
Linguísticos, São Paulo, n. 38, v. 2, p. 345-353, maio-ago., 2009.
CHAMBERS, J. K.; TRUDGILL, P. La Dialetología. Trad. de Carmen Morán Gonzalez.
Madrid: Visor Libros, 1994.
COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB. Atlas Lingüístico do Brasil: questionário 2001.
Londrina: Editora da Universidade Estadual de Londrina, 2001.
COSERIU, Eugenio. Sentido y tareas de la dialectología. México: ALFAL, 1982.
COSERIU, E. La Geografía Lingüística. Cuadernos del Instituto Lingüístico
Latinoamericanos, n. 11, Montevideo. p. 5-45, 1965.
CRUZ, M. L. C. Atlas lingüístico do Amazonas. 2004. 2v. 445 f Tese (Doutorado em Língua
Portuguesa) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2004.
CUBA, M. A. Atlas Linguístico da Mesorregião Sudeste de Mato Grosso. 2009. 260 f.
Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagens) – Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul, Campo Grande-MS, 2009.
FERNÁNDEZ, F. M. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona:
Editorial Ariel, 1998.
FERREIRA, C. et al. Atlas Lingüístico de Sergipe. Salvador: UFBA - Instituto de
Letras/Fundação Estadual de Cultura de Sergipe, 1987.
FERREIRA, C.; CARDOSO, S. A dialetologia no Brasil. São Paulo: Contexto, 1994.
FERREIRA, M. B. et al. Variação linguística: perspectiva dialectológica. In: Faria et al.,
(Org.). Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Caminho, 1996. p. 479-502.

161

GUEIROS, J. Importância da unidade ortoépica da língua nacional e como assegurá-la em
face das dialetações regionais. In: CONGRESSO DA LÍNGUA NACIONAL CANTADA, 1.,
1937, São Paulo. Anais... São Paulo: Departamento de Cultura, 1938. p. 551-564.
GUY, G.; ZILLES, A. Sociolingüística Quantitativa: Instrumental de análise. São Paulo:
Parábola, 2007.
HORA, D. Fricativas coronais: análise variacionista. In: RONCARATI, Cláudia:
ABRAÇADO; Jussara (Org.). Português brasileiro: contato linguístico, heterogeneidade e
história. Rio de Janeiro: 7Letras, 2003. p.69-89.
IBGE. Censo Demográfico de 2000 - Resultados da amostra. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/>. Acesso em: 07 jan. 2014.
IBGE. Censo Demográfico de 1960 - Alagoas e Sergipe. Disponível em:
<http://biblioteca.ibge.gov.br/d_detalhes.php?id=768>. Acesso em: 30 jan. 2014.
KOCH, W.; KLASSMANN, M. S.; ALTENHOFEN, C. Atlas Lingüístico-etnográfico da
Região Sul do Brasil. Porto Alegre/Florianópolis/Curitiba: Ed. UFRGS/Ed. UFSC/ Ed. UFPR,
2002-2011. 2 v.
LABOV, W. Padrões Sociolingüísticos. Tradução: Marcos Bagno, Maria Marta Pereira
Scherre, Caroline Rodrigues Cardoso. São Paulo: Parábola, 2008 [1972].
LIMA, L. G. Atlas Fonético do Entorno na Baía de Guanabara – AFEBG. 2006. 2v. 330 f.
Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa) – Departamento de Letras, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
LUCCHESI, D. Língua como um sistema heterogêneo. In: LUCCHESI, D. Sistema, Mudança
e Linguagem: um percurso na história da linguística moderna. Parábola: São Paulo, 2004. p.
181-208.
LUCCHESI, D. A realização do /S/ implosivo no português popular de Salvador. In:
RIBEIRO, S. S.; COSTA, S. B. B.; CARDOSO, S. A. M. (Org.). Dos sons às palavras: nas
trilhas da língua portuguesa; homenagem a Jacyra Andrade Mota pela contribuição aos
estudos dialetais brasileiros. Salvador: EDUFBA, 2009. p. 83-110.
MARROQUIM, M. A língua do Nordeste: Alagoas e Pernambuco. São Paulo: Nacional,
1934.
MOTA, J. A.; CARDOSO, S. A. M. Para uma nova divisão dos estudos dialetais brasileiros.
In: MOTA, J. A.; CARDOSO, S. A. M. (Org.) Documentos 2: Projeto Atlas Linguístico do
Brasil. Salvador: Quarteto, 2006. p. 15-26.
MOTA, J. A. Áreas dialetais brasileiras. In: CARDOSO, S.; MOTA, J. A.; MATOS E
SILVA, R. V. (Org.). Quinhentos anos de história lingüística do Brasil. Salvador: Secretaria
de Cultura e Turismo do Estado da Bahia, 2006. p. 321-357.

162

MOTA, J. A. A Dialectologia na Bahia. In: AGUILERA, V. A. (Org.). A Geolingüística no
Brasil: trilhas seguidas, caminhos a percorrer. Londrina: Eduel, 2005. p. 13-44.
MOTA, J. A. O –s em coda silábica na norma culta de Salvador. 2v. 455 f. 2002. Tese
(Doutorado em Letras Vernáculas) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2002.
MOTA, J. A. Atlas Lingüístico de Sergipe. In: AGUILERA, V. A. (Org.). A Geolingüística
no Brasil: caminhos e perspectivas. Londrina: Eduel, 1998. p. 79-98.
MOTA, J. A.; JESUS, C. S.; EVANGELISTA, G. K. S. O <S> em coda silábica em capitais
brasileiras: dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). Estudos Linguísticos e
Literários, n.41, p. 189-288, jan-jun., 2010.
MOTA, J.; ROLLEMBERG, V. Consoantes implosivas: áreas conservadoras no ‘falar
baiano’. Boletim da Associação Brasileira de Lingüística, Maceió: ABRALIN; UFAL, n. 21,
p. 439-448, 1997.
MOTA, J.; ROLLEMBERG, V. Constritivas implosivas em área nordestina. Estudos
lingüísticos e literários, Universidade Federal da Bahia, Salvador, n.17, p. 79-86, jul., 1995.
NASCENTES, A. Bases para a elaboração do Atlas Lingüístico do Brasil. Ministério da
Educação e da Cultura/Casa de Rui Barbosa, 1958-1961. 2 v.
NASCENTES, A. O linguajar carioca. Rio de Janeiro: Organização Simões, 1953.
OLIVEIRA, D. P. (Org.). Atlas Lingüístico de Mato Grosso do Sul. Campo Grande: Editora
UFMS, 2007.
PEREIRA FILHO, J. E. A Embratel: da era da intervenção ao tempo da competição. Revista
de Sociologia e Política, n. 1, p. 33-47, jun. 2002. Disponível em:
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/rsp/article/view/3606/2863>. Acesso em: 10 mar. 2014.
PEREIRA, M. N. Atlas Geolingüístico do Litoral Potiguar – ALiPTG. 2007. 2v. 414 f. Tese
(Doutorado em Língua Portuguesa) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.
PESSOA, M. A. O -s pós-vocálico na fala de Natal. In: SIMPÓSIO SOBRE A
DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA NO BRASIL, 1., 1986, Salvador. Atas... Salvador: Instituto
de Letras, UFBA, 1986. p. 209-216.
RAZKY, A. (Org.) Atlas lingüístico sonoro do Pará. Belém: PA/CAPES/UTM, 2004.
CDRoom.
ROSSI, N. Dialectologia. In: Enciclopédia Mirador Internacional. Rio de Janeiro:
Encyclopédia Britânica do Brasil, 1974. p. 3298-3304.
ROSSI, Nelson. A Dialetologia. Alfa, Marília, n. 11, p. 89-116, 1967.

163

ROSSI, N. Atlas Prévio dos Falares Baianos: introdução, questionário comentado, elenco das
respostas transcritas. Rio de Janeiro: INL, 1965.
ROSSI, N.; FERREIRA, C.; ISENSEE, D. Atlas Prévio dos Falares Baianos. Rio de Janeiro:
INL, 1963.
SANTOS, Gredson. O português afro-brasileiro de Helvécia-Ba: análise da variável <s> em
coda silábica. 274 f. 2012. Tese (Doutorado em Letras e Linguística) – Instituto de Letras,
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012.
SCHERRE, M. M. P.; MACEDO, A. V. Restrições fonético-fonológicas lexicais: O –s pósvocálico no Rio de Janeiro. In: MOLLICA, Maria Cecília; MARTELOTA, Mario Eduardo
(Org.). Análises Linguísticas: a contribuição de Alzira Macedo. Rio de Janeiro: Faculdade de
Letras/ UFRJ, 2000. p. 52-64.
SCHERRE, M. M. P. Pressupostos teóricos e suporte quantitativo. In: SILVA, G. M. O.;
SCHERRE, M. M. P.(Org.) Padrões sociolinguísticos: análise de fenômenos variáveis do
português falado na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. p. 3950.
SERAINE, Florival (1938). Contribuições ao estudo da pronúncia cearense. In:
CONGRESSO DA LÍNGUA NACIONAL CANTADA, 1., 1937, São Paulo. Anais... São
Paulo: Departamento de Cultura. p. 437-484.
SILVA NETO, Serafim da Silva. História da língua portuguesa. 3 ed. Rio de Janeiro:
Presença, 1979.
SILVA NETO, S. Introdução ao estudo da Língua Portuguesa no Brasil. 2 ed. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional,1963 [1950].
SILVA NETO, S. Guia para estudos dialectológicos. Belém: INPA, 1958.
SILVA NETO, S. Guia para estudos dialectológicos. 2 ed. Belém: Conselho Nacional de
Pesquisa/Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 1957.
SILVA-CORVALÁN, C. Sociolingüística. Teoria y análisis. Madrid: Alhambra, 1988.
TEYSSIER, Paul. História da Língua Portuguesa. Tradução de Celso Cunha. 3 ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2007.
THUN, Harald. La géographie linguistique romane à al fin du XXe. siècle. In: CONGRÈS
INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE ET DE PHILOLOGIE ROMANES, 22. 1998,
Bruxelas. Actes…, v. 3. Vivaciaté et diversité de la variation linguistique. Tübingen:
Niemeyer, 2000. p. 367-388.
WEINREICH, W., LABOV, W.; HERZOG, M. Fundamentos empíricos para uma teoria da
mudança linguística. Trad. Marcos Bagno. Rev. Téc. Carlos Alberto Faraco. São Paulo:
Parábola, 2006.

164

ZÁGARI, M. R. L. Os falares mineiros: Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas Gerais. In:
AGUILERA, V. A. (Org.). A Geolingüística no Brasil: trilhas seguidas, caminhos a percorrer.
Londrina: EDUEL, 2005. p. 45-72.
ZÁGARI, R. L. et al. Esboço de um atlas lingüístico de Minas Gerais. Rio de Janeiro:
Fundação Casa de Rui Barbosa, 1977.

