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RESUMO 

 
 

 

 

Nessa tese será examinado o comportamento fonético-fonológico dos róticos em posição de 

coda na fala de 36 informantes oriundos do norte do Estado (PI) e da capital – Teresina. Para 

a realização deste estudo, adotou-se a abordagem sociolingüística, contando com apoio da 

Teoria da Variação. Nos resultados, foram encontradas quatro variantes, sendo a fricativa 

glotal [h], com 48,1% e o zero fonético [ø], com 22,2% as que obtiveram maior percentual de 

ocorrências. Por outro lado, o tepe [] apresentou 19,01% e a fricativa palatal [] 10,6% de 

realização. Considerando as variantes mais recorrentes, os resultados da pesquisa revelaram 

que elas são decorrentes tanto das restrições lingüísticas, quanto das sociais, contudo, mais 

sensíveis ao contexto fonético-fonológico. Para a análise lingüística, consideraram-se as 

restrições contexto fonológico precedente e seguinte, posição na sílaba, tonicidade, extensão 

da palavra e categoria gramatical; quanto aos sociais, tem-se escolaridade, gênero e faixa 

etária, conforme a seleção realizada pelo programa Goldvarb. Os resultados mostraram que a 

restrição categoria gramatical foi a que mais favoreceu as variantes, e a variante fricativa 

glotal, a que apresentou resultados mais evidentes. Do ponto de vista da acústica, recorreu-se 

à Teoria Acústica da Produção da Fala, na perspectiva de Kent e Read (1992), e de outros 

teóricos relacionados à mesma perspectiva, com vistas a empreender uma análise acústica dos 

segmentos //, /h/ e //, dando-se destaque para as duas últimas, consideradas, nesse 

trabalho, variações de [h]. Para empreender essas análises acústicas, contou-se com o apoio 

do programa Praat. Os resultados obtidos com a análise lingüística e a acústica permitiram o 

encaminhamento das discussões relativas ao comportamento do rótico na fala do piauiense, 

observando-se que as quatro variantes são recorrentes nessa comunidade de fala. Contudo, o 

foco maior ficou para a variante fricativa palatal [], que se deu em virtude de ser uma 

ocorrência não encontrada na literatura lingüística pertinente. Esse fenômeno fonético-

fonológico acontece sempre diante de uma fricativa glotal surda seguida de uma fricativa 

palatal, também, surda, que pode ser interpretada de duas maneiras: na primeira descrita como 

[h], constata-se a oclusiva alveolar surda [t], que constitui a primeira consoante da africada 

alveopalatal surda a fundir-se com a consoante seguinte, sofrendo, desse modo, uma espécie 

de ressilabificação do tipo degeminação, mantendo o padrão silábico CVC.CV de modo mais 

simplificado; na segunda realização [h], percebe-se que a oclusiva alveolar surda [t] se 

mantém, permanecendo também a africada no ataque silábico seguinte. Em ambas as 

realizações constata-se um tipo de assimilação regressiva, verificada, principalmente, na 

última ocorrência, na qual se observa que o assimilador encontra-se depois do elemento 

assimilado. Nesses dois fenômenos verifica-se uma palatalização, do tipo parcial. Esse tipo de 

palatalização é uma particularidade lingüística restrita ao falar piauiense. 

 

 

Palavras-chave: Rótico. Coda. Análise variacionista. Palatalização. Análise acústica. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This thesis will examine the phonetic-phonological behaviour of rhotic in position of coda in 

the speech of 36 subjects from the north of Piauí state and the capital- Teresina. For this 

study, the sociolinguistic approach was used, with  the support of the Variation Theory. In the 

findings four variants were found, the glottal fricatives [h] with 48.1% and zero phonetic [ø] 

with 22.2%, those which obtained the highest percentage of occurrence with 48.1% of 

occurences. On the other hand, the tap [] showed 19.01% and the palatal fricative [] with 

10.6% of realization. Taking into consideration the more recurring variants, the findings show 

that the search results revealed that these variations are due to both the linguistic and social 

limitations, but they are more sensitive to the phonetic-phonological context. For the 

linguistic analysis, the previous and the following phonological context restrictions were 

considered, the position in syllable, the tone, the length of word and the grammatical 

category, were also taken into account, while for  the social aspects, education, gender and 

age were chosen by the program Goldvarb. The findings showed that the restriction of the 

grammatical category was the one which most favored the variants, and the glottal fricative 

variants presented more evident results. From the acoustic view, with the help of  the Acoustic 

Theory of Speech Production, in view of Kent and Read (1992), and other theoretitions linked  

to the acoustics  perspective, in order to undertake an acoustic analysis of the segments /h/, 

/h/ e /h/,  with emphasis on the latter two, considered in this study  variations of [h]. 

To make such an analysis the study was grounded on the support of the Praat program. The 

results which were obtained from both linguistic analysis as well as acoustics analysis lead to 

the discussions concerning the behavior of the rhotic in Piauiense speech, noting that the four 

variants are recurrent in this speech community. However, the greatest focus was on the 

palatal fricative variant [], a realization not yet found in the pertinent linguistic literature. 

This phonetic-phonological phenomenon always happens before a silent glottal fricative when 

followed by a palatal fricative, also silent, and can be interpreted in two ways: first described 

as [h], which proves that the silent alveolar occlusive [t] constitutes the first consonant of 

silent affricate alveopalatal that blends with the following consonant. In this manner there is a 

kind of ressilabification of the merging type while maintaining the standard syllabic pattern 

CVC. CV remains the most simplified type. In the second realization one observes that the 

silent alveolar occlusive stays the same along with the affricate in the following syllabic 

attack. In both events evidence a kind of regressive assimilation was observed especially in 

the last occurrence, in which the assimilator is found after the assimmilated element. In both 

phenomena a partial type of palatalization was observed. This type of palatalization is a 

linguistic peculiarity restricted to specific language spoken in Piaui. 
 

 

KEY-WORDS:  Rhotic. Coda. Varationist Analysis. Palatalization. Acoustic  analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A linguagem humana é uma atividade onipresente e inseparável do homem, pois é 

através dela que o homem expressa suas idéias, as de sua geração, as da sua comunidade, 

servindo, então, para retratar o seu tempo. Cada falante é usuário e agente modificador de sua 

língua, imprimindo-lhe marcas geradas pelas novas situações com as quais se depara. Nessa 

perspectiva, pode-se afirmar que a língua é instrumento privilegiado, uma vez que serve para 

projetar a cultura de um povo para todo o sempre. 

Em sentido lato, a língua é um instrumento de comunicação, cujos sistemas de signos 

são específicos e representativos dos membros de uma comunidade. Desse modo, no interior 

de uma mesma língua, podem ser encontradas variações igualmente importantes do ponto de 

vista sincrônico. Razão por que em relação à língua falada, deve-se realizar uma análise 

lingüística, que será tão significativa quanto mais se incluirem os diferentes tipos de variações 

existentes dentro de cada sistema lingüístico, uma vez que assegurará maior 

representatividade de seus resultados. 

Optou-se por um estudo sociolingüístico, por investigar o emprego concreto e real da 

língua na comunidade de fala. Para tal intento, segue-se a linha teórico-metodológica da 

Sociolingüística Variacionista que visa a descrever a estrutura e a evolução da língua dentro de 

um contexto social, correlacionando variáveis estruturais e sociais a um determinado fenômeno 

lingüístico. Esse modelo de análise traz no seu bojo a concepção de que cada falante apresenta 

características que refletem a comunidade em que vive. 

A exemplo de outros estados brasileiros, o Piauí apresenta também, conforme será visto, 

uma variação do fonema /r/, cuja  denominação será rótico, em toda a extensão do trabalho.  

Os róticos tanto no português do Brasil como no do Piauí, e em grande número de 

línguas do mundo, forma um conjunto de sons diversos. Tanto é assim que é possível 

encontrar realizações variadas e diferentes no Brasil e no Piauí. Dentre as encontradas no 

Brasil, pode-se observar a vibrante simples e a vibrante múltipla, uma categoria de rótico. Já 

no Português do Piauí, pode-se encontrar da variante vibrante simples, o tepe; até uma 

variante da vibrante múltipla, a fricativa glotal surda. Inclui-se, ainda, nesse rol de realizações 

a fricativa palatal, que não se realiza como vibrante, mas como palatal, que é nesse caso, uma 

idiossincrasia do Português do Piauí. Essa realização é particularmente interessante, pois, 

neste caso, um som que deveria realizar-se como /r/ deixa de sê-lo, passando a ter uma feição 
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de som palatal.  Isso demonstra a multiplicidade de variação sonora assumida pelo rótico no 

português do Brasil e, especialmente, do Piauí. 

Este, portanto, será o objeto de estudo, analisado, de um lado, sob a perspectiva 

variacionista; de outro, sob a ótica da fonética acústica, buscando-se averiguar que 

comportamento acústico tem o rótico, sobretudo, a variante []. 

O objetivo maior deste trabalho é investigar o comportamento fonético e fonológico 

do rótico e suas variantes, em posição de coda interna e externa da sílaba, tomando como 

corpus a fala de informantes nascidos em Teresina – capital – ou provenientes do norte do 

Estado. Acredita-se que, com esse estudo descritivo, ter-se-á mais uma contribuição para 

entender como funciona o Português falado no nordeste do Brasil, buscando talvez ampliar, à 

luz da Sociolingüística Variacionista, uma caracterização do falar nordestino e, em especial, 

do piauiense. 

A fim de alcançar esse objetivo mais geral, foram postulados objetivos específicos, 

dentre eles: 

 Identificar, dentro das relações sócio-históricas, uma possível explicação para a 

variação do rótico; 

 Descrever o condicionamento da variável em estudo, apontando as variantes mais 

significativas na fala do piauiense; 

 Verificar como estão correlacionados os fatores estruturais e sociais controlados 

durante a pesquisa; 

 Analisar, à luz da perspectiva sociolingüística, os resultados obtidos na análise 

quantitativa; 

 Analisar, sob a perspectiva da fonética acústica, a realização de /r/ como [], 

observando o grau de consistência da espécie de rótico, que poderá apresentar-se 

em três dimensões acústicas: [t], [] e [t], com vistas a verificar que tipo 

de palatalização é essa, que caracteriza o falar piauiense de forma mais peculiar. 

 

As hipóteses postuladas para este estudo são: 

 A explicação para a origem e expansão do fonema /r/ está nas relações sócio-

históricas estabelecidas entre os primeiros habitantes e os colonizadores do Piauí. 
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 A variação da fricativa glotal tem condicionamento nos fatores lingüísticos 

sociais, sobretudo, na posição de coda que ocupa na sílaba, as variáveis mais 

representativas; 

 No português do Brasil e, em especial no do Piauí, vem ocorrendo uma mudança 

na pronúncia do fonema /r/, sofrendo, então, o rótico um enfraquecimento sonoro 

e passando de um som vibrante a fricativo aspirado; 

 A variante mais adotada na fala do piauiense na posição de coda é a fricativa 

glotal surda; uma variante aspirada muito representativa nesse dialeto; 

 A segunda variante mais adotada é o zero fonético, de acordo com os dados do 

corpus. Isso também confirma o que a maioria dos trabalhos, de linha 

variacionista, diz sobre o zero fonético, apontando-o como uma variante estável 

na língua portuguesa. 

 A variante tepe ocupa a terceira posição, dentre as ocorrências levantadas nos 

dados, e as pessoas mais velhas como implementadoras de sua realização no 

dialeto piauiense; 

 A realização da variante /r/ como // configura-se via enfraquecimento, uma vez 

que, sendo esse /r/ realizado como fricativa glotal surda [h], sofre uma espécie de 

palatalização parcial, não lhe tirando, contudo, o caráter de palatalização. Essa 

constatação somente é possível em virtude de o segmento /r/ estar diante da 

africada [t], por essa razão diz-se que se deu em contexto de palatal; 

 O rótico tanto em posição de coda medial como final no falar piauiense está muito 

mais condicionado às restrições estruturais do que às sociais. 

 

A presente tese está organizada em 8 capítulos. O capítulo 1 apresenta o objeto de 

estudo, mostrando o que já foi tratado na literatura sobre o rótico, indo do estruturalismo aos 

estudos sociolingüísticos de cunho variacionista. O capítulo 2 trata da metodologia adotada 

para este trabalho. Nele focaliza-se a discussão metodológica, demonstrando os dois tipos de 

pesquisa adotada, denominada pesquisa de campo I, referente aos dados estatísticos de cunho 

variacionista, sendo a segunda relativa à acústica, com a denominação de pesquisa de campo 

II. No capítulo 3, faz-se um levantamento sócio-histórico do Piauí para se tentar chegar à 

identidade do falar piauiense, cujo objetivo é verificar qual a relação entre os fatos 

lingüísticos e históricos, a partir dos dados historiográficos sobre a colonização e formação do 

Piauí. No capítulo 4, rediscutindo o rótico, representa a segunda parte da revisão da literatura, 
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visto que a primeira está concentrada no capítulo 2. Nesse capítulo – 4, além da revisão da 

literatura, apresenta-se um panorama do rótico em algumas línguas faladas na Europa, 

seguido de uma proposta das variantes dessa classe de som, encontradas tanto na Europa 

quanto no Português falado do Brasil. Já o capítulo 5 é dedicado a uma outra revisão de 

literatura sob a perspectiva sociolingüística. Nele, faz-se uma retrospectiva dos estudos 

sociolingüísticos, partindo da sua origem terminológica, precisamente, quando foi usado pela 

primeira vez na literatura lingüística. No capítulo 6, considerado o mais importante, discutem-

se e analisam-se os dados da pesquisa de campo I à luz da sociolingüística variacionista, o 

cerne desse trabalho. O capítulo 7 discute a palatalização, processo pelo qual passa uma das 

variantes de rótico, ou seja, o /r/ que se realiza como uma de suas variantes, o [h], ao lado da 

fricativa palatal []. E em segundo lugar de importância, encontra-se o capítulo 8, que trata da 

análise acústica dos dados, mais objetivamente daqueles referentes à pesquisa de campo II, 

pois os dados submetidos à pesquisa acústica voltaram-se apenas para a variante fricativa 

palatal [], resultante de [] e [t] na fala do piauiense. E, por fim, a conclusão, que traz 

os resultados da investigação sobre o rótico e suas variantes, seguidos das referências 

bibliográficas adotadas como suporte para a construção e consecução deste trabalho de 

pesquisa. 
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1 OBJETO DE ESTUDO 

 

 

1.1 Os Problemas do Rótico 

 

 

O primeiro problema do rótico é o fato de este apresentar um enorme grau de variação, 

representando um alto grau de polimorfismo na cadeia da fala. O outro problema diz respeito ao 

seu status fonológico, pois no português o contraste fica restrito a um único contexto, que é o que 

aponta o rótico vibrante entre vogais. Esse fato levanta hipóteses diferenciadas: a primeira, que 

aponta para o sistema apenas uma vibrante, e a outra, que interpreta a vibrante quer como simples 

quer como múltipla; nesse último caso, como fonemas diferentes. Possivelmente uma saída para 

resolver essa divergência seja agrupar todos os sons de r numa única categoria, como bem 

fizeram os lingüistas, agrupando-os na classe que engloba todas as realizações do r, passando, a 

partir de então, a merecer para si uma única nomenclatura – a de rótico. 

 

 

1.2 Estudos Realizados na Metade do Século XX 

 

 

No Brasil, os estudos sobre o rótico datam da primeira metade do século XX, que 

podem ser agrupados em dois momentos: aqueles que não seguem uma orientação variacionista 

e os que seguem uma orientação variacionista. No primeiro grupo, estão os estudos de feição 

estruturalista e nestes encontram-se: Mendonça (1936); Jucá Filho (1939); Bueno (1944); 

Marroquim (1945); Cunha (1968); Câmara Jr.(1970); Leite de Vasconcelos (1970); Pontes 

(1973); Amaral (1976); Chaves de Mello (1976) e Silva Neto (1976). No segundo grupo, estão 

os que seguem uma orientação variacionista, dentre estes, destacam-se: Marquardt (1977); 

Votre (1978); Cagliari (1981); Oliveira (1983); Callou (1987); Callou Moraes e Leite (1996); 

Skeete (1996); Monaretto (1992; 1997). 

Os trabalhos do primeiro grupo são apenas relatos de observações, não contando, portanto, 

com uma análise de dados de forma sistemática, que será ilustrada, através de exposição sucinta, 

sobre alguns estudos realizados por esse primeiro grupo, na seção seguinte. 
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Jucá Filho (1939, p.22), em seu estudo, destaca que o fonema /rr/ é “freqüentemente 

articulado como R grasseyé, uvular, dos franceses, ouve-se também em lugar do r simples, 

quando final”. Acrescenta ele que, nesse caso, “ele é insonoro”, chegando a confundir-se 

como o H aspirado inglês ou alemão, ou ainda com o J castelhano ou CH alemão. Percebe-se 

que, de acordo com Jucá Filho, o [x] velar e o [h] aspirado ou glotal eram realizações 

fonéticas possíveis com r em final de palavra, incluindo-se, aí, o tepe [] e o uvular [R]. 

Bueno (1944) aponta que no norte do Brasil bem como na cidade do Rio de Janeiro, o 

r é, também, articulado como em Francês, o R grasseyé, uvular. Bueno afirma textualmente: 

 

Dos estudos por nós feitos em vários meses de observação nos estados da 

Bahia, Alagoas, Pernambuco e na cidade do Rio de janeiro, notamos que, em 

muitas pessoas, mormente quando o nível intelectual é inferior, este r gutural 

já se vai transformando em pura aspiração representada pelo h ou pelo j em 

espanhol. (BUENO, 1944, p. 22-23). 

 

Desse modo, o estudioso acredita que o r velar [x], o glotal [h] e o trill [R] (velar ou 

uvular) sejam prováveis variantes do tepe alveolar []. Bueno atribui isso a um processo de 

enfraquecimento desse segmento. Nesse caso, o processo de enfraquecimento de [R] para [x] 

e [h] está associado aos falantes de grupos socioeconômicos baixos que têm pouca 

escolarização. 

Marroquim (1945), em sua descrição do português sobre o nordeste brasileiro, 

especificamente, Alagoas e Pernambuco, descreve a articulação interna e inicial do /r/ como 

um leve trill atrás da boca articulado com notável aspiração. Este som poderia ser ou o [R] 

uvular ou o [x] velar. Ele acrescenta que esta pronúncia era comum entre pessoas 

escolarizadas e analfabetas, também chamou atenção para a articulação do trill alveolar que, 

segundo ele, seria visto como pedantismo. 

Pontes (1973) apontava uma variação entre o [x] velar e o [h] aspirado, que ocorria 

principalmente antes de pausa e consoante surda. De acordo com ele, antes de consoante 

vozeada ocorria uma fricativa velar sonora. Pontes apontava também uma variação entre um 

tepe alveolar e a fricativa glotal [h] para o /r/ em final de verbos. 

Amaral (1976, p.48) ao descrever o /r/ pré-consonantal em posição interna como uma 

variação fonética do [] retroflexo afirma que ele “assemelha-se bastante ao r inglês pós-

vocálico”. 

Os trabalhos realizados pelo segundo grupo são resultantes de pesquisa sistemática e 

se baseiam em análises quantitativas dos dados levantados com base em estudos labovianos. 
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O trabalho ora proposto fundamenta-se, portanto, nas análises desses trabalhos e, a partir de 

então, far-se-á uma breve síntese de cada um. 

 

 

1.3 Estudos Variacionsitas 

 

 

O trabalho de Marquardt (1977) adotou o método variacionista para verificar a 

existência da articulação alveolar e outras que ocorrem no Estado do Rio Grande do Sul, 

procurando relacionar os dados com os fatos da evolução lingüística. A autora constata que a 

articulação alveolar não é a única que se sobressai na fala do gaúcho, embora ela esteja menos 

presente nos dados de Porto Alegre do que nos do interior do Estado. Esse aspecto observado 

pela autora pode justificar a hipótese levantada por Câmara Jr. (1977) com relação à tendência 

de uma passagem gradual da articulação anterior para posterior. Nesse caso, a predominância 

da fricativa em Porto Alegre é resultado dessa evolução. Além desse aspecto, ela conclui que 

as variantes se distribuem diferentemente de acordo com as regiões e a posição da vibrante no 

contexto fonológico. 

Votre (1978) examina os casos de desaparecimento da vibrante no final de palavra, sem se 

preocupar com a realização fonética. O grupo pesquisado envolve informantes universitários e 

analfabetos do Rio de Janeiro. Ele verifica que a preservação da vibrante é baixa na classe dos 

universitários e mais baixa ainda na dos analfabetos. A supressão desse fonema é, segundo o 

autor, lenta, acontecendo mais hoje do que no passado. 

Ele acredita que a tendência da vibrante à queda é posterior ao século XVI, começando 

pelo verbo até atingir outras classes lexicais. Essa queda é explicada, conforme o autor, em 

virtude de r ser marca de redundância tanto no léxico quanto na sentença, observando a qualidade 

tônica da sílaba, pois em palavras como beber e falar, a sílaba não é afetada nem a forma 

infinitiva é prejudicada pela sua ausência.  Votre observa também que a redundância ocorre 

apenas no nível lexical, não se verificando no nível da sentença. 

Cagliari (1981), ao estudar o dialeto paulista, constata que uma pronúncia é atípica, 

quando comparada com outras formas de articulação do /r/ no Brasil. Consiste em um som 

retroflexo, que nada mais que a elevação da ponta da língua, encurvando-se na direção palato-

alveolar. Assim, a parte da frente da língua retrai-se, formando um grande volume de massa 

da língua junto aos dentes molares. Esse som é comum no dialeto caipira e em alguns dialetos 
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do inglês americano. Conforme o autor, essa constritiva retroflexa ocorre em todas as 

posições da palavra, exceto entre vogais, cuja vibrante é também alveolar. 

Oliveira (1983) estuda a vibrante pós-vocálica medial e final na fala de habitantes de 

Belo Horizonte e constata que a realização mais comum na posição interna é a fricativa, 

seguida de zero fonético, tepe, retroflexa, vindo em último lugar, a vibrante. Em posição 

final, seu uso é mais recorrente nos nomes. E a fricativa é percebida quando o contexto 

seguinte é uma consoante e quando há pausa. Nos verbos, o zero fonético foi destaque entre 

as demais variantes. O lingüista destaca que há uma tendência para eliminar variantes com 

conotação rural, como, por exemplo, a retroflexa. Em lugar desta, vêm ganhando espaço as 

fricativas. 

Callou (1987) analisa a fala carioca usando o corpus, extraído do Projeto Norma 

Urbana Lingüística Culta – NURC – e constata que está ocorrendo uma mudança tanto de 

ordem quantitativa quanto qualitativa. A qualitativa diz respeito à troca de modo de 

articulação de vibrante para fricativa, predominando a zona posterior velar e aspirada; e 

quantitativa, porque o r, a princípio, um som múltiplo e de origem latina, está sendo 

substituído, paulatinamente, por uma velar fricativa ou aspirada. 

Posteriormente, Callou, Moraes e Leite (1995) analisaram as variantes dos fonemas 

/s/, /r/ e /l/ em posição posvocálica em cinco capitais brasileiras (Porto Alegre, São Paulo, Rio 

de Janeiro, Salvador e Recife), utilizando também a amostra do corpus do NURC. Os dados 

com relação ao /r/ foram divididos em posição medial e final, adotando como valor de 

aplicação a realização com percentual mais alto de ocorrência. O resultado varia de capital 

para capital.  

Segundo os autores, em Porto Alegre, a aplicação da vibrante em posição interna de 

sílaba ocorre sempre depois de uma vogal anterior, em vocábulos com maior número de 

sílabas que apareçam em posição final. Em São Paulo, a vibrante simples foi favorecida em 

posição interna, tendo os grupos de fatores faixa etária e dimensão do vocábulo selecionado, 

e, portanto, como condicionares. No Rio de Janeiro e Salvador a vibrante teve a variante 

fricativa com o percentual mais alto em contexto interno. Tanto em uma cidade como em 

outra houve uma preferência de uso pela fricativa em contexto seguido de uma oclusiva. Com 

relação ao grupo de fator sexo, as mulheres se sobressaem, privilegiando a fricativa velar, no 

Rio de Janeiro; enquanto em Salvador, os homens apresentam um percentual maior dessa 

variante. Já em Recife, por exemplo, olhando o seu comportamento na posição interna, o 
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maior índice de ocorrência é o da fricativa glotal, realizada diante de nasal labial ou alveolar e 

sempre depois de vogais não-arredondadas, usada preferencialmente pelas mulheres. 

Skeete (1996) também estudou a vibrante em contexto pós-vocálico na fala dos 

habitantes de João Pessoa, Paraíba. Ela observou que a fricativa tem uma realização 

predominante, dando lugar à vibrante múltipla anterior, que desapareceu. Observou ainda que 

o apagamento está em estágio bastante avançado, sendo a variável escolaridade fator 

condicionante e, portanto, favorecedor de preservação da vibrante. É a mulher grande 

inovadora da variante fricativa, suprimindo, assim, as variantes conservadoras e 

estigmatizadas. 

E, finalmente, têm-se dois estudos de Monaretto sobre a vibrante. No primeiro (1992), 

estuda a articulação da vibrante como posterior ou anterior, tomando como base os métodos 

quantitativos do modelo de análise variacionista. Neste trabalho, descreve e explica o 

conjunto de variáveis envolvidas, constatando que a posição ocupada pela vibrante na palavra 

é fator determinante do aparecimento de variantes. No segundo trabalho (1997), examina a 

pronúncia variável da vibrante, através de quatro variáveis em três cidades da Região Sul, 

tomando também como suporte a Teoria da Variação, na perspectiva laboviana. A 

pesquisadora faz uma análise fonológica não-linear da vibrante, detendo-se no status da 

vibrante em língua portuguesa. Nessa pesquisa, Monaretto (1997) aponta o fator geográfico 

como de grande relevância na realização das diversas variantes fonéticas. Na sua análise da 

variante do Sul do Brasil, Monaretto (1997, p. 75) afirma que “dentre as variáveis sociais 

analisadas, o grupo geográfico destacou-se em relação às demais”. E por essa razão, o fator 

extralingüístico de maior influência na variação. 

Além desses trabalhos mencionados, há aqueles que não seguem essa classificação, 

por não se enquadrarem dentro dos estudos variacionistas. Dentre estes, encontra-se o 

trabalho de Reinecke (2006) cuja preocupação central é examinar o comportamento fonético-

fonológico dos róticos intervocálicos na fala de 20 (vinte) indivíduos oriundos de Blumenau 

(SC) e Lages (SC), adotando como metodologia a “avaliação qualitativa e aberta do material 

empírico”, como ressalta a própria autora (2006, p.11). Em seu estudo, a autora observou a 

influência do alemão sobre a variedade do Português brasileiro de Blumenau, contrastando 

essa com a variedade de Lages. Mas o seu foco central recaiu na gramática individual, 

observando de que forma eram distribuídos foneticamente os dois tipos de róticos, o r-simples 

e o r-duplo, na fala de cada informante. 
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Outro estudo realizado sobre o rótico que se insere no campo da fonética e fonologia e 

se assemelha ao proposto neste trabalho foi o de Barros (2004).  Nesse, o autor discute um 

caso de variação lingüística, fazendo uma análise qualitativa e quantitativa, abordando a 

realização de /r/ como [], como um processo de neutralização fonológica entre esses dois 

fonemas.  

Barros (2004) explica por que o seu trabalho se insere nos dois campos. Ele afirma que 

buscou apoio na fonética, por constituir fator de variação no nível fonético, e na fonologia por 

„ocorrer entre fonemas, unidades funcionais do sistema lingüístico. Segundo ainda o mesmo 

autor, “as causas do fenômeno em estudo podem estar na própria fonética, ou terem 

motivações sociongüísticas ou dialetógicas”. Apesar de reforçar a idéia de que o trabalho 

proposto procura fazer uma análise fonética e sociolingüística, ele não o faz dentro dos 

postulados sociolingüísticos, atendo-se apenas a levantamento de percentuais e não adotando 

programas para esse fim, como o VARBRUL, por exemplo. 

 

 

1.4 Delimitação do Objeto de Estudo 

 

 

Desse modo, examinar a realização variável do /r/ no português falado por piauienses 

é também uma forma de contribuir para o conhecimento dessa realidade lingüística, visto que 

não há trabalhos desenvolvidos sobre o falar piauiense com auxílio metodológico da Teoria da 

Variação. Nesse aspecto, justifica-se a preferência por esse procedimento metodológico pelo 

fato de este desenvolver uma descrição sistemática do fenômeno analisado, estabelecendo 

relação entre os fatores lingüísticos e extralingüísticos, visto que os róticos sofrem 

condicionamentos variados, tanto sociais quanto lingüísticos.  

Contudo a implementação mais interessante para o fonema /r/ é o fato de este agrupar 

em uma única classe todos os aspectos ligados ao seu status quer fonético quer fonológico, 

conduzindo, assim, à classe dos róticos. Dentro dessa implementação, há variantes já 

discutidas no português do Brasil, como é o caso da fricativa glotal [], do tepe [] e do zero 

fonético [], contudo, há uma variante, presente no português do Piauí, a fricativa palatal [], 

que ainda não foi registrada no português do Brasil, tornando-se, por essa razão, uma 

realização idiossincrática que requer uma análise cuidadosa.  
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Portanto, o objeto de estudo desse trabalho é analisar o rótico em posição de coda 

interna e externa, numa perspectiva variacionista, procurando verificar as suas variações com 

destaque para a realização da fricativa palatal [], que, por sua idiossincrasia e originalidade, 

representa genuinamente um falante da capital e o norte do Piauí. Essa análise deverá 

culminar em uma análise acústica, com vistas a verificar o tipo de palatalização decorrente do 

contato entre fricativa glotal e fricativa palatal realizada pelo piauiense. 

Antes de começar a análise lingüística e estatística dos dados, será realizado um estudo 

sobre o povoamento e colonização do Piauí, tomando como base a sócio-histórica, a fim de 

buscar, quem sabe, respostas para a realização das variantes de rótico encontrados no Piauí.  
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2 EM BUSCA DA IDENTIDADE LINGÜÍSTICA DO FALAR  PIAUIENSE 

 

 

2.1 A Colonização do Piauí: relações sócio-históricas e lingüísticas 

 

 

Um dos objetivos deste estudo é correlacionar os fatos sócio-históricos aos lingüísticos. O 

trabalho nessa abordagem volta-se para a compreensão dos fenômenos a partir de seu acontecer 

histórico, no qual o particular é considerado uma instância social. Embora pareça remoto demais 

sustentar uma hipótese de pesquisa da qual aduz ser a formação e colonização do Piauí de 

importância capital no surgimento do seu falar, acredita-se que a formação da sua identidade é 

fator que se correlaciona com a sua estabilidade e expansão lingüística. Além disso, apesar de não 

haver na literatura nada que comprove e caracterize a malha sociolingüística do e sobre o Piauí, 

infere-se ser a relação sócio-histórica de um dado lingüístico que permita por si só estabelecer o 

marco referencial desse falar.  

Por esse motivo, tomou-se a interpretação sócio-histórica e, em particular, a da 

formação de Teresina, dando-se ênfase aos aspectos demográficos e étnicos como possíveis 

propulsores e representativos da marca lingüística do falar piauiense, resultante da formação 

de sua identidade, para a explicação do fenômeno lingüístico ora aventado. 

O Estado do Piauí é totalmente diferente do resto do Brasil, sob vários aspectos. 

Possivelmente o mais importante deles é o aspecto demográfico que, ao lado de outros, denota 

características próprias advindas da sua história e formação. Isso porque, historicamente, o 

Piauí era uma espécie de via migratória entre o nordeste árido e as terras férteis do Maranhão 

(COSTA, 1979, p.8). O Estado funcionava, assim, como uma espécie de „corredor migratório‟ 

para aqueles que desejavam ir e vir para o Nordeste. 

Há registros na história que dão conta de que o Piauí também foi habitado por índios 

da tribo tupi, caraíba e tapuia. E de acordo com documentos que se referem ao Piauí, os 

primeiros povos primitivos que habitaram a bacia do Parnaíba foram os Tremembés, os 

Aroás, Cupinharões, Tabajaras e Amoipiras. Este fato fica evidenciado até no étimo da 

palavra que deu origem ao nome Piauí. Inicialmente as terras do Piauí receberam a 

denominação de Piagui, nome de terras indígenas. Mais tarde, batizaram-nas Piagoí. Algum 

tempo depois recebeu a denominação de Piauí – que significa „rios de piaus‟, uma espécie de 

peixe. Piau é um peixe muito comum nos rios e açudes piauienses. (RODRIGUES, 2004). 
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É fato que, durante muito tempo, o Piauí ficou esquecido. Mas com a chegada de um 

bandeirante paulista, de nome Domingos Jorge Velho, as terras piauienses começaram a 

florescer, e o seu território insólito ia sendo desbravado. Cultivou a terra e criou gados, no 

entanto continuou desbravando novas regiões, partindo, então, do solo piauiense. 

Pouco tempo depois da passagem de Domingos Jorge Velho, veio Domingos Afonso 

Mafrense, colonizador do Estado. Instalou-se numa fazenda à margem do riacho Mocha, 

formando-se naquele local um povoado, que mais tarde se chamou Nossa Senhora da Vitória 

do Brejo da Mocha. Com o desenvolvimento da lavoura e da criação de gado, o povoado 

desenvolveu-se e foi elevado à categoria de vila, com o nome de Mocha. Mais tarde, passou à 

condição de cidade.  

O Piauí já independente, a vila da Mocha foi escolhida para a capital, com o nome de 

Oeiras, uma homenagem ao conde de Oeiras, conhecido mais tarde como Marquês de 

Pombal. A partir desse momento, floresceu rapidamente, tornando-se o centro mais 

importante do novo Estado.  

Entretanto, desde os tempos coloniais pensava-se em mudar a capital do Piauí para as 

margens do rio Parnaíba, por ser Oeiras uma cidade de difícil comunicação e administração. Apesar 

de tão justos motivos, a mudança só aconteceu em 1851, com a decisão acertada do Conselheiro 

José Antônio Saraiva. Às margens do Parnaíba foi instalada a Nova Vila do Poti, que ganhou, em 

seguida, o nome de Teresina, instalada definitivamente em 16 de agosto de 1852, em homenagem a 

D. Teresa Cristina Maria de Bourbon, a imperatriz do Brasil. 

Assim, os primeiros habitantes da nova capital – Teresina – eram antigos moradores 

da antiga Vila Velha do Poti, hoje um conhecido bairro de Teresina chamado “Poti Velho”. 

Esses habitantes eram formados de pequenos comerciantes, agricultores e fazendeiros que 

residiam na circunvizinhança, além de pessoas vindas de Oeiras
1
, na maioria, funcionários 

públicos, militares e pessoas ligadas à Igreja. Tempos depois, vieram os negros e escravos 

para ajudar na construção dos edifícios. Juntamente com a mudança da Capital, acredita-se 

que Teresina tenha herdado também alguns traços característicos do linguajar oeirense. O 

ponto de partida para afirmações nesse nível talvez seja o de considerar o papel dessa inter-

relação entre o oeirense e o teresinense nas interações verbais, no período da transferência da 

capital de Oeiras para Teresina. Essa se fez de forma salutar e importante para o 

estabelecimento do falar piauiense, decorrente do contato linguístico entre essas comunidades 

de fala, pois como se sabe, a língua (gem) “não surge do nada, nem é simples mutação 

                                                 
1
 Oeiras fica situada ao sul do Piauí 
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genética ou herança genética isolada da vida social dos humanos”, como enfatiza Marcuschi 

(2003, p.16). Dito de outra forma, entende-se que, além do alcance biológico e o cultural, 

entram como principais formadores da linguagem os aspectos sociais e históricos. 

Em outro aspecto, entende-se que “uma comunidade de fala não pode ser concebida 

como um grupo de falantes que utiliza as mesmas formas; melhor definida como um grupo 

que compartilha as mesmas normas em relação à língua”
2
(LABOV, 1972, p. 158). Sendo 

assim, tais normas seriam observadas a partir de julgamentos de valor (positivo, ou negativo) 

atribuídos conscientemente pelos falantes a certos usos linguísticos, avaliações essas que 

teriam um caráter mais uniforme do que as formas linguísticas, utilizadas heterogeneamente 

na comunidade. 

Apesar de não haver nenhum registro na literatura sobre o falar piauiense e, em 

especial, sobre o de Oeiras, a primeira capital do Piauí pode-se inferir, através de informações 

orais de pessoas ilustres
3
 e conhecedoras da sua história, que a realização do fonema guarda 

resquícios e grande influência da colônia portuguesa, trazida na época do império pelos 

portugueses  pois, ao se observar o oeirense falando, este tende a pronunciá-lo como tepe, 

realização observada, sobretudo, nas pessoas mais velhas. É de se ressaltar que Oeiras guarda, 

ainda hoje, em sua arquitetura uma forte influência portuguesa, herdada da sua colonização.  

Nessa ótica, para caracterizar o falar piauiense, é necessário tratar da formação e 

colonização de Teresina – a capital do Piauí, visto que esta incorporou todos os elementos que 

prenunciavam as características de sua identidade social e cultural e, juntamente, com estes 

aspectos – o do seu falar.  

Assim, a identidade pode assumir um papel secundário e/ou principal para a 

explicação dos fenômenos linguísticos – o que ocorre, sobretudo, nas pesquisas centradas na 

concepção de comunidade de fala, que tem um papel prioritário, em que emergem os aspectos 

de identidade, variação e mudança linguística a que estão intrinsecamente vinculados. Por isso 

é que nas pesquisas sociolinguísticas e, nesta em particular, a questão da identidade tem papel 

central para a explicação do fenômeno da variação linguística ora relatada. 

Dessa maneira, empregar uma ou outra forma adquire valor social, reveste-se de 

significados, os quais são oriundos do conjunto de práticas que o uso da língua integra.  Na visão 

de Eckert (2000), as práticas, dentre elas as linguísticas, emergem em comunidades, em grupos de 

                                                 
2
 Esta tradução é de inteira responsabilidade da pesquisadora 

3
 Informação prestada pelo historiador e professor Raimundo Nonato de Santana, grande conhecedor da história 

do Piauí, em conversa informal com a pesquisadora. 
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pessoas reunidas em torno de um empreendimento comum, no qual tanto a mudança quanto os 

significados sociais da mudança são construídos em interação.  

Contudo, não se pode esquecer, também, que os dados sócio-históricos, per se, não 

permitem ainda apontar com precisão qual teria sido a dimensão da influência demográfica 

para a atual configuração do falar piauiense, bem como para a distinção desse mesmo falar em 

relação ao restante do país. Acredita-se que, como bem assegura Nunes (1974, p. 62), quando 

informa ser a sociedade piauiense, ou seja, a teresinense, composta, inicialmente, de “cento e 

vinte e nove fazendas de gados, em que moram quatrocentos e quarenta e uma pessoas entre 

brancos, negros, índios, mulatos e mestiços”, que tal constituição étnica tenha importância 

para o marco do surgimento de Teresina, que se deu com o decorrer dos tempos pela 

integração do crescimento vegetativo da cidade, de gerações nascidas na própria cidade. 

Mas há de se ressaltar ainda que, na mesma obra de Nunes (1974), o historiador 

enfatiza ser o torrão piauiense constituído por “algumas pessoas [...] em que entra um arraial 

de paulistas com muitos tapuias cristãos”, observando-se aí que a formação do Piauí deu-se, 

em princípio, por paulistas bandeirantes e por índios catequizados.  A denominação „arraial 

dos paulistas‟ deveu-se ao fato de concentrar homens provenientes de São Paulo, que vieram 

ao Piauí para cultivar a terra e criar gado. Isso é evidenciado quando Nunes, ao apontar 

documentos que comprovam serem Domingos Jorge Velho e seus patrícios os primeiros a se 

instalar no Piauí; ao tratar da documentação em que relata a sua colonização, apresenta o 

seguinte excerto: “os paulistas vão chamar outros „patrícios, que desejam de enxamear, 

porque em São Paulo já não há aonde lavrem e plantem”. (NUNES, 1972, p.26). 

 

 

2.2 Colonização do Piauí: controvérsias 

 

 

Corroborando com as mesmas idéias, mais tarde, Nunes (1974) reafirma ter sido o 

Piauí – um território desbravado por vaqueiros e bandeirantes – uma boa parte deles paulista, 

que mantinha a base da sua economia advinda da concessão de sesmarias e o provimento das 

patentes militares. A respeito disso, Nunes (1972, p.3) também escreve: “Domingos Jorge 

Velho e seus sucessores repetidamente deixaram patenteado que foram efetivamente pioneiros 

de nossa economia”. Padre Cláudio (1993, p.12) também se pronuncia, ao afirmar a 

contribuição do paulista como responsável pela construção do solo piauiense, destacando que: 
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“O bandeirante Domingos Jorge Velho, com um grupo destemido de outros paulistas, por 

volta de 1662, ocupou a mesopotâmia do centro norte piauiense, dando começo, em nossa 

terra, a atividade pastoril”. 

Com o mesmo pensamento e ponto de vista semelhante ao de Nunes, Monsenhor 

Chaves trata do assunto, acrescentando, também, a importante participação do baiano, além 

do paulista, na colonização do Piauí, destacando que: 

 

Imbuídos dos mesmos propósitos, de par com a ocupação da terra para a 

instalação de suas fazendas de gado, foi que pisaram o solo piauiense no fim 

do século XVII bandeirantes paulistas e curraleiros baianos da Casa da 

Torre, na época do devassamento. (MONSENHOR CHAVES, 1998, p.182). 

 

Além desses, outros historiadores apontam outro grupo étnico como responsável pela 

ocupação do solo piauiense, dentre eles Noé Mendes que, ao fazer relato da colonização do 

Piauí, assegura que: 

 

Paulistas, baianos e pernambucanos foram os primeiros desbravadores do 

imenso espaço habitado por inúmeras nações indígenas. Eles implantaram 

suas fazendas de gado numa terra conquistada palmo a palmo, a custo de 

sangrentas lutas. (BARROS, 2007, 31). 

 

Percebe-se, ainda, que a herança social, cultural, política e econômica do piauiense 

não é proveniente somente da inter-relação entre os bandeirantes paulistas, mas também de 

outras etnias que aqui chegaram para ajudar a erguer a cidade.  

Dessa forma, quando se fala do soerguimento e construção de Teresina, não se pode 

deixar de tratar também do Piauí, posto que o soerguimento do Estado deu-se primeiro, via 

estabelecimento da capital, destacando-se que a construção de um meio social surge da 

dinâmica e da imperativa movimentação social entre os diferentes agentes que compõem uma 

sociedade. Essa dinâmica costuma ser „natural‟ e sem planejamento, fato que não se deu com 

Teresina, que foi uma cidade pensada e planejada, trazendo consigo a necessidade de 

construir vínculos sociais artificiais. De fato, não existia uma sociedade, economia ou cultura 

teresinenses, ou melhor, piauiense, essa cidade estava nascendo no afã de uma civilização. E 

com o passar dos anos e dos tempos, Teresina ia se configurando, e todos os seus elementos 

prenunciavam as características de sua identidade social – a da nova capital do Piauí. 

Um fator considerado também importante para a constituição da futura sociedade 

piauiense era o contingente de grupo social – ou melhor – os novos habitantes que vieram de 
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outras partes da província, atraídos pela nova cidade, os migrantes e retirantes do século XIX 

que fugiam de „grandes secas‟ (SILVA, 2005), como a de 1877. Nesse contingente incluem-se 

os negros e escravos que ergueram a cidade e eram presenças marcantes na vida urbana, 

embora fossem excluídos e alijados do processo de urbanização de Teresina. Como se 

observa, esta cidade agrupa populações diversas decorrentes da própria formação do Estado. 

Outro paulista teve grande contribuição na formação e colonização do Piauí. Trata-se de 

Francisco Dias de Siqueira que, conforme apontam os historiadores, foi o primeiro bandeirante 

paulista a se estabelecer às margens do Gurguéia
4
 com o fito de explorar as terras piauienses. 

Este muito se dedicou à nação indígena, que vivia e trabalhava na sua fazenda, tornando-se um 

pacificador e amigo daquele povo. A sua contribuição foi tamanha na condução da educação e 

catequização deste povo que a Junta Provisória governante do Brasil da época concedeu-lhe a 

patente de capitão-mor e administrador dos índios pela amizade conquistada. Ele foi honrado 

também por apresentar “um lastro de serviços prestados ao Piauí, para onde volta com 

propósitos de prosseguir na nação colonizadora” (NUNES, 1974, p. 52). 

Embora haja uma controvérsia em apontar ora o bandeirante paulista Domingos Jorge 

Velho como o primeiro a pisar o solo piauiense, ora o baiano Domingos Afonso Sertão (o 

Mafrense), a maioria dos historiadores tende a creditar como precursor da colonização do 

Piauí Domingos Jorge Velho. E nesse sentido é que, nas páginas iniciais da Obra 

Devassamento e Conquista do Piauí, Nunes diz que: 

 

Filiamo-nos à corrente dos que aceitam Domingos Jorge Velho como 

precursor de nossa colonização. Isso já fizemos sentir em trabalhos 

anteriores. Cremos que foi ele quem introduziu nos campos piauienses os 

primeiros rebanhos de gados vacum, cavalar, caprino, e ovino, quem lançou 

no seio da terra piauiense as primeiras sementes de malváceas e gramíneas, 

imprescindíveis ao desenvolvimento da população. (NUNES, 1972, p.3). 

 

Conforme a literatura, apesar de Domingos Afonso Mafrense ter prestado grandes 

serviços ao Piauí, através do cultivo de plantações e criação de gados, a sua presença no 

território piauiense é registrada somente em 1676, e “como pedidor de sesmarias”, seguido da 

conquista de terras que “deu-se à custa de sangue”. (NUNES, 1972; 1975). 

Outro pesquisador da historiografia do Piauí do Estado – o Padre Cláudio Melo – em 

pesquisas realizadas nos arquivos portugueses, afirma que fora Domingos Jorge Velho que 

                                                 
4
 Nasce a 700 metros de altitude numa das encostas da Chapada da Mangabeira, constituindo-se no maior 

afluente da margem direita do Parnaíba. É o afluente que banha o maior número de municípios piauienses, 

segundo Adrião Neto (2003). 
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realmente se antecipou a Mafrense e que a “implantação dos primeiros currais marcha pela 

Ibiapaba e não pelos vales do Gurguéia”. (MELO, 1993, p.13). 

Pode-se perceber também o forte indício da contribuição de baianos, pernambucanos 

e, sobretudo, de paulistas na colonização e formação do Piauí. E essa contribuição não foi 

somente no aspecto cultural, possivelmente tenha sido acima de tudo linguística, visto que, 

durante a sua colonização, decorrente da interação entre homem e sociedade, e do contato 

destes últimos, houve incorporação de hábitos, atitudes e o jeito de expressar dos paulistas, 

adotados, consequentemente, pelos piauienses, em virtude dessa inter-relação durante a 

colonização do Estado.  

Um fato é certo: tendo sido o Piauí colonizado por paulistas ou baianos ou ainda por 

pernambucanos, acredita-se que o piauiense tenha sofrido influência de todo esses falares, 

devido não só ao contato linguístico, mas também decorrente das relações sociais e 

comerciais que mantiveram durante o período de colonização. Nesse sentido, Bloomfield, ao 

tratar de línguas e dialetos em contato (apud WEINREICH et al 2006, p.93), assevera que: 

 

Todo falante está constantemente adaptando seus hábitos de fala aos de seu 

interlocutor; ele abre mão de forma que tem usado, adota novas e, talvez 

mais freqüentemente que tudo, muda a freqüência das formas faladas sem 

abandonar inteiramente as velhas ou aceitar qualquer uma que seja realmente 

nova para ele. 

 

Por essa razão, acredita-se que a fala do piauiense tenha sofrido influência de toda 

ordem, embora não fale exatamente igual a paulistas, baianos e pernambucanos, os piauienses 

compartilham traços linguísticos que distinguem seu grupo de outros, compartilhando norma e 

atitudes linguísticas diante do uso da linguagem, como é próprio de toda comunidade de fala. 

 

 

2.3 A Identidade do Falar Piauiense Através do Rótico: uma tentativa de descrição 

 

 

Falar de identidade é verificar os motivos sobre os quais os fenômenos linguísticos são 

explicados dentro dos aspectos que circundam a variação e mudança linguística, com vistas a 

descobrir a relação entre a sua formação histórico-geográfica, que possa retratar as origens 

dessa identidade numa comunidade de fala. 
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Nesta esteira, é conveniente indagar, teria a realização de suas variações – o tepe, a 

fricativa glotal e a fricativa palatal – surgido a partir do contato de paulistas com piauienses, 

naquela época da colonização? E mais: teria este fonema chegado aqui por intermédio desses 

bandeirantes paulistas, uma vez que eles foram corresponsáveis pela colonização e formação do 

solo piauiense, pois, como já descrito, os paulistas foram os primeiros a estabelecer negócios na 

compra e venda de gado e a comercializarem com os piauienses. E, neste sentido, tomando as 

palavras de Pagoto (2005, p. 32), “contar a história do português do Brasil é mergulhar na sua 

história colonial e de país independente, já que as línguas não são organismos desgarrados dos 

povos que as utilizam”. Ratificando o que Pagoto diz, convém ressaltar que, para contar a história 

da língua portuguesa falada no Piauí, é também necessário mergulhar nos primórdios da sua 

história, visto que esta não se dissocia do seu povo.  

E mais, poderiam atribuir-se alguns traços ao contato linguístico, com ênfase em 

traços fonológicos, principalmente os pertinentes à mudança e variação do fonema, falado por 

piauienses, sob a influência de paulistas, baianos e pernambucanos? Uma resposta prévia 

parece sintetizar a indagação, qual seja, aquela apontada por Holm, enfatizando o aspecto 

fonológico como fator de contribuição dessa influência. Em suas palavras, afirma: “a 

fonologia também pode contribuir para o entendimento do grau de continuidade da 

transmissão linguística, lançando luzes sobre o tipo de contato linguístico que ocorreu” 

(HOLM, 1992 apud NARO; SCHERRE, 2007, p. 118). 

E também, adotando-se as palavras de Benveniste, este informa que a “sociedade não 

é possível a não ser pela língua; e pela língua, também o indivíduo”. Em decorrência disso, 

tomando, ainda as idéias de Benveniste, pode-se afirmar que: 

 

É dentro da e pela língua que o indivíduo e sociedade se determinam 

mutuamente [...] é que a língua é a manifestação concreta da faculdade da  

linguagem, isto é, da faculdade humana de simbolizar [...] é pelo exercício 

da linguagem que o homem constrói sua relação com a natureza e com os 

outros homens [...] a linguagem sempre se realiza dentro de uma língua 

definida e particular, inseparável de uma sociedade definida e particular. 

(BENVENISTE, 2005, p. 27-31). 

 

Sem dúvida, é através da existência da relação intrínseca entre língua (gem) e homem 

que se estabelece a sociedade, pois uma não é concebida sem a outra. Dessa relação nasce a 

palavra, ou melhor, o uso que ela adquire e se constitui nas relações espaço-temporal a que se 

submete o homem. Com efeito, o status quo do homem depende disso, dependendo também 
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dos seus hábitos, comportamento e cultura. É a língua que permite, dessa feita, que o homem 

se situe na natureza e na sociedade, é através dela que se pode caracterizar um falar ou dialeto.  

É, portanto, via língua que se pode traçar um perfil do espaço, do tempo e em qual 

sociedade está circunscrito determinado dialeto dentro de uma mesma língua com o objetivo 

de se observar a forma como o mundo é expresso e simbolizado na sua origem e até nas 

convicções político-ideológicas.  Nesse contexto, pode-se ressaltar também que todas as 

línguas do mundo são sempre continuações históricas de gerações sucessivas de indivíduos 

que legaram a seus descendentes o domínio de uma língua particular. Dessas continuações 

históricas advêm as mudanças temporais, que são parte da história das línguas. Daí a 

importância e a necessidade de se estudarem, analisarem e caracterizarem tais falares, antes 

que sejam absorvidos ou desapareçam, sem que deles se faça um estudo científico 

sistematizado, registrando-o para posterior história da língua. (FARACO, 1991). 

Ainda, sustentando-se nas teorias de Benveniste (2005), pode-se enfatizar que a língua 

só existe no indivíduo e este muito prescinde da sociedade para aí se estabelecer e criar 

vínculos de toda ordem, principalmente, linguísticos. Daí, poder se dizer que, há uma relação 

imperativa e necessária entre língua e indivíduo e/ou entre língua e sociedade, considerando-

se que um e outro guarda em suas estruturas quer fonológica, morfológica, sintática e léxico-

semântica – características que denotam o grupo social que as utiliza. 

Incluindo-se, dentro de visão semelhante, encontram-se as idéias de Labov, precursor 

da Sociolingüística de modelo Variacionista e adotada, neste trabalho, como fundamento de 

base teórica. É que, segundo Labov (1983, p.235), a característica essencial da linguagem é o 

seu caráter social e a percepção de que, sem esta, o ser humano fica isolado e distante do 

contato com a sociedade.  

Vê-se, portanto, que, Labov também considera a linguagem um tipo de 

comportamento inseparável do homem, a considera, pelo expresso em suas palavras, como 

algo que não se dissocia do homem, aonde quer que ele vá, desde tenra idade. O que não 

deixa de ser um condicionamento para viver em sociedade.  

A respeito desse importante condicionamento da língua, para se viver em sociedade 

Monteiro (2000, p. 17) faz algumas reflexões, apontando que: 

 

Quando se pensa nas relações existentes entre linguagem, cultura e 

pensamento surgem questões como a seguinte: 

a) Até que ponto a linguagem exerce influência no modo de pensar dos 

povos? 

b) Se as línguas têm estruturas diversificadas, será que também é diferente a 

organização mental dos homens? 
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Questões como essas suscitam as relações que existem entre língua e sociedade. Para 

responder, portanto, a tais indagações, deve-se ter em mente que “a língua não é simplesmente um 

veículo para se transmitir informações, mas é também um meio para se estabelecer e manter 

relacionamentos com outras pessoas” (MONTEIRO, 2000, p. 16). Ao afirmar isso, Monteiro (2000) 

deixa claro que os contatos sociais e os papéis sociais na transmissão de informações constituem 

uma prova cabal de que existe uma íntima relação entre língua e sociedade.  

Contudo, essa relação é muito mais profunda do que se imagina. Ainda, segundo 

Monteiro (2000, p. 16-17), “a própria língua como sistema acompanha de perto a evolução da 

sociedade e reflete de certo modo os padrões de comportamento, que variam em função do 

tempo e do espaço”. Por isso, se explica o fenômeno da diversidade e até mesmo de mudança 

lingüística, tão enfatizada por Labov.  

Se isso é verdade, pode-se mencionar que a sociedade é condicionada pela língua e vice-versa. 

Em sendo assim, uma simples variação no nível fonológico é fator suficiente para se constatar uma 

mudança na maneira de articular um fonema, é verdade também que é nesse nível que se pode 

perceber essa variação com mais acuidade, embora ela possa muitas vezes passar despercebida para 

uma pessoa comum que não esteja envolvida com os fatos da língua. 

Tudo o que fora apresentado até o momento serve para levantar como hipótese que o 

surgimento do „r‟ e, especialmente, de suas variantes provavelmente tenha se dado a partir do 

contato dos paulistas com piauienses, ou até mesmo com os baianos e pernambucanos, já que na 

sua colonização teve também contribuição dessas etnias. Possivelmente a influência do paulista 

e de Domingos Jorge Velho, em especial, tenha influenciado o modo de falar do piauiense, visto 

que estes ficaram em solo piauiense por quase duas décadas, conforme preconiza Sobrinho 

(1946, p. 64): 

 

II – Estabelecera-se o terço paulista, com fazendas de gado, ao longo do 

Parnaíba e do Poti, topando bandeiras ao gentio do Piauí e permitindo, desse 

modo, que se povoasse a região. 

III – depois de vinte quatro a vinte e cinco anos de semelhante atividade, 

deixara todos os seus bens e criações ao longo do Parnaíba, para se dirigir 

aos quilombos dos negros dos Palmares. 

 

Apesar de ser difícil precisar exatamente a entrada de um segmento ou de uma palavra 

em uma dada comunidade de fala, tem-se a convicção de que é possível associar as 

preferências, sobretudo linguísticas, sofridas por influência de contatos entre os povos quer da 

mesma região quer de regiões geográficas tão díspares, como o foi o contato dos bandeirantes 

paulistas por ocasião da colonização do Piauí. 
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O que se pode dizer é que os paulistas têm uma marca, pelo menos, linguística que os 

identifica de imediato. Trata-se da realização do /r/. Eles o fazem, preferencialmente, com o 

[] retroflexo ou caipira. Embora na fala dos piauienses não ocorra tal pronúncia, postula-se 

que a presença desse fonema na fala desse povo pode ter sido resultado do contato com os 

paulistas durante o período da colonização do Piauí. Uma marca dessa influência pode ser 

observada, por exemplo, com a realização do tepe, pronúncia muita significativa entre os 

piauienses mais velhos, da qual se tratará mais adiante na análise linguística. 

Se não se puder fazer essa postulação com relação a tal fato linguístico, que é representativo 

no sotaque do povo do Piauí, reduzir-se-á a língua a mero „instrumento de comunicação‟, e se assim 

o for, leva “a crer em uma relação neutra entre falante e sua língua”, conforme assegura Calvet 

(2002, p.65). E, como se sabe, essa neutralidade inexiste em qualquer aspecto das relações 

interpessoais, como bem já provaram os estudiosos das línguas pois, como também assevera Calvet 

(2002, p.65), “existe todo um conjunto de atitudes, de sentimentos dos falantes para com suas 

línguas”, para com as variedades de línguas e para com aqueles que as utilizam, tornando superficial 

o entendimento da língua como simples instrumento. 

O retroflexo tem sido usado na classificação fonética dos sons consonantais por tomar 

como base seu ponto de articulação ao elevar o reverso da ponta da língua em direção ao 

palato duro. Esse tipo de realização é observado no dialeto paulista e, sobretudo, no dialeto 

caipira. Cagliari (1981, p.32) afirma que “parece ser comum também no dialeto paulista a 

ocorrência de um tepe surdo precedendo a fricativa retroflexa anterior surda”. 

Embora no Piauí, ou melhor, em Teresina e no norte do Estado, a realização do erre 

não se dê como retroflexo, mas como uma das variantes do rótico, ou melhor, ora como 

fricativa glotal ou como tepe; ou ainda, sofrer um apagamento e realizar-se, em última 

instância, como uma variante palatal, mesmo assim, não se pode deixar de dizer que o erre 

falado pelo piauiense tenha sofrido influências advindas da sua formação e colonização. A sua 

presença é marcada principalemente através do tepe [], como será mostrado no capíulo 

dedicado à análise. 

Ressalte-se que, de acordo com informações colhidas em conversas informais com o 

historiador piauiense Raimundo Nonato de Santana, outrora, pode ter havido outra variante de 

rótico no falar piauiense, a fricativa velar. Provavelmente, essa variante tenha sofrido um 

enfraquecimento, deixando de ser uma velar, passando a uma realização glotal adotada, nos 

dias atuais, como norma na fala do piauiense da capital e do norte do Estado, como tão bem se 

pode constatar ao ouvir um piauiense. Acredita-se que esse enfraquecimento, já discutido por 
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Callou (1996), ocorra pelo menos em posição final, resultado da debilidade e enfraquecimento 

do rótico, confirmado através da regra r → x→h→ Ø. 

O próximo capítulo será dedicado à metodologia adotada para este trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

1.1 Considerações Gerais 

 

 

O objeto de estudo deste trabalho insere-se no campo da Fonologia Linear e toma 

como metodologia a Sociolingüística Variacionista e a Fonética Acústica para a sua 

realização. É através da Fonologia Linear que se busca entender de que modo se organizam as 

propriedades fonológicas nessa perspectiva de análise. E com o apoio da Sociolinguística 

Variacionista entender de que modo a variação se apresenta em termos estatísticos, visto que, 

com os resultados desses dados quantitativos, podem-se ter resultados mais confiáveis. 

As causas do fenômeno ora em análise têm motivações sociolinguísticas. Por essa 

razão, faz-se necessária uma análise, com ênfase na Sociolinguística Variacionista, que será 

oportunamente explicitada, para a verificação das motivações da variação do rótico, sobretudo 

das relacionadas à variante fricativa glotal e à fricativa palatal em posição de coda no falar 

piauiense. 

A hipótese geral dá conta de que o fonema /r/, na sua forma subjacente, realiza-se de 

quatro maneiras diferentes no falar piauiense, no qual se registra a realização do /r/ como [] 

diante de coda silábica e em contexto pós-silábico seguido de [t], como se verifica em 

palavras do tipo: corte e porte, por exemplo. Nessas palavras, é possível constatar a 

ocorrência de uma palatalização na fala do piauiense, que pode estar condicionada tanto pelo 

contexto fonético como pelo contexto social. Para saber que tipo de palatalização é essa: se 

falsa, total ou parcial será empreendida uma análise acústica de palavras que contenham o 

segmento africado []. 

Outras três variantes estão relacionadas ao dialeto piauiense, elas são a fricativa glotal 

[], o tepe [] e o zero fonético [ø], que não serão submetidas à análise acústica, em virtude 

de elas não exigirem uma análise acústica e nem ser o propósito central desse trabalho de 

pesquisa. Neste aspecto, tais variantes serão analisadas somente na perspectiva linguística e 

social, cujos fatores serão quantificados pelo programa GOLDVARB, conforme prevê o 

método da Sociolinguística Quantitativa. 
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3.2 A Comunidade Pesquisada: Teresina e cidades do norte do Estado 

 

 

Teresina é a capital do Estado do Piauí e fica localizada no centro-norte do Estado e 

meio norte do Nordeste brasileiro. É o maior centro populacional do Piauí. Atualmente conta 

com uma população de 714.318 habitantes, sendo 676.596 na zona urbana e 37.722 na zona 

rural. Foi uma cidade planejada a partir da sua transferência, visto ter nascido com função 

administrativa, e atualmente reúne o maior número de indústrias, concentrando também o 

maior número de empresas comerciais. 

A cidade possui uma superfície total de 1.1672.5 km² e tem os seguintes limites 

geográficos: ao norte limita-se com os municípios de União e José de Freitas; ao sul, com os 

municípios de Palmeirais e Monsenhor Gil; a oeste, com o estado do Maranhão, mais 

precisamente com Timon; a leste, com os municípios de Altos e Demerval Lobão.  

Teresina é banhada por dois rios perenes: o Parnaíba, que percorre 90km do 

município, e o Poti, com 59km de extensão.  

As cidades do norte do Estado que compuseram a pesquisa foram: José de Freitas, 

Miguel Alves, Campo Maior, Piripiri, Castelo do Piauí, Buriti dos Montes, Cocal de Telha, 

Barras, Boa Hora, Esperantina e Parnaíba. Algumas dessas cidades ficam geograficamente 

muito próximas da capital Teresina, é o caso de Altos (41km); José de Freitas (48km), Campo 

Maior (78km), Miguel Alves (110km), Cocal de Telha (116km), Barras (119km), Boa Hora 

(137km); outras, um pouco mais distantes geograficamente. Apesar disso, Teresina continua 

sendo referência para os habitantes dessas cidades e um local de negócios e serviços com o 

qual estão em constante contato. No grupo das cidades mais distantes da capital figuram: 

Piripiri (157km); Castelo do Piauí (190km); Buriti dos Montes (250km) e Parnaíba (318km). 

 

 

3.3 População e Amostra 

 

 

A população desta pesquisa compreende 36 informantes, sendo 18 homens e 18 

mulheres da zona urbana do município de Teresina ou provenientes do norte do Estado. Ou 

melhor: são informantes que nasceram nessa região do Estado e ainda continuam em contato 
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com a sua cidade de origem. A seleção dos informantes seguiu o modelo da amostragem 

aleatória estratificada, que deveria apresentar as seguintes características sociais: 

 

a) Sexo → masculino e feminino; 

b) Faixa etária → 15 a 25/; 26-47 e mais de 47; 

c) Escolarização → 0 a 4/ 5-8 / +8. 

E com os seguintes pré-requisitos: 

d) Ter nascido em Teresina; e não se ter dela afastado por muito tempo; 

e) Ser proveniente do norte do Estado e estar sempre em contato com a capital e da 

sua cidade de origem. 

 

 

                     Mapa 01: Estado do Piauí com destaque para a região norte 

 

 

3.3.1 Composição da amostra 

 

 

A amostra utilizada nesta pesquisa restringiu-se a 36 informantes, sendo 20 da capital 

e 16 da região norte. Esses 16 informantes, apesar de residirem na capital, estão sempre indo 

às suas cidades de origem, visto terem, a maioria deles, parentes consanguíneos. Os 
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informantes são provenientes de: Altos (2), Miguel Alves (1), Campo Maior (2), Piripiri 

(1), Castelo do Piauí (2), Cocal (1), Buriti dos Montes (1), Barras (1), José de Freitas (2), 

Boa Hora (1), Esperantina (2) e Parnaíba (2), divididos conforme as características sociais 

e os perfis dos entrevistados. 

 

 

Mapa 02: Universo da Pesquisa: Teresina e cidades do norte do Estado 

 

O número de falantes apropriados, segundo as orientações sociolinguísticas, principalmente 

as de Labov (1981), e para que haja uma análise fiel e imparcial, deve ser composto por cinco 

falantes por célula de indivíduos, apresentando as mesmas características sociais. Apesar da não 

possibilidade da amostra ideal para esse trabalho, devido a problemas de ordem técnica, 

acredita-se que isso não inviabilizou traçar um perfil e uma análise específica da comunidade 

com relação ao fenômeno linguístico estudado. Contudo, a seleção dos informantes seguiu o 

modelo da amostragem aleatória estratificada, estabelecendo-se 06 células, conforme as 

variáveis sociais: sexo, faixa etária e escolarização, com 02 informantes para cada célula. Sem 

contar que o número de informantes, que foi de 36, é relativamente suficiente se enquadrando, 

portanto, dentro das exigências sociolinguísticas. 

Na combinação das três variáveis, tem-se uma caracterização dos informantes, 

apresentados no quadro a seguir: 
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N° SEXO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

1.  Masculino 15-25 0-4 

2.  Masculino 26-47 0-4 

3.  Masculino + 47 0-4 

4.  Masculino 15-25 5-8 

5.  Masculino 26-47 5-8 

6.  Masculino +47 5-8 

7.  Masculino 15-25 + 8 

8.  Masculino 26-47 + 8 

9.  Masculino +47 + 8 

10.  Feminino 15-25 0-4 

11.  Feminino 26-47 0-4 

12.  Feminino +47 0-4 

13.  Feminino 15-25 5-8 

14.  Feminino 26-47 5-8 

15.  Feminino +47 5-8 

16.  Feminino 15-25 + 8 

17.  Feminino 26-47 + 8 

18.  Feminino +47 + 8 

Quadro 01: Caracterização geral dos informantes 

 

Pelo visto nesse quadro, os informantes estão distribuídos em três faixas etárias, sendo 

a primeira de 15-25, denominada faixa etária I; a segunda de 26-47, faixa etária II, e a 

terceira, faixa etária III, com mais de 47 anos, conforme distribuição dos quadros a seguir. 

 

QUANTIDADE IDENTIFICAÇÃO IDADE SEXO 

01 P.F. A 25 F 

02 C.P.O 23 F 

03 D.H.S.A 15 F 

04 C.S.C 22 F 

05 M.A.S 20 F 

06 N.J.S 25 F 

07 M.A.A.C 23 M 

08 F. J. M. S 20 M 

09 F. M. L. 21 M 

10 F. A. M 19 M 

11 W. F. S 21 M 

12 O. J. C. S 25 M 

Quadro 02: Caracterização dos informantes da faixa etária I (15-25) 

 

QUANTIDADE IDENTIFICAÇÃO IDADE SEXO 

01 L. C. M. S 32 F 

02 B. R. S. 39 F 

03 M. L. F. 34 F 

04 A. A. A. 31 F 

05 M. S. S 33 F 

06 K. E. M. L. 32 F 

07 J. L. O 38 M 

08 J. E. N. 47 M 

09 V. P N. C. 32 M 

10 L. S. F. 34 M 

11 F. J. S. 44 M 

12 F. E.O. 35 M 

Quadro 03: Caracterização dos informantes da faixa etária II (26-47) 
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QUANTIDADE IDENTIFICAÇÃO IDADE SEXO 

01 J. C. C 49 F 

02 F. S. L 59 F 

03 T. P. S 57 F 

04 F. S. O 48 F 

05 M. A. A. C 50 F 

06 M. P. S. M. L. 48 F 

07 J. C. P 80 M 

08 F. S. 49 M 

09 P. C. S 49 M 

10 A. S. S. 48 M 

11 A. B. S 52 M 

12 L. C. C. S 48 M 

                                  Quadro 04: Caracterização dos informantes da faixa etária III (+ 47) 

 

 

3.3.2 Pesquisas de Campo e Coleta de Dados  

 

 

3.3.2.1 Pesquisa de Campo I  

 

 

As pesquisas de campo vêm cada vez mais abrindo espaço para o estudo da relação 

entre fatos da língua oral, relacionando-os a seu contexto social. Muitos e variados estudos já 

demonstraram a importância da variabilidade do uso da língua e como este reflete 

sobremaneira os diferentes tipos de significados sociais. É nesta perspectiva que este trabalho 

busca investigar o comportamento variável do fonema /r/ em posição de coda silábica, 

respaldado na teoria da sociolinguística laboviana. 

Assim, o procedimento de coleta de dados da pesquisa I foi realizado de dezembro de 2006 

a abril de 2007, com pessoas nascidas em Teresina ou que tenham nascido no norte do Estado.  

Em parte, contrariou-se às recomendações da Sociolinguística e, conseqüentemente, as 

de Labov – segundo as quais o pesquisador não se deve apresentar como fazendo parte de 

uma universidade, visto que pode criar uma situação de embaraço e o informante pode ficar 

pouco à vontade. Contrapondo-se a isso, deu-se conhecimento aos informantes de que se 

tratava de um trabalho para a universidade, o qual precisava traçar um perfil dos falantes do 

Piauí, residentes em Teresina. Para isso, enfatizou-se que a conversa estabelecida poderia 

servir para mostrar se o modo de falar do piauiense era cantado ou não; ou se este falava 

apressado, como costumam observar as outras pessoas que não são do Piauí. Desse modo, não 

se revelou o principal objetivo da pesquisa e conseguiu-se a adesão de muitos informantes que 
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se mostraram ora arredios, ora desconfiados e com medo de que o que eles dissessem pudesse 

comprometê-los. 

Como se sabe, a entrevista é um dos procedimentos mais habituais nos estudos 

linguísticos e também o mais vantajoso para a pesquisa de natureza fonológica. Para tanto, 

adotou-se a gravação das falas; procedendo-se, em seguida, à transcrição grafemática e 

triagem, que consiste na retirada de todos os contextos em que ocorreu o /r/ em posição 

interna e externa de coda. E, finalmente, procedeu-se à transcrição fonética do ambiente 

fonético no qual se encontrava o fenômeno estudado.  Cada entrevista tem duração variando 

entre 20 a 40 minutos em média e está dividida em dois momentos: 

 

a) leitura dirigida, em que se usaram palavras e períodos longos, em cujos contextos 

o fonema /r/ fosse predominante e estivesse em posição de coda. Essa 

metodologia tinha como objetivo elicitar o comportamento do /r/, através da 

leitura dos informantes; 

b) conversa livre, na qual provocaram-se narrativas sobre as experiências pessoais 

por parte dos informantes, fazendo com que eles expressassem atitudes,  

observando-se a sua fala casual e habitual. 

 

Antes de se iniciar a gravação da entrevista, solicitava-se o preenchimento de uma 

ficha, com alguns dados dos informantes, procurando deixá-los à vontade e conscientes de 

que estavam prestando um serviço de grande relevância para a execução deste trabalho. 

Realizou-se o levantamento dos dados, procedendo-se à audição das gravações 

armazenadas no gravador digital Olympus VN -120PC, posteriormente, armazenadas no 

computador e seguidas das respectivas transcrições das ocorrências. Depois, as ocorrências 

foram codificadas, conforme os fatores investigados, visando à série computacional dos 

programas GOLDVAR 2001, que tratou da análise estatística.  

O GOLDVARB 2001 é um instrumento estatístico que possibilita ao pesquisador 

estudar fenômenos variáveis verificados através de resultados que deverão ser interpretados 

dentro de uma visão teórica da língua. A análise quantitativa da interferência de uma categoria 

postulada sobre uma ou outra variante é executada, por meio de modelos matemáticos de 

porcentagens e pesos relativos, cumprindo, desse modo, o objetivo da Teoria da Variação 

postulada por Labov, que é a de avaliar e medir uma regra variável.  
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3.3.2.2 Pesquisa de Campo II 

 

 

Já a pesquisa de campo II contou com outros informantes, embora, a princípio, a idéia 

fosse contar com o mesmo perfil de informantes da pesquisa I. A despeito disso, somente um 

informante da pesquisa de campo I aceitou participar do trabalho de pesquisa novamente. Os 

demais não aceitaram ou não foram localizados. Um dos motivos alegados para não participar 

da nova proposta de trabalho de pesquisa era o fato de eles terem que se deslocar de suas 

casas para o estúdio, onde seria realizada a gravação das falas, pois, como nessa etapa era 

necessário contar com gravação de boa qualidade e, portanto, sem ruído algum, o ideal foi 

levar os informantes para um laboratório ou estúdio. Como não se conta em Teresina com um 

laboratório de fonética, por exemplo, restava o estúdio de gravação, e assim se procedeu. 

Ao todo, gravou-se a fala de 20 pessoas de idades variadas, que vão de 16 a 60 anos, 

contando, também, com grau de escolaridade variada. Todos eram naturais de Teresina de cidades 

circunvizinhas à capital, preferencialmente, que se situam a norte do Estado.  

A gravação foi realizada no Estúdio de Rádio e Produção no Centro de Ensino 

Unificado de Teresina – CEUT, monitorado pelo técnico Benício Franco, diretamente no 

computador Pentium IV, com 2HD de 20Gb, 256Mb de memória RAM e processador de 

700Mhz. Foram utilizados ainda: mesa de som Stanner, microfone Somson; placa de áudio 

Delta 44 com ajuda do software Sound Forge 6.0. A partir da placa de som do computador 

que gerencia o estúdio, o corpus foi gravado diretamente em CD-ROM, de modo que a cada 

repetição correspondesse uma faixa. 

O coprus para a análise acústica contou com 9 (nove) frases-veículo, gravadas por 20 

informantes, correspondendo a um total de 180 frases. Essas frases foram divididas num 

arquivo digital que se iniciava com “eu falei _________ e terminava com o enunciado 

“vezes”. O programa de análise acústica adotado para se proceder às referidas análises foi o 

Praat, obtido livremente no site www.praat.org. 

Os dados desta pesquisa foram colhidos entre outubro e dezembro de 2008, e contaram 

com as seguintes frases-veículo: 

(1)  Eu falei porta duas vezes 

(2) Eu falei corta duas vezes 

(3) Eu falei morta duas vezes 

(4) Eu falei porte duas vezes 
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(5) Eu falei corte duas vezes 

(6) Eu falei morte duas vezes 

(7) Eu falei posta duas vezes 

(8) Eu falei costa duas vezes 

(9) Eu falei mostra duas vezes 

 

Este modelo de frase veículo obedece aos critérios de pesquisa adotados em análise 

acústica. O objetivo dessa análise é verificar a configuração acústica dos fonemas /r/, /s/ e  //  

em palavras cujos segmentos apresentem /r/ e /s/. Além desse objetivo, pretendia-se investigar 

se há diferença e/ou semelhança entre corta e costa, ou ainda, entre porta e posta; objetivo, 

contudo, não concretizado devido ao tempo exíguo. Através desse parâmetro, é possível saber 

como o /r/, ao se realizar como [], configura-se, acusticamente, observando-se, 

especialmente, se a concentração de energia em frequências mais baixas atesta a realização da 

palatoalveolar //, o que caracterizará a palatalização da fricativa glotal surda []. Resta 

saber, então, que tipo de palatalização é esta: se falsa, parcial ou incipiente, o que só é 

possível responder diante dos resultados de uma análise acústica empreendida através de 

programas como Praat, que foi desenvolvido com essa finalidade. 

 

 

3.3.3 Seleção das variáveis 

 

 

3.3.3.1 Variável dependente 

 

 

Consideraram-se como variáveis dependentes as quatro variantes fonéticas do /r/ em 

posição de coda interna e externa, a saber: a fricativa glotal ou aspirada, o tepe, o zero 

fonético e a fricativa palatal, discriminadas abaixo. Considerando os dados, observou-se que a 

ocorrência da variação está condicionada por elementos contextuais linguísticos (fatores 

estruturais) e extralingüísticos (fatores sociais). Labov (1966) mostra que a estrutura 

linguística é tão complexa quanto a estrutura social da comunidade na qual ela atua e tem 

funcionamento. Nesse aspecto, o comportamento fonológico de uma língua obedece a uma 

estruturação sistemática de uma parte dela.   
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                         /r/ → 

 

 

 

3.3.3.2 Variáveis independentes 

 

 

Na visão de Labov (1988), denomina-se de variável independente um grupo de fatores 

estruturais e sociais suscetíveis de resultar em diferentes valores. Tais grupos de fatores 

ajudarão a identificar os contextos que favorecem ou desfavorecem a ocorrência de uma 

variável dependente. A partir dessa afirmação e dos dados coletados na pesquisa de campo, 

foram definidos 11 (onze) grupos de fatores ou variáveis independentes para a verificação de 

efeito de cada fator na aplicação da regra de variação do /r/ em posição de coda. Portanto, no 

total, contando-se com a variável dependente, têm-se 12 (doze) grupos de fatores, sendo sete 

linguísticos e quatro extralinguísticos. Dessas, as variáveis lingüísticas destacadas foram: 

 

 

3.3.3.3 Contexto fonológico precedente 

 

 

(alta anterior e posterior /i/ - /u/)  

(média -alta posterior /o/ - //)  

(média-alta anterior /e/ - //)  

(baixa /a/) 

 

 

3.3.3.4 Contexto fonológico seguinte 

 

 

→coronal tipo (1) 

→ coronal tipo (2)  

[h] fricativa aspirada 

[г ] tepe           

[ø] zero fonético  

[] fricativa palatal surda ou palatalização  
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→ dorsal  

→ labial 

 

Em função dos inúmeros knockouts, a variável independente contexto fonológico 

seguinte foi dividida em dois grupos. A primeira foi denominada coronal tipo (1), que passou 

a ser representada por: [d], [l], [n], [r], [s], [z], [], []; enquanto as coronais tipo (2) 

passaram a ser representadas somente por [t] e []. 

 

 

3.3.3.5 Tonicidade da sílaba 

 

 

 tônica  

 átona  

 

 

3.3.3.6 Extensão da palavra 

 

 

 uma e duas  sílabas                          (cor.) / (mor.te) 

 três sílabas                                       (cur.ti.ção) 

 mais de três sílabas                          (con.tro.ver.ti.do) 

 

Também pela mesma razão que se procedeu com a variável independente contexto 

fonológico seguinte, procedeu-se com a variável extensão da palavra pois, além dos 

knockouts, havia um número ínfimo de palavras com uma sílaba. 

 

 

3.3.3.7 Posição 

 

 

 Interna: porta  

 Final absoluto (chegar) e final de palavra não absoluto: (chegar perto) 
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3.3.3.8 Estilo 

 

 

 Leitura de palavras   

 Leitura de frases  

 Espontâneo 

 

 

3.3.3.9 Categoria gramatical 

 

 

 Nome  

 Verbo  

 Outros  

As variáveis extralinguísticas foram: 

 

 

3.3.3.10 Sexo 

 

 

Masculino 

Feminino 

 

 

3.3.3.11 Faixa etária 

 

 

 jovem  

 adulta 

 velha  

 

 

3.3.3.12 Escolaridade 

 

 

 Primária  

 Média  

 Superior 
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3.3.3.13 Tipo de entrevista 

 

 

 dirigida 

 livre 

 

 

3.4 Método de análise para o estudo do rótico  

 

 

Os dados da amostra da pesquisa da variável rótico na capital Teresina e em algumas 

cidades do norte do Estado do Piauí foram submetidos à análise computacional, 

proporcionada pelo programa GOLDVARB 2001. A primeira versão desse programa foi o 

pacote de programas VARBRUL. Este programa foi idealizado com o objetivo de 

implementar modelos matemáticos para a análise estatística de fenômenos linguísticos 

variáveis sob a perspectiva da teoria da variação laboviana (SCHERRE, 1992). 

No entendimento de Guy e Zilles (2007, p. 73), realizar uma análise quantitativa dá 

possibilidades de se estudar a variação linguística, “permitindo ao pesquisador apreender sua 

sistematicidade, seu encaixamento linguístico e social e sua eventual relação com a mudança 

lingüística”.  Isso pode ser entendido em razão de haver uma variação sistemática dentro de 

determinada comunidade e até dentro da fala de cada indivíduo. 

Então, nos estudos com o programa VARBRUL, os pesquisadores representam, na 

análise, os dados de falantes diferentes identificados através de grupo de fatores para cada um 

deles – ou como indivíduos, ou melhor, um fator para cada falante; ou determinando as suas 

várias características sociais: sexo, idade, escolaridade etc. Dessa forma, unem-se “outros 

grupos de fatores para descrever as características linguísticas consideradas como capazes de 

afetar a variável em estudo”, como asseguram Guy e Zilles (2007, p. 218). É, portanto, tarefa 

do programa fazer o cálculo da relação entre a variável dependente e cada um dos grupos de 

fatores, quer o grupo de fatores representem contextos linguísticos das ocorrências ou não. 

Assim, quando se fala em codificar trata-se de transformar as ocorrências a serem 

quantificadas em um código que deve ser identificável pelos programas computacionais 

disponíveis. Essa codificação exige a escolha de um símbolo ou símbolos para identificar 

cada uma das variantes da variável dependente, apontando-se, inclusive, a restrição linguística 
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ou extralinguística. Sendo assim, nesse trabalho, adotou-se uma codificação para as quatro 

variantes encontradas no falar piauiense como dispõe o quadro que segue. 

 

VARIÁVEL 

DEPENDENTE 
VARIANTES 

DESCRIÇÃO DAS 

VARIANTES 
EXEMPLO CÓDIGO 

/r/ 

[h] 
Fricativa aspirada em 

posição de coda 
[„khd] 1 

[] Tepe em posição de coda [„baku] 2 

[Ø] 
Zero fonético em posição 

de coda medial e final 

[„ma]/ [kã 

„ta] 
3 

[] 

Realização de [h] como // 

em posição de coda → 

fricativa palatal 

[a „ita] 4 

           Quadro 05: Codificação das variantes encontradas no corpus 

 

A partir disso, será apresentada a codificação das restrições linguísticas com os 

devidos códigos, como sugerem as teorias variacionistas e computacionais mais modernas. 

Este quadro mostra como foram combinadas as restrições lingüísticas e sua devida 

codificação para as variantes encontradas na amostra, ao lado das suas respectivas restrições, 

cuja combinação proporcionou a realização da análise, como demonstra o seguinte quadro. 

 

GRUPO DE FATORES VARIÁVEIS EXEMPLO CÓDIGO 

Contexto fonológico 

seguinte 

Coronal (1) farda S 

Coronal (2) artigo T 

Labial arma B 

Dorsal argumentos K 

Contexto fonológico 

precedente 

Vogal média anterior erguer E 

Vogal média posterior formados O 

Vogal alta anterior fechada irmão U 

Vogal alta posterior fechada curtir U 

Vogal baixa arte A 

Tonicidade 
Tônica carta N 

Átona artista A 

Categoria gramatical 

Nome margens N 

Verbo casar, acordar V 

Outra classe gramatical 

(conjunção, numeral etc 

Porque 

quarta 
O 

Extensão da palavra 

Uma e duas sílabas cor e morte 1 

Três sílabas curtição 2 

Mais de três sílabas particular 3 

Posição do r na coda 

Interna parque R 

Final de palavra não absoluto falar alto z 

Final absoluto achar Z 

Estilo 

Leitura de palavras corda P 

Leitura de frases 

A dificuldade de 

comunicação era um 

dos argumentos [...] 

F 

Espontâneo [...] E 

   Quadro 06: Codificação das restrições lingüísticas 
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Por ser essa codificação uma exigência da sociolinguística quantitativa laboviana, ela 

se faz premente dentro de uma análise multivariada como o é. Para a análise do fenômeno 

lingüístico, é necessária a combinação de restrições linguísticas e extralinguísticas, conforme 

definida por Labov (1972). 

Organizados os dados, realiza-se a análise quantitativa. Existem vários programas 

disponíveis, contudo os mais adotados e que efetivam a análise matemática e quantitativa dos 

dados de uma pesquisa, com base no conjunto de programas computacionais, denominam-se 

de VARBRUL. Esse programa tem a capacidade de realizar análises de dados com múltiplas 

variantes. A respeito disso, Sankoff (1988) faz a seguinte recomendação sobre a pesquisa 

estatística que a envolve: 

 

[...] Quando há múltiplas variantes, não fica claro se elas devem ser 

consideradas numa rodada simultânea de dados, ou se há certas distinções 

entre as variantes selecionadas no lugar de outras. Esta parte do problema de 

ordenação de regras pode ser estudada através da análise de regras variáveis. 

A outra parte do problema, uma questão sobre quais formas destacar, podem 

não ser alcançados através da escolha de análise estatística da condição de 

dados.
5
 (SANKOFF, 1988, p. 995). 

 

Com freqüência os pesquisadores e as pesquisas de linha sociolinguística variacionista 

costumam se valer do pacote de programas VARBRUL (PINTZUK, 1988), que foi criado 

para análise de fenômenos variáveis, constituídos basicamente dos programas CHECKTOK, 

READTOK, MAKECELL e IVARB, TVARB, MVARB, CROSSTAB, TSORT, TEXTSORT 

e COUNTUP. Desses são necessários para uma análise de regra variável o CHECKTOK, 

READTOK, MAKECELL e IVARB. Este último, para fenômenos binários; o TVARB, para 

fenômenos ternários; ou o MVARB, para fenômenos com quatro ou cinco variantes. 

Dessa forma, os programas VARBRUL e a versão GOLDVARB 2001, em particular, 

têm o propósito de oferecer como produto final de suas operações matemáticas, 

probabilidades vinculadas aos diversos grupos de fatores que constituem as variáveis 

dependentes e independentes estudadas, medindo o peso relativo de cada um dos fatores 

apresentados sobre a regra analisada. Este programa faz a leitura do corpus em arquivos de 

dados, operando através de análises probabilísticas, proporcionando, ao final das operações, a 

                                                 
5
 […] when there are multiple variants, it isn‟t always clear whether they should be considered as having been 

generated simultaneously, or whether certain distinctions among the variants are decided before others. This part 

of problem of rules ordering can be studied through variable rule analyses. The other the part of problem, a 

question of what forms underline what, cannot be approached through statistical analyses of conditioned choice 

data. 
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seleção dos grupos de fatores indicados por ordem de relevância, obedecendo aos resultados 

estatísticos apresentados. 

O programa seleciona os grupos de fatores a serem trabalhados através de diversos 

níveis de comparação entre si, fornecendo os números dos níveis de análise dependentes, 

conforme o número dos grupos. 

Em virtude de uma crescente atualização e evolução tecnológicas dos sistemas 

operacionais, procurou-se um programa que, ao mesmo tempo, atendesse às exigências da 

pesquisa em andamento e se adequasse às inovações impostas e requeridas pela análise. 

Portanto, a análise ora empreendida é do tipo quantitativa realizada pelo programa 

GOLDVARB 2001, um aplicativo que adota análise multivariada. 

Para organizar os dados no GOLDVAB 2001, algumas decisões precisam ser tomadas. 

Inicialmente, distribuem-se os códigos de cada grupo de restrições nos GROUPS e, de posse 

de cada ocorrência encontrada, organiza-se a relação de TOKENS com a devida codificação. 

Após o cômputo de todas as ocorrências, prossegue-se com a análise, verificando se todas as 

ocorrências foram codificadas corretamente através do CHECK TOKENS.  

Em seguida, adota-se o BINOMIAL UP & DOWN para processar os dados finais. 

Estes mostram a convergência de iteração pela combinação de grupos de restrições, 

culminando, assim, com a seleção de restrições significativas e a exclusão das irrelevantes. A 

convergência nesse programa significa, para Guy e Zilles (2007, p. 198): 

 

O programa faz os cálculos usando um algoritmo – uma seqüência cíclica de 

processos e cálculos que modificam os valores dos pesos [...] esse algoritmo 

tem um critério que se usa para controlar se é preciso continuar fazendo 

ajustes ao modelo ou parar. O critério é uma comparação feita, após cada 

ciclo do algoritmo, entre o último e o penúltimo ciclo, para ver se os 

processos produziram ajustes nos valores do modelo [...] Quando a diferença 

entre um ciclo e outro ultrapassa esse limite, isso implica que o algoritmo 

não chegou aos melhores valores e, portanto, o programa continua. Mas, 

quando a diferença é menor do que o limite, a conclusão é que os processos 

do algoritmo não são capazes de melhorar ainda mais o modelo, e, portanto, 

o programa pára. Isso é o que se chama de conseguir convergência no 

modelo. 

 

O programa principia com o processador STEPPING-UP, que são rodadas realizadas 

em níveis que contabilizam o número de restrições selecionadas. A convergência da iteração é 

observada a cada nível, sendo que, no nível 1, é calculado o peso das restrições isoladamente, 

comparando-o somente ao input, que é entendido como a probabilidade de aplicação da regra 

quando há efeito neutro de todas as restrições, como ressalta Naro (1992, p. 132) em: 
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[...] os pesos relativos de acordo com o modelo logístico costumam ser 

interpretados como favoráveis à aplicação da regra, se forem superiores a 

0,5; como inibidores, se forem inferiores a 0,5; e como neutros, se forem 

iguais a 0,5. Entretanto, é necessário sempre o fato de que a solução 

numérica da equação logística é até certo ponto arbitrária [...] 

 

Dessa forma, nos demais níveis, verificam-se as combinações até que se encontrem as 

restrições estatísticas relevantes à realização de determinada variante. Ainda no tocante ao 

peso relativo, Naro (1992) ressalta que, no desenvolvimento de uma análise binária, devem-se 

calcular tais pesos para as regras de ordenação. 

Na seqüência, durante a análise intermediada por STEPPING-DOWN, segue-se o 

mesmo princípio adotado por STEPPING-UP, porém em sentido oposto, confirmando-se, ao 

final do processo, as restrições que afetaram o comportamento da variável dependente. 

Com a ajuda do CROSS TABULATION, incluíram-se os grupos necessários para se 

fazer um cruzamento das restrições, objetivando compreender as verdadeiras restrições que 

favoreceram as ocorrências encontradas. 

Tomadas todas as decisões com relação ao processo de rodagem dos dados no sistema 

computacional GOLDVARB 2001, obtêm-se os resultados analíticos acerca da variação do /r/ em 

posição de coda, os quais serão apresentados em percentuais e probabilidades, nas próximas seções.  

 

 

3.5 Método de Análise 

 

 

3.5.1 Análise Quantitativa da Variação 

 

 

Do ponto de vista sociolingüístico, toda heterogeneidade linguística é ordenada, ou 

seja, é suscetível de ser descrita por regras. Tais regras podem desfavorecer a norma 

denominada padrão linguístico. E, quando as regras são, variavelmente, favorecidas ou não, 

levam-se em conta os valores e as formas específicas usadas em cada contexto analisado, pois 

destas é que resultam as regras variáveis. Então, será preciso identificar uma série de 

categorias independentes que vão influir na ocorrência de uma ou outra variante. Neste 

sentido, Naro (1992) considera que essas regras podem favorecer ou não, variavelmente e 

com pesos específicos, as formas usadas em cada contexto analisado. Tais regras são 
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denominadas regras variáveis. Dentro disso, será possível verificar e identificar um conjunto 

de categorias independentes que influenciarão na ocorrência de uma ou outra variante. 

O objetivo principal de se tomar uma regra variável para análise é separar e quantificar 

a significância dos efeitos de fatores que condicionam e podem interferir na escolha de uma 

variável linguística. Tais fatores são organizados em grupos. E cada grupo de fatores é definido 

como o locus na regra em que se dá o condicionamento. A cada fator deverá ser atribuído um 

valor que, na preparação dos dados para a análise estatística, tem representação de uma letra ou 

número. 

De acordo com Guy e Zilles (2007, p. 33), essas regras são descritas através da análise 

de regra variável, que é “um tipo de análise multivariada amplamente empregada em estudos 

de variação linguística hoje em dia”. Dessa forma, será possível identificar uma série de 

categorias independentes influenciadoras da ocorrência de uma ou outra variável. Portanto, na 

formulação de uma regra variável devem-se identificar os fatores condicionadores que possam 

influenciar a escolha de uma variante ou a aplicação da regra variável. Tais fatores são 

organizados em grupos.  

Na opinião de Guy e Zilles (2007, p. 48), a análise de regra variável “foi desenvolvida 

na linguística como uma forma de dar conta da variação estruturada, governada por regras, no 

uso da língua”. Portanto, verifica-se aí a incidência da variação linguística, que regularmente 

é verificada nas línguas com maior ou menor possibilidade e em determinados contextos, com 

predominância em certos grupos sociais ou estilos de fala (GUY e ZILLES, 2007). 

O propósito de uma análise de regra variável é a estimativa dos efeitos da restrição e 

sua significância, levando em conta os efeitos de fatores contextuais em uma variável 

linguística. Conforme Guy e Zilles:  

 

esses fatores condicionantes podem ser tanto sociais (por exemplo, da classe 

social no uso de pronúncias consonantais do /r/ pós-vocálico [...]) ou 

lingüístico (o efeito da função sintática de um pronome relativo, por 

exemplo). (2007, p. 34) 

 

No caso de variáveis binárias, há que se calcular um valor para cada fator na análise, 

que significa estabelecer o uso de um número entre zero (0) e um (1), indicando, assim, a 

direção na qual o fator afeta a média de aplicação da regra. Entenda-se que, por meio dessa 

análise, um valor acima de .5 (cinco) assinala um fator que favorece a aplicação da regra, 

enquanto um valor abaixo de .5 aponta um fator que desfavorece a aplicação, e um valor 

exatamente igual a .5 indica um fator que não tem nenhum efeito sobre a regra. 
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De acordo com Guy, dos vários modelos matemáticos que têm sido adotados nas 

pesquisas lingüísticas, para relacionar as freqüências observadas dos valores de fator 

calculados, o preferido é o modelo logístico de Rousseau & Sankoff (1978), que é uma síntese 

dos anteriores. 

No próximo capítulo, far-se-á uma discussão sobre o rótico, tomando-o como objeto 

de estudo, partindo-se, a princípio, de um levantamento histórico, seguido das teorias e 

controvérsias que há na literatura sobre seu status fonológico, chegando-se nas suas formas 

variantes tanto na Europa quanto no Brasil. Para isso, será apresentado um quadro no qual se 

expõem essas variantes, fazendo-se uma comparação entre os números de variantes 

encontradas fora e dentro do Brasil, ou melhor, na Europa e no Brasil. 
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65 

 

4  REDISCUTINDO O RÓTICO 

 

 

Neste capítulo, será apresentado um levantamento teórico sobre os estudos do rótico, 

conforme abordado na Fonologia. A partir desse levantamento será traçado um perfil dessa 

classe de som tanto no português do Brasil como em algumas línguas do mundo, dando-se 

destaque para as faladas na Europa. E, no final, será apresentado um quadro que sintetiza as 

suas variações no Brasil, seguindo-se a mesma idéia para os róticos encontrados, 

especialmente, nas línguas européias. 

 

 

4.1 Os róticos: informações gerais 

 

 

De modo geral, o rótico é entendido como uma variedade fonética dos sons que 

simbolizam o r.  Historicamente, eles têm constituído  uma  classe, por agrupar todas as suas 

realizações, ficando  estabelecida na literatura essa terminologia como uma convenção para 

todos esses sons. 

Dessa forma, o rótico é descrito como um fonema que apresenta muitas realizações 

fonéticas, que podem ser articuladas desde a faringe até os dentes. Pode realizar-se como 

fricativa, tepe, aproximante e vibrante. Como se observa, essas realizações se estendem pelas 

mais diversas zonas de articulação, podendo ser produzida de diversos modos, variando 

também de língua para língua e até de dialeto para dialeto. 

Nesse trabalho, adota-se o termo rótico porque ele abrange, de maneira 

indiscriminada, todas as possíveis realizações fonéticas do erre, não se limitando a uma das 

suas classes, como acontece para o termo vibrante, nem englobando mais de uma classe de 

sons, no caso, as laterais, como ocorre com o termo líquida. 

 

 

4.2 Definição e Caracterização  

 

 

O termo rótico tem sido usado para descrever os sons de r em todas as línguas. Mas a 

princípio, foi usado para cunhar os diferentes tipos de r encontrados nas línguas australianas, 

devido ao fato de nessas línguas terem pelo menos dois fonemas com som de „r‟. Dessa 
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forma, surgiu o termo rótico na Austrália com Dixon, por volta de 1972, durante suas aulas na 

Universidade Nacional Australiana (DICKEY, 1997). Os róticos não apresentam nenhuma 

propriedade articulatória ou acústica que são compartilhadas por outros segmentos, porque 

muitas vezes o que é chamado r tem outra classificação. Este é o caso verificado com o r 

chinês que, segundo Dow (1972) apud Dickey (1997), tem um fonema fricativo expresso pelo 

retroflexo [z].  

Conforme ainda Dickey (1997), o surgimento do termo rótico, representativo dos sons de -r- 

foi verificado somente a partir da fonologia gerativa. A partir de, então, tanto os sons de -l- quanto 

os de –r- passaram a ter terminologias próprias; os primeiros chamados de laterais, e os segundos, 

de rótico.  A tradição de agrupar „l‟ e „r‟ vem desde os romanos. O que se confirma com Ladefoged 

e Maddieson (1998), para quem essa denominação é originada da grafia greco-romana rho 

empregada para a letra „r‟. De acordo, ainda, com Ladefoged e Maddieson (1998), os róticos são 

fonologicamente similares e podem, muitas vezes, ocupar lugares privilegiados na estrutura silábica 

de diferentes línguas, embora não sejam as únicas consoantes permitidas como segundo membro 

dos grupos no ataque silábico ou como elementos que podem constituir uma coda. 

Cada rótico divide, pelo menos, uma propriedade fonética com outro, embora não 

exista nenhuma característica articulatória ou acústica que os ligue uns aos outros. Em virtude 

disso, diz-se que eles são categorias polimórficas, definidas pela sobreposição de 

características fonéticas (DICKEY, 1997). 

Dickey e outros estudiosos (1997) costumam caracterizar fonologicamente os róticos, 

através da sua estrutura laminal não-primária, que se assemelham aos segmentos 

palatalizados. Nesse caso, as laterais são definidas pelo complexo dorso-coronal, de acordo 

com o ponto e não pelo modo de articulação. Nesse aspecto, o que diferencia uma líquida de 

um rótico é o ponto de articulação e não o modo de articulação. E em razão disso, é fato dizer-

se que, dentro da classe das líquidas, a forma de sons, tradicionalmente, chamada sons de -r- 

ou róticos, estabelece-se pela coerência fonológica e não fonética. 

Apesar de não haver uma unificação de sua característica fonética, na verdade, 

fonologicamente os róticos constituem-se como uma classe. E muitos tendem a ter funções 

fonotáticas e estrutura silábicas semelhantes, bem como restrições primárias e secundárias nos 

traços de ponto, por exemplo. Esses aspectos, na opinião de Dickey (1997, p. 70), “têm 

contribuído para a longevidade e aceitação da classe dos sons de r”. 

Por essas razões, inúmeros estudos sobre os róticos têm provocado muitas discussões, 

tanto aqui como fora do Brasil. Dentre estes, cite-se o de Dickey (1997) sobre a Fonologia das 
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Líquidas; Haden (1955), com o estudo sobre o r Uvular em francês; o estudo de Lass (1983), 

sobre o /r/ velar e a história do Inglês e Lindau (1985) com o estudo sobre a história do /r/. Dentro 

do Brasil, têm-se os estudos de Marquardt (1977); Votre (1978); Oliveira (1983) e tantos outros já 

mencionados no capítulo dedicado ao objeto de estudo. A evidência maior disso se dá quando os 

diferentes autores fazem descrições fonéticas do rótico, nas quais apresentam grande variedade 

dessa classe de sons, o que dificulta a tarefa de agrupá-los sob um mesmo conjunto de 

características. Nesse sentido, conforme Dickey (1997), passaram-se a descrever os sons de r em 

todas as línguas. Em virtude disso, os segmentos que recebem a rubrica de rótico são 

denominados de tepe, flepe, trill, fricativa, aproximante. Enfim, toda espécie de representação 

sonora que envolve a classe dos sons realizados com a qualidade e características sonoras de um 

rótico.  

Essa dificuldade é notada a partir da leitura do Alfabeto Fonético Internacional (IPA), 

que propõe uma ampla seleção de símbolos referentes aos sons do /r/. Em contrapartida, do 

ponto de vista fonológico, os róticos têm um comportamento bem semelhante, pois ocupam 

um lugar privilegiado na estrutura silábica de diferentes línguas. Em português, por exemplo, 

os róticos ocupam em um grupo silábico, a posição de segundo membro, além de ter uso 

preferencial na posição de primeiro membro, em meio e final de sílaba. Assim, muitas línguas 

têm um rótico no seu inventário e muitas delas têm mais de um. Segundo Hall (1993), o 

número máximo de fonemas róticos permitidos em uma língua é três. 

Essa classe de som tem um comportamento acústico similar e um padrão fonológico 

comum com as laterais, com as quais constitui a classe das consoantes líquidas. Embora os 

róticos estejam agrupados sob uma mesma denominação, as relações fonéticas entre eles se 

diferenciam, apresentando-se também um tanto complexas, considerando que cada membro é 

semelhante ao outro, porém não há uma propriedade comum que possa descrever a todos. 

Nesse aspecto, Lindau (1985) informa que a relação entre os vários tipos de „r‟ existentes na 

língua é muito mais fonológica do que fonética. Conforme a mesma autora, a variabilidade 

fonética que existe entre os róticos, nas mais diversas línguas, é um dos principais fatores que 

contribuem para a complexidade, se comparadas às líquidas laterais.  

Apenas em alguns aspectos os autores concordam, um deles é quanto a sua 

caracterização fonética. Dessa forma, um som rótico é caracterizado como realizado por um 

órgão articulante, no caso a ponta da língua ou úvula, provocando uma série de oclusões muito 

breves e separadas por pequenos elementos vocálicos. O /r/ pode ser, segundo o órgão que o 

articula, anterior: nesse caso, a ponta da língua, em contato com os alvéolos, é empurrada para 
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frente pela corrente de ar, regressando à primeira posição por sua elasticidade, movimento que 

se repete; pode ser ainda posterior: a úvula vibra e produz contatos repetidos com a parte 

posterior do dorso da língua (MALMBERG, 1954, p. 82). 

 

 

4.3 Retrospectiva e Análise 

 

 

Historicamente o r latino quer simples, quer múltiplo era pronunciado como apical, de 

forma a poder-se afirmar que era um traço das línguas românicas, em geral. De acordo com 

Faria (1958, p. 22), o „r‟ latino “era produzido pelas vibrações da ponta da língua, 

assemelhando-se ao rosnar de um cão, razão pela qual os romanos o chamaram de littera 

canina, letra canina”. (grifos do autor) 

Os primeiros gramáticos portugueses nada ou quase nada informam sobre a pronúncia 

do /r/. A maior preocupação era a de estabelecer a existência de dois tipos de r, considerando-

o, então ou como simples ou „singelo‟ e outro „dobrado‟ ou múltiplo, cujas discussões 

atinham-se a sua grafia.  

Sem remontar ao latim, ressalte-se que a oposição /rr/: /r/ manteve-se na România 

Ocidental. Nesse caso, não faz parte de séries correlativas, mantendo-se, então, a oposição 

entre consoante forte em relação a uma fraca, e não simplesmente como uma geminada em 

relação a uma simples. 

Por vezes, é corriqueira a afirmação de foneticistas que tanto a pronúncia do „r‟ 

simples como a do „rr‟ múltiplo eram apicais, seguindo-se da pronúncia uvular do /r/ inicial 

de sílaba, que foi registrado em uma passagem do Essai (1883) de Gonçalves Viana. Esta 

informação leva os historiadores a darem como início do fenômeno a segunda metade do 

século XIX. O mesmo foneticista informa que a pronúncia uvular de rr se difunde cada vez 

mais, embora seja „considerada viciosa‟, e em virtude disso é preferível o rr apical. 

Entre tantos questionamentos sobre a inovação dessa pronúncia, parece excluir-se a 

hipótese da influência francesa, advinda da corte com os efeitos de casamentos de príncipes 

portugueses com franceses, conforme menciona Furlan (1989, p.123). Se essa assertiva fosse 

verdadeira, o fenômeno seria carregado de prestígio, contudo não o é. E nessa seara de 

suposições, uma coisa é certa – as informações prestadas por “Viana traduzem a verdade histórica 
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toda” (FURLAN, 1989, p.123). Furlan (1989) acrescenta ainda que o fenômeno teve razões de 

ordem interna, não descartando também a influência alienígena, transcorrida via popular. 

O fato de a pronúncia posterior do /r/ caracterizar-se por grande influência portuguesa 

em seu povoamento e de ser uma das mais antigas e amplas favorece a hipótese de que ou a 

realização velar/uvular do /r/ em Portugal começou antes da época estabelecida por G. Viana 

(1883), ou a referida pronúncia se iniciou no Brasil bem antes de Portugal. Sobre a segunda 

hipótese, observa Gonçalves Viana (1883, p. 102): “é bastante freqüente na pronúncia 

posterior do /r/”, bem como a pronúncia brasileira do /r/ velarizado em posição final de sílaba. 

A primeira menção à pronúncia dos róticos segundo Reinecke (2006) foi registrada 

por Noll na obra de Gonçalves Viana (1883) cuja referência faz alusão à ocorrência frequente 

de uma fricativa sonora, substituindo a vibrante no Português brasileiro, sem, no entanto, 

dizer que se tratava de um fenômeno de variação dialetal ou individual, visto que este era 

observado, sobretudo, em falantes provenientes de Pernambuco e São Paulo. 

Segundo Noll (1999), é estranha a menção de São Paulo como região de velarização, uma 

vez que esta era uma realização pouco comum na região aludida. Em publicação posterior, 

Gonçalves Viana faz uma retificação, afirmando ser a realização “como o r final de muitos dialectos 

brasileiros, entre eles o do Rio de Janeiro”. (VIANA, 1892, p. 40, apud NOLL). 

Outros estudiosos procuraram explicitá-lo em termos fisiológicos, dentre eles 

Hammarström (1953). Segundo ele, o levantamento da ponta da língua seria a tensão 

necessária à articulação de uma apical, que, ao produzir várias batidas acarretam, 

automaticamente, certa velarização da articulação. Sendo assim, as vibrações linguais 

anteriores e posteriores simultâneas foram, paulatinamente, substituídas pela articulação 

posterior em português e em outras línguas românicas. 

De acordo com dados históricos, até meados do século XVI, o sistema gráfico permita 

inferir que o /r/ deu continuidade à pronúncia ápico-alveolar do latim. Tanto que, conforme 

Huber (1986, p. 144-5), em início de palavra, o „r‟ do português arcaico assim como o „r‟ do 

português moderno eram provavelmente um „r‟ apical com vibrações da ponta da língua, visto 

que nesta posição se escreve muitas vezes „rr‟ ao invés de „r‟ simples.  

Contudo, a distinção entre os dois r passou para o português antigo já com essa 

diferença. A partir desse momento, foi registrado ou como “singelo” ou “dobrado”, 

mostrando, inclusive, a diferença na ortografia.  Fernão de Oliveira (1536, p.121-122), por 

exemplo, confirma a pronúncia apical, quando diz que: 
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Pronuncia-se o „r‟ singelo com a língua pegada nos dentes queixais de cima, 

e sai o bafo tremendo na ponta da língua. Do rr dobrado, a pronunciação é a 

mesma que a do r singelo, senão que este dobrado arranha mais as gengivas 

de cima, e o singelo não treme tanto, mas tamalavez (sic.) é semelhante ao l. 

 

A semelhança entre as consoantes /l/ e /r/ é do ponto de vista articulatório, bem 

próxima, podendo por essa razão intercambiar-se ou fundir-se na história das línguas. Na 

literatura linguística são designadas como consoantes líquidas, conforme assegura Schane 

(1975, p.38-39), o que revela o mútuo parentesco com as vogais. Em algumas línguas, /l/ e /r/ 

podem ocorrer no centro da sílaba a exemplo das vogais. No quadro da fonologia clássica, tais 

consoantes são comumente descritas do seguinte modo: 

 

/r/ /l/ 

Ponto de articulação Alveolar Alveolar 

Modo de articulação Vibrante Lateral 

Ressonância Oral Oral 

Vibração laríngea Sonora Sonora 

Quadro 07: Ponto e modo de articulação de /r/ e /l/ 

 

Da leitura desse quadro, fica evidente que tais consoantes diferem apenas quanto ao modo 

de articulação. Enquanto a primeira é vibrante simples, o som é produzido à medida que o ar 

escoa por uma passagem estreita formada por um toque rápido do ápice da língua contra os 

alvéolos, a segunda é lateral; nesta o som é produzido à medida que o ar escapa pelos lados de um 

obstáculo formado no centro da cavidade bucal pelo contato do ápice da língua com os alvéolos. 

 

 

4.4 O Status Fonológico do Rótico: discussões e propostas 

 

 

Em função da grande assimetria no comportamento do „r – forte‟ e do „r-fraco‟ tanto 

no Português como em outras línguas latinas, há divergência quanto ao status fonológico do 

rótico. Essa divergência tem resultado em discussões seguidas de propostas.  
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A primeira proposta que existe sobre o status fonológico do rótico seria de que há 

apenas um r na subjacência, que é representado pelo „r-forte. Tal proposta foi defendida por 

Câmara Jr. (1953). Segundo Câmara, há uma oposição para o rótico, que é verificada no 

contexto intervocálico, como visto em caro/carro, gerando, dessa forma, um contraste entre 

consoante geminada e não-geminada. O autor, que inicialmente não acredita em dois fonemas, 

por não se perceberam dois elementos na posição intervocálica, a não ser em delimitação 

vocabular, afirma textualmente: 

 

Podemos admitir que o /r/ pós-vocálico, foneticamente perceptível em ar roxo, 

que existe potencialmente em arrocho, embora sem realização fonética; a sua 

presença fonêmica manifesta-se apenas pela manutenção do /r/ seguinte, que 

ficou foneticamente intervocálico (CÂMARA JR., 1953, p.109). 

 

Algum tempo depois, Mattoso Câmara mudou sua análise sobre o rótico. Observe-se o 

que afirma em Para o Estudo da Fonêmica Portuguesa (1977, p. 79): 

 

Acho preferível hoje, portanto, aceitar a idiossincrasia do consonantismo 

português em reconhecer duas vibrantes, que só se opõem em posição 

intervocálica, com neutralização em outras posições, inclusive na posição mais 

favorável para a nitidez das consoantes, que é inicial e onde só aparece /r/ forte.  
 

A reconsideração desse fato foi registrada, pela primeira, na obra Problemas de 

Lingüística Descritiva, em 1969, quando ele passa a falar em variantes livres do /r/ forte, 

colocando-o em barras inclinadas, e indicando, dessa forma, uma unidade fonêmica distinta 

do /r/ fraco. E, conforme estudos de Leite (2005, p. 37), essa diferença entre /r/ forte e /r/ 

fraco é apresentada em The Portuguese Language, na qual ele “apresenta um novo fonema 

resultante da história do português: O /r/ fraco em oposição ao /r/ forte”. E também conforme 

Leite (2005), a sua posição se torna mais clara na obra Estrutura da Língua Portuguesa (1970), 

quando apresenta finalmente a oposição entre o par era e erra. Câmara Jr. (1970) explica que, 

para os dois fonemas róticos do português, a vibração se dá ora em um só golpe, próximo aos 

dentes superiores, ora em golpes múltiplos, estendendo-se ao longo da região dorsal junto ao 

véu palatino, o que faz com que essas vibrações se transfiram para a úvula, ou ainda, além do 

fundo da boca, o que se torna mais uma fricção faríngea do que vibração propriamente dita. 

A segunda proposta é a de que há um r na subjacência, o „r-fraco‟.  

Essa proposta foi defendida por López (1985), Harris (1983), Cedeño (1994) e 

Monaretto (1997). Para López (1985), o „r-fraco‟ apresenta maior liberdade e distribuição, 

sendo assim, entende ser o „r-forte‟ como o resultado de consoante geminada. Por outro lado, 
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Harris (1983) entende que o tepe é o único fonema vibrante que, por sua vez, converte-se em 

uma vibrante alveolar, em início de sílaba por uma regra de fortalecimento. Entre vogais, por 

exemplo, o „r-forte‟ é formado de dois tepes heterossilábicos, ficando o segundo, no onset, 

que é produto desta mesma regra, e o primeiro, na rima, que sofre uma regra de apagamento. 

Cedeño (1994), ao estudar o Espanhol falado na República Dominicana e em Porto 

Rico, apresenta dois modos de articulação para o trill, que se inicia com um momento 

aspirado [h] seguido do tepe alveolar surdo. Na visão da autora, esse é o resultado de uma 

regra de aspiração do fonema /r/ que se aplica somente na metade da geminada /rr/ subjacente. 

Essa visão também é compartilhada por Monaretto (1997) em estudo que realizou 

sobre as vibrantes da região sul do Brasil. Nesse estudo, ela reforça a hipótese da geminada 

com „r-fraco‟ como fonema subjacente, considerando que a distribuição contextual é mais 

ampla, sua incidência no sistema é maior, funcionando como a forma superficializada na 

ressilabação frasal, como se observa em mar azul.  

A terceira proposta é de „r‟s na subjacência, o „r-forte e o „r-fraco‟.  

Essa proposta é defendida por Bonet e Mascaró (1996) e Miranda (1996, 2003). Bonet 

e Mascaró (1996), ao analisarem dados do Catalão, do Espanhol e do Português, sugerem que 

o rótico é subespecificado na subjacência e especificado na silabação como trill no onset e 

tepe na coda, levando em consideração a escala de sonoridade. Na posição intervocálica é 

verificado o contraste.  Esse é explicado como resultante da especificação subjacente do tepe, 

tomado pelos autores como elemento marcado. 

Essa proposta de Bonet e Mascaró (1996) fundamenta-se na Teoria da Sílaba e no 

Princípio do Ciclo de Sonoridade proposto por Clements (1990). Nesse princípio, cada 

consoante ou vogal possui um valor de sonoridade com o qual os segmentos são organizados 

em uma escala. Nessa proposta de Clements (1990), o perfil de soância preferido é uma sílaba 

na qual o grau de soância aumenta maximamente do onset para o núcleo e diminui 

minimamente do núcleo para a coda.  

Apesar de haver polêmica sobre o rótico, atualmente, há consenso entre os linguistas 

sobre a existência, no Português do Brasil, de dois tipos de fonema rótico, ou seja, dois tipos 

de “r”: o r-fraco e o r-forte. O r-forte é, foneticamente, um som produzido pela ponta da 

língua contra a arcada dentária superior ou contra os alvéolos ou contra o véu palatino (céu da 

boca) com pequenas oclusões. Ocorre que a língua pode não fechar a passagem de ar 

totalmente, fazendo, assim, desaparecer a vibração, dando lugar a um som fricativo ou 
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aspirado. Essas articulações compreendem ao que ocorre sempre em início de sílaba. O 

chamado r-fraco realiza-se através de uma só batida da ponta da língua junto aos alvéolos.  

Na opinião de Leite (2005, p. 36), atualmente, a realização mais frequente é a do r 

forte, em muitos dialetos, mas nos falantes mais jovens a preferência é pela fricativa velar ou 

fricativa glotal, “fones bastante diferenciados do tepe que traduz a variante fraca”, razão pela 

qual não se podem agrupar os alofones de um mesmo fonema, visto que as fricativas velares 

ou glotais são bastante diferentes entre si, pois, se assim o fosse, seria uma violação da 

premissa de que eles seriam submembros de um mesmo fonema como por exemplo, o tepe.  

Como se observa, o rótico vem sendo discutido há bastante tempo e as propostas são 

variadas, ancoradas quer em teorias de base estruturalista quer em teorias de base gerativista. 

 

 

4.5 A Classificação do rótico no Português do Brasil: controvérsias 

 

 

No português do Brasil, os róticos são denominados, com frequência, de vibrantes. As 

modalidades articulatórias do rótico dependem do dialeto e do contexto linguístico. Na 

posição pré-vocálica, em que se verifica onset absoluto, ocorre a vibrante forte, 

independentemente de sua realização fonética. Já na posição pós-vocálica, é o contexto em 

que se dá maior variação, predominando a vibrante simples em dialetos do sul; em grupos 

consonânticos, aparece somente a vibrante simples. Enquanto na posição intervocálica, a 

diferença é importante, visto que é aí que esses dois segmentos apresentam distinção 

fonológica em português, como se observa em muro/ murro, por exemplo. É o que mostra a 

tabela 01, abaixo. 

 

Distribuição do rótico no Português r fraco r forte 

Onset simples absoluto Nunca ocorre Rato [„xatu] 

Onset simples medial Barata [ba ‘ata] Carro [„kaxu] 

Coda medial Carta [„kata] Margem [„mae  ] 

Coda final Cantar [ka  ‘t] Falar [fla] 

Tabela 01 – Distribuição do rótico no português brasileiro 
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Em posição de onset simples medial, há oposição fonológica, porém em onset absoluto 

isso não é verificável. Também não se verifica essa oposição fonológica em outros contextos, 

como em coda medial e final, conforme acima demonstrado.  

Como se verifica, essa distribuição leva em conta, quase sempre, as perspectivas já 

mencionadas: o seu valor subjacente e sua distribuição.  

Os estudos evidenciam também que o /r/ pré-vocálico e o pós-vocálico, realizando-se 

como anterior e vibrante ápico-alveolar na maior parte do país, e como posterior variam, 

principalmente, entre fricativa velar surda [x] ou sonora [] ou vibrante uvular [], em 

algumas áreas, de acordo com Furlan (1989, p.117-118), apresentam-se da seguinte forma: 

a) O /r/ pré-vocálico soa como vibrante ápico-alveolar [r] em amplas áreas, 

geralmente aquelas povoadas depois de meados do século XVIII com certa 

influência lusa já bastante diminuída. Nela, incluem-se todas as áreas de Santa 

Catarina com exclusão da açoriana – e a do Rio Grande. 

b) O /r/ final de sílaba soando como ápico-alveolar nessas mesmas áreas, 

acrescentando-se em algumas, como o interior de São Paulo a retroflexão ora 

forte, ora leve bem como em áreas não definidas do interior do Paraná e de Santa 

Catarina. Em todas as realizações, a velarização ou redução a zero fonético em 

final de palavra, é bastante difundida. 

c) O /r/ desses mesmos contextos fônicos é pronunciado ora como posterior, ora 

como vibrante múltipla uvular, ou ainda, como variante da fricativa: velar ou 

laríngea, com suas respectivas variantes regionais ou contextuais. 

 

Nessas áreas, caracterizam-se por forte influência portuguesa, advinda de povoamento 

anterior ao século XVIII, segundo informações colhidas em Furlan (1989). Ainda conforme 

Furlan (1989, p. 119), no Português Europeu, essa modificação fonética do rótico, ocorre de 

forma semelhante no Brasil, pois vem operando no sentido de modificar-lhe o ponto e o modo 

de articulação, mas a realização ápico-alveolar ainda é predominante. Contudo, a realização 

fricativa velar ou uvular constitui norma geral. 

Pelo que se observa, ainda, a chamada vibrante múltipla apresenta, em posição de coda 

silábica, elevado grau de variação no sistema, prestando-se à caracterização dialetal do Português do 

Brasil. Realiza-se habitualmente, como vibrante alveolar ou uvular, fricativa velar, aspiração ou zero 

fonético. (CALLOU 1987). Essa alternância pode ser explicada segundo a teoria da dispersão 

(LINDBLOM, 1963), em virtude do maior espaço articulatório disponível para as múltiplas 
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realizações dos segmentos fônicos, visto que o contraste existente em posição intervocálica se anula 

naquele contexto, acarretando uma latitude articulatória mais ampla. 

Callou (1987) com a tese Variação e distribuição da vibrante na fala urbana culta do 

Rio de Janeiro, uma das primeiras a tratar da vibrante em português, tem como aspecto 

central a mudança e não apenas a variação de pronúncia do /r/, levantado a partir da variável 

idade. Neste trabalho, Callou mostrou que quanto mais jovem o falante, maior a probabilidade 

de ocorrerem as variantes mais inovadoras. O trabalho da autora mostrou também que em 

posição pós-vocálica final, aparece o zero fonético.  Essa realização, considerada outrora 

popular e incorreta, tem sido verificada nas diversas classes sociais, idades e graus de 

escolaridade (CALLOU, 1979). 

Em estudos posteriores de Callou e Leite (1994, p. 74), as autoras destacam o valor 

histórico da língua, quando tratam da aspiração do erre fricativo em lugar da vibrante no 

dialeto português e afirmam textualmente que: 

 

A substituição de vibrações uvulares e velares para a vibrante forte em 

português parece datar de fins do século passado [século XX], pois já 

encontramos referências ao fato em VIANNA (1973), que observa, 

inclusive, a sua mudança para a fricativa. Não há referência ao contexto em 

que tais alterações se dão. 

 

Portanto, como se observa, a pronúncia fricativa do „r‟ sobrepondo-se à vibrante não é 

recente no cenário do Português falado no Brasil, pois ainda no final do século XIX se 

percebia tal sobreposição na oralidade dos falantes. 

Alguns lingüistas, dentre eles Callou e Leite (1994, p.74), veem na “passagem da 

articulação do rótico velar vibrante para um rótico velar fricativo e deste para uma aspiração, 

um processo de relaxamento e comodidade articulatória”. Também na visão de Callou e Leite 

(1994, p. 73), para uma interpretação mais correta dos róticos não se pode deixar de lado o 

aspecto fonético da questão. Em vista disso, de modo geral: 

 

O chamado r fraco realiza-se quase sempre como uma vibrante apical 

simples, um tepe alveolar sonoro, embora possa apresentar uma realização 

retroflexa – como o seu correspondente forte – que caracteriza o chamado 

dialeto caipira. 

 

Ainda no entendimento dessas autoras (CALLOU e LEITE, 2001), é certo que a 

articulação anterior do rótico foi substituída por uma articulação posterior, não somente em 

Português, mas também em outras línguas românicas. Essa mudança na zona de articulação se 
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processou de modo lento e gradual, como toda e qualquer mudança linguística. A partir daí 

estabeleceu-se que as duas realizações ganharam valor distintivo em contexto intervocálico, 

neutralizando-se, nos demais contextos. 

Callou e Leite (2001) asseguram que a oposição entre os dois fonemas /r/ e // em 

Português se estabelece não via par correlativo geminado em relação a uma simples, mas 

como uma forte em relação a uma fraca. Asseveram inclusive que a mudança se processou 

não só quanto à zona de articulação de anterior para posterior, mas, sobretudo, quanto ao 

modo de articulação, que pode variar entre rótico vibrante simples para fricativo, isto se 

verifica em virtude de a parte posterior da língua ser mais fixa do que a anterior, portanto, 

mais propensa à fricção e não à vibração. 

Explicação semelhante verifica-se em Couto (1997), ao afirmar que há de fato a 

existência de dois fonemas variantes de rótico no Português do Brasil. Para ele, verifica-se 

uma vibrante simples ápico-alveolar e outra múltiplo, podendo realizar-se como ápico-

alveolar ou como dorso-velar, ou ainda, como uvular, realização que o torna fricativo ao invés 

de vibrante. 

Bisol (1996), ao tomar os dados de Cagliari (1981), explica que no dialeto paulista e 

do sul do país, o rótico é uma vibrante predominante alveolar, porém, nos últimos anos, esse 

tipo de articulação está sendo substituido por uma fricativa velar no contexto intervocálico.  

Malmberg (1954) também entende que há dois fonemas vibrantes em Português: um 

apical ou apico-alveolar e outro posterior ou uvular.  Segundo este foneticista, a tendência da 

vibrante de se posteriorizar é um processo que se inicia nos grandes centros urbanos, nas 

metrópoles. 

Na visão de Cristófaro Silva (2008), por exemplo, o rótico realiza-se como tepe [] em 

todos os dialetos do português, porém para Pais (1981) e Silveira (1986) esse fonema pode, 

ainda, ocorrer como retroflexo.  

Em posição de sílaba travada ou coda, o rótico pode sofrer muitas variações, indo da sua 

manutenção como uma articulação alveolar, condicionada pelo contexto fonológico, como 

registrado em Marquardt (1977), como uma fricativa, em posição interna segundo pesquisas 

realizadas em Belo Horizonte por Oliveira (1983); até o seu total desaparecimento em final de sílaba 

como constata Votre (1978) em pesquisas com universitários e analfabetos do Rio de Janeiro.  

Outra preocupação atual dos linguistas, especialmente, dos brasileiros tem sido com as 

consoantes em posição de coda silábica no interior da palavra, e em cuja posição o rótico pode 

ocorrer. Essa preocupação se explica pela complexidade que ocupam em posição final de 
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palavra. Para Hora e Monaretto (2003, p.114), isso se deve “principalmente se considerarmos 

a importante influência exercida pelos segmentos que ocupam a posição de ataque da sílaba 

seguinte mais forte contextualmente”.  Na visão deles, essa influência é uma manifestação 

constante do processo de assimilação, visto que tendem a enfraquecer as consoantes que 

ocupam a posição de coda. Nesse aspecto, a assimilação por ser, por natureza, um processo de 

enfraquecimento, facilita a coalescência de um segmento com outro, o que pode resultar em 

apagamento ou não.  E conforme esses autores, “a coda silábica é reconhecida como uma 

posição fraca para as consoantes”, comparada com a de ataque. 

Nessa perspectiva, toda essa terminologia adotada para os sons de r, ou seja, para os róticos, 

refere-se a todos os sons relativos ao r que deixaram de ser pronunciados, na maioria das ocasiões, 

como vibrantes, passando a se configurar como uma pronúncia mais aspirada, isto é, mais fricativa. 

Nesses casos, a mudança fonética de vibrante para fricativa torna-se ainda mais evidente, ao se 

tomar como hipótese de trabalho a comparação de pronúncias realizadas há cerca de quarenta anos, 

com pronúncias atuais, na maior parte do território brasileiro. Essa alteração de pronúncia pode estar 

relacionada a um processo de prestígio inerente à pronúncia aspirada que mera substituição 

voluntária na oralidade dos falantes.  

 

 

4.6 Ponto e Modo de Articulação do Rótico 

 

 

Os róticos são classificados na literatura como segmentos linguais, visto que, durante a 

sua articulação, a língua é o local, no aparelho fonador, no qual os sons são produzidos. Os 

róticos se dividem em dois pontos de articulação: coronais e uvulares. Os primeiros são 

encontrados no ponto de articulação dental, alveolar, palato-alveolar e retroflexo. Esses sons 

são articulados exclusivamente com a ponta da língua e não com a lâmina. Os segundos, os 

uvulares, usam o dorso e a raiz da língua na articulação. Um e outro apresentam 

características próprias.  

O seu modo de articulação é, também, muito diversificado, variando de trills, tepes, 

flepes, aproximantes e até mesmo fricativas, e, neste último, pode apresentar-se como: 

fricativa uvular surda ou sonora e, ocasionalmente, fricativa alveolar vozeada com as feições 

de trill, de acordo com Dickey (1997). O tipo mais comum de rótico é o trill, representando 

cerca de 40,7% nas línguas em geral. Tepe e flap são raramente distinguidos um do outro na 

descrição das línguas. No entanto, há uma precisa diferença entre estas articulações. O tepe 
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[] envolve um levantamento da língua em contato momentâneo com o dorso alveolar, 

trazendo-a de volta para o repouso. (DICKEY, 1997, p. 15)
6
 Já o flap [] envolve a retração 

da língua, e então ela golpeia o dorso alveolar, movimentando-se para frente e para trás até o 

seu repouso. (CATFORD 1977).
7
 

Essa diversidade lingüística de rótico vem desafiando a noção dessa classe de sons. 

Além disso, conforme ainda Dickey (1997), todo rótico divide pelo menos uma propriedade 

fonética com outro rótico. E por essa razão há uma diversidade de classificação, dependendo 

do contexto e posição que este fonema ocupa na sílaba. 

Dickey informa também que (1997, p. 95), para o Português, é difícil estabelecer casos 

padrões de variação livre em função da similaridade fonética, por essa razão ”certos sons 

enumerados precisamente como um rótico, por serem, na maioria das vezes, alofones dele, 

guardam em si, especificação fonológica de um rótico”.
8
 No seu entendimento a origem da 

classe dos róticos em português deu-se com o trill uvular, a partir de todos os outros 

pertencentes à classe das coronais sonorantes. Por isso, o português é uma das poucas línguas 

que tem ambos um rótico coronal e um rótico uvular (ou trill). A coronal e os fonemas róticos 

uvular contrastam intervocalicamente como se percebe nas palavras caro e carro, contudo o 

contraste é neutralizado em outras posições. O uvular [R] é encontrado em ínicio de palavra e 

depois de consoantes, já o tepe [] é encontrado em final de palavra. 

 

 

4.7 Uma Variante de Rótico: a fricativa 

 

 

4.7.1 Definição e caracterização  

 

 

Consoante fricativa é aquela que durante a produção do som é articulada por uma 

constrição (estreitamento) no canal bucal sem que haja fechamento total apesar do encontro 

dos órgãos articuladores. 

                                                 
6
 the tap involves a raising of the tongue, momentary contact with the alveolar ridge, and then bringing the 

tongue back to resting.) 
7
 the flap [] involves retracting the tongue and having it strike the alveolar ridge while moving forward  and 

back down to resting 
8
 A citação foi retirada do seguinte excerto em inglês: For portuguese, it is very difficult to make the case that the 

patterns of free variation observed are due to phonetic similarity. Instead, I claim that certain sounds count as a rhotic 

precisely because, as allophones of rhotic phoneme, they retain the phonological specification of a rhotic. 
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Na literatura de modo geral, a preocupação da pronúncia fricativa do „r‟ sobrepondo-se 

à vibrante não é recente no cenário dos estudos fonéticos e fonológicos do Português falado 

no Brasil. Ainda no século XIX, Gonçalves Viana (apud M. Barbosa 1983, p. 191) já fazia 

observações sobre a coexistência de variantes do /r/ num mesmo dialeto. Em sua descrição, 

Gonçalves Viana faz referência à existência de uma “variante intermediária” entre vibrantes e 

fricativas, aquela que corresponde a uma “fricativa sonora, uma espécie de rz”. Nesse sentido, 

ele afirma que:  

 

Ele é pronunciado um pouco mais para trás do que o r simples e é 

geralmente lingual. Encontra-se-ão individualmen vibrantes uvulares, até 

mesmo entre pessoas que pronunciam r simples como uma lingual. /.../ Às 

vezes pronuncio o r inicial como uma fricativa sonora, uma espécie de rz 

/.../ Raramente encontrei esta particularidade na pronúncia de outros 

indivíduos portugueses. 

 

Segundo o mesmo foneticista, este r fricativo sonoro é frequente na pronúncia de 

brasileiros que substituem o r vibrante, observando também até que ponto esta pronúncia é 

dialetal ou individual. Tal descrição pode servir para retratar certo „enfraquecimento‟ do 

rótico, provocado pela mudança, em seu ponto e modo de articulação, assumindo, assim, um 

caráter contínuo que se apoia na fricção com que passa a ser pronunciada.   

Antes também do início do século XIX, tem-se notícia da preocupação dos gramáticos 

da época com a pronúncia de algumas consoantes, e as fricativas continuam sendo as mais 

visadas. Fernão de Oliveira foi um dos primeiros gramáticos a ter preocupação com as 

fricativas, essa preocupação se relacionava, principalmente, com a pronúncia do /s/, que, 

segundo ele, tem algo de especial, tanto que assim a descreve: 

 

Quando pronunciamos o s, levantamos a ponta da língua para o céu da boca e o 

espírito (ar) assobia pelas ilhargas (lados) da língua, ao passo que a pronúncia do 

z zine entre os dentes cerrados, com a língua chegada a eles e os beiços 

apertados um dos outros. (FERNÃO DE OLIVEIRA, 1536, p. 121). 

 

Fernão de Oliveira (1536) apresentava, nessa mesma obra, a preocupação com a 

pronúncia desse fonema, apontando as suas variações como errôneas. Numa dessas variações 

aparece o apagamento do /s/ ou a sua pronúncia aspirada, tida como algo negativo.  

Acerca da variação do r, pode-se fazer uma reflexão sobre os primeiros registros 

encontrados no Appendix Probi, publicado em 1887, para entender o porquê dessa variação e 

da frequente troca da consoante r pelo s, fato tão comum e recorrente na língua latina. Neste 
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documento aparecia uma lista de 227 palavras latinas, pronunciadas de modo equivocado. A 

elas seguiam suas formas corretas, isto é, apresentadas conforme o padrão culto exigido pelo 

latim clássico. Nele pode-se encontrar na 149ª correção o par persica non pessica, numa 

referência ao fato de os falantes estarem pronunciando o grupo consonantal rs – como ss. Este 

é o exemplo da palavra pêssego que, no português moderno, permaneceu com a grafia 

considerada errônea, mas foi a que sobreviveu, conforme indica Silva Neto (1938). Estes fatos 

históricos evidenciam o quanto as duas consoantes têm equivalência e por essa razão podem 

se intercambiar, uma tomando o lugar da outra. 

Também nos estudos históricos realizados por Silva Neto (1979), na fase do latim 

clássico, a pronúncia da fricativa glotal [h] pelos camponeses era tida como rude e rural. 

De acordo com os teóricos, dentre eles Gaya (1971), os segmentos fricativos são os 

mais freqüentes em todas as línguas de cultura. Grosso modo, tais segmentos se caracterizam 

por uma espécie de semioclusão da cavidade bucal em pontos diferentes. Isto significa que os 

articuladores se fecham, deixando uma estreita fenda para a passagem da corrente de ar, que, 

ao atravessar esse obstáculo, sofre fricção.  

Crystal (1988, p. 122), ao tratar do termo fricativo, adota uma descrição articulatória, 

para esse tipo de segmento, definindo, assim, um som fricativo como: 

 

Termo usado na classificação fonética dos sons consonantais com base em 

seu modo de articulação: também conhecido como „aspirante‟, refere-se aos 

sons produzidos quando dois órgãos se aproximam tanto que o ar passa entre 

eles produz uma FRICÇÃO audível. Não há um FECHAMENTO completo 

entre os órgãos (neste caso, seria produzida pela articulação OCLUSIVA): 

há simplesmente um OBSTÁCULO, um estreitamento. 

 

Em outras palavras, a corrente de ar passa entre os órgãos articuladores que, por 

estarem aproximados, produzirão uma fricção. Durante as articulações, a úvula está levantada 

fechando a cavidade rino-faríngea, portanto todos os sons constritivos são orais, isto é, a 

corrente de ar sairá apenas pelo canal bucal. 

Malberg (1954) esclarece que os segmentos fricativos ou constritivos se equivalem do 

ponto de vista terminológico, tanto que ele prefere o termo constritivo. Para ele, se 

caracterizam por um estreitamento entre os articuladores, durante o processo de articulação, 

produzindo um ruído de fricção ao passar pela pequena abertura. Essa abertura pode ser plana, 

como no caso do /f/, ou mais ou menos arredondada, como no caso do /s/ e do //. 
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Câmara Júnior (1986) diz que fricativa é “nome dado à consoante em que a corrente 

de ar, que produz, sofre uma constrição ao forçar a passagem entre o órgão fonador ativo e o 

órgão fonador passivo, que quase se tocam. 

Callou e Leite (2000, p.76-77) ao remeterem seus estudos lingüísticos para o contexto 

hodierno e no qual se encontra o Português falado no Brasil, afirmam categoricamente que a 

pronúncia fricativa do erre é mais privilegiada dentre os falantes do território nacional. 

 

Não há dúvida de que essas consoantes [erres] suscitam várias questões na 

nossa língua: a) parece ter havido uma mudança da norma de pronúncia da 

chamada vibrante forte, não só no ponto de articulação (da anterior para 

posterior), mas também no modo de articulação (de vibrante para fricativo); 

b) as diversas pronúncias já coexistiam no final do século passado e 

concorrem ainda hoje. 

 

As pesquisadoras atribuem a alteração da oposição que se fazia entre a vibrante 

simples /r/ e a vibrante múltipla /rr/ uma das principais consequências da mudança na 

realização da vibrante para fricativa. Elas avaliam, inclusive, a marca de oposição entre o 

„erre simples‟ e o „erre duplo‟ pela quantidade de vibrações que estes produziam, quando das 

suas realizações fonêmicas. No entanto, tal oposição quantitativa foi substituída, na maior 

parte do território nacional, segundo elas, por outra modalidade de oposição – a de natureza 

qualitativa, representada pela mudança do ponto de articulação de anterior para posterior, 

resultando na mudança de vibrante forte para fricativa. 

De acordo ainda com Callou e Leite (2000), um dos possíveis fatores para essa mudança 

relaciona-se ao caráter consonântico absoluto do som fricativo, pois este possui uma abertura 

articulatória mínima, além da energia articulatória e intensidade muscular consideráveis, quando da 

sua realização. 

Silveira (1986) entende que os fonemas fricativos são monossonoros ou polissonoros. 

No caso dos primeiros, são assim denominados quando estão em posição marginal inicial 

absoluta, no entanto, quando ocorrerem em marginal final, como o /s/ e o /z/, são polissonoros 

e, por essa razão, são passíveis de variação. Tais variações podem ocorrer livremente, 

provocando neutralização entre si ou destes com /s/ e //, dependendo do traço de sonoridade 

da consoante seguinte. 

É de se salientar que as variantes fricativas velar e glotal, além de serem ponto de 

intersecção entre as fricativas e as vibrantes, também constituem uma via de mão dupla entre 
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esses dois grupos de fonemas, pois do mesmo modo que estas constituem variantes de /r/, a 

variante fricativa glotal pode estabelecer-se como variante das fricativas /v/, /z/ e //. 

 

 

4.8 O Estudo dos Róticos na Europa: uma tentativa de descrição 

 

 

O rótico é uma classe que chama atenção não só dos linguistas brasileiros, mas de 

linguistas de todo o mundo. Isso se deve ao fato de ele ser um segmento bastante recorrente e 

peculiar em todas as línguas. Eles circunscrevem um conglomerado de segmentos que têm 

sido designados de r, dada a sua extrema diversidade na literatura (DICKEY, 1997). Por esses 

motivos tem merecido para si tantos estudos e análises tantas quantas forem as suas 

idiossincrasias, levando-se em conta as suas particularidades em diferentes contextos e 

lugares.  

Para um estudo mais detalhado dessa classe de som, tomou-se por base o material 

bibliográfico que se intitula „r-atics: sociolingüistic, phonetic and phonological 

characteristics of /r/, que, como o nome sugere, trata das características fonéticas e 

fonológicas do r, do ponto de vista da sociolinguística, cujos trabalhos apontam para o 

comportamento variado desse fonema a ponto de ser considerado de natureza „camaleônica‟, 

dada a sua versatilidade. Portanto, nas seções seguintes, serão registradas as diferentes 

variantes do rótico em algumas línguas faladas na Europa, buscando-se entender e analisar o 

porquê de essa classe de som estar envolvida em tantos padrões de variação e mudança 

lingüísticas. 

 

4.8.1 O /r/ do Inglês Britânico 

 

 

Nos estudos de Foulkes e Docherty (2001, p. 27), o /r/ Britânico é realizado como um 

alveolar aproximante [], embora várias outras variantes possam ser encontradas em 

contextos fonológicos particulares, em dialetos regionais em certos estilos de fala. Dentre 

estas se incluem o tepe [], o uvular [R] e o alveolar [r].  Além dessas, outra variante 

apresenta-se como uma variante do rótico no inglês britânico, trata-se da labiodental 

aproximante []. No entanto, ela tem sido repudiada como um traço que apresenta: (a) defeito 
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de fala (conforme estudos de Gimson, 1980); (b) fala de criança (Gimson, 1980); (c) 

influenciada pela fala da classe alta (Wells 1982). 

Em recentes trabalhos de fonética e dialetologia, há evidências da mudança para as 

formas de articulação e percepção de []. Segundo os autores, nos documentos históricos sobre 

[], foi observado um traço de influência da fala da classe mais alta. Isto pode ser encontrado em 

textos de Charles Dickens, no qual ele emprega a ortografia w por r na fala do Lord Mutanhed em 

The Pickwick Papers. Para Foulkes e Docherty (2001, p. 28), é possível que o autor tenha tido a 

intenção de se referir à labial velar [w], “porém tomamos o desvio dessa ortografia por ser mais 

semelhante e próxima da variante []”. Os comentários sobre esses fatos, na língua inglesa, 

sugerem que a realização de [] é melhor que [w] por ter traço parecido com este último, tanto 

que, em uso similar, o w é substituído ortograficamente por r em trabalhos literários escritos em 

1909.  

Para Foulkes e Docherty (2001), o reconhecimento do [] como traço afetado pela fala da 

classe superior é antigo apareceu por volta de 1836. Segundo esses estudiosos, Charles Dickens usa 

a letras w por r na fala do infante Lord Mutanhed nos Trabalhos de Pickwick, e eles acreditam que 

seja possível que o autor não tenha pretendido referir-se à genuína labial-velar [w].  Contudo, toma 

este desvio ortográfico por ser mais significativo para indicar a variante como [], sugerindo que 

esta variante é melhor que [w] por apresentar traço semelhante e, por isso, é usada na Língua 

Inglesa. Isto comprova o uso similar da ortografia w por r, uma vez que este pode ser encontrado 

em muitos outros trabalhos literários em alguns trechos de escrita, como se observa, por exemplo, 

na obra de George Orwell (1836) em que aparece uma voz afeminada que caracteriza a classe 

superior com esta ocorrência.  

Segundo Foulkes e Docherty (2000), tradicionalmente, o [] vem sofrendo algum 

problema de percepção e expansão, a ponto de estes pesquisadores declararem ser possível, 

nos dias atuais, identificar muitas figuras públicas que usam [] sem sofrer qualquer estigma 

público, não provocando, desse modo, comentários jocosos sobre o traço. Estas figuras 

públicas incluem: músicos, esportistas, apresentadores de tv, primeiros ministros, atores. 

E apesar de o [], tradicionalmente, não ter nenhuma associação com qualquer região 

geográfica particular, tem se tornado lugar-comum na literatura e em filmes, o seu uso, para 

explorar efeito cômico; por essa razão, muitas vezes, comediantes passam a empregar [] 
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quando estereotipam um sotaque. Há uma aparente percepção do uso de [] como um traço 

do sudeste do inglês britânico, que não é padrão e tem sido adotado como inovação. 

Essa evidência comprova que a difusão corrente do uso de [] é suportada pela 

evidência dada pela comunidade acadêmica. O seu emprego também serve como indicador de 

uma geração. E tem sido muito recorrente em trabalhos de dialetologia e sociolinguística, a 

ponto de provocar uma mudança na percepção e na sua expansão. 

Ainda para Foulkes e Docherty (2000), a mais forte evidência para mostrar que o uso 

de [] está sendo implementado, é comprovada nos trabalhos de Trudgill (1974), em 

Norueguês. Em seu primeiro levantamento de dados, Trudgill revelou que poucos falantes 

„idiossincráticos‟ usavam []. No entanto, pelo tempo deste trabalho de campo em 1983, não 

menos que 33% de informantes, que nasceram entre 1959 e 1973, empregaram-no. Contudo, 

segundo ainda Foulkes e Docherty (2000), esta regularidade de [] não é evidente no sotaque 

de País de Gales, Escócia ou Irlanda. 

Foulkes e Docherty (2000) destacam que os comentários específicos sobre o [] como 

uma característica do sudeste foram encontrados nos trabalhos de Beaken (1971), na fala de 

crianças. Esse estudioso descobriu que crianças de Londres de 8 a 10 anos usavam o [] como 

sua principal variante.  

Entretanto, os pesquisadores ressaltam ainda que, em dias atuais, nenhum autor faz 

associação de [] com qualquer sotaque regional particular. A associação geográfica é 

importante para quem considera o padrão da variação e mudança fonética um aspecto que 

afeta o rótico, no Inglês Britânico. 

 

 

4.8.1.1 O uso de [] em Newcastle, Tyne e Derby 

 

 

O estudo que investigou padrões de mudança e variação fonológica no Inglês Britânico 

analisou a fala de 32 pessoas, em Newcastle, Tyne e Derby. Newcastle é a maior cidade do noroeste 

da Inglaterra, enquanto Derby é uma cidade de médio porte. A amostra dos falantes refletiu duas 

definições de grupos sociais bem definidos: classe trabalhadora (CT) e classe média (CM) e duas 

faixas etárias (jovens 14-27 anos; mais velho = 45-67).   
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O projeto como método e teoria integrados parte de várias subdisciplinas da 

lingüística: dialetologia, sociolinguística, fonética acústica e fonologia. Nessa investigação 

sobre o rótico, o trabalho foi estruturado em dois planos: a distribuição sociolinguística de 

variantes e a divulgação da mudança, sendo os correlatos acústicos as formas variantes 

principais do tópico de discussão do trabalho. 

A análise preliminar das gravações revelou, como esperado, que nenhum dos 32 falantes 

mais velhos de nenhuma das cidades usou []. No entanto, os falantes jovens de ambas as cidades e 

de todos os grupos sociais fizeram uso de [].  Durante a análise preliminar, ficou claro que as 

qualidades auditivas de ambas as variantes [] e [r] não se deram de forma consistente, dentro da 

amostra de falantes. Em função disso, não foi possível, conforme as pesquisas de Foulkes e 

Docherty (2001), expressar uma variante de rótico de uso individual em apenas dados percentuais. 

Ao invés disso, os estudiosos dividiram o índice sociolingüístico com a finalidade de quantificar a 

variante de rótico. O sistema de escores adotado pelos pesquisadores foi o seguinte: 

 

Símbolo Variante fonética 

1 [r] 

2 Mais semelhante a [r] do que a [] 

3 Mais semelhante a [] do que a [r] 

4 [] 

TABELA 02: Variantes fonéticas de [] 

 

As realizações produzidas pelos informantes foram transformadas em símbolos que 

variavam de 1 a 4 nas quatro categorias na análise auditiva. O índice de escore para cada indivíduo 

passou a ser, então, calculado com o significado de escores de todos os símbolos, produzidos por 

aqueles falantes. Em virtude disso, o falante que produziu o [r] categórico envolveu um índice de 

escore 1, enquanto os falantes que usavam muito o [] obtiveram escores mais próximos de 4.  

Segundo Foulkes e Docherty (2001), a análise revelou que o uso de [] em Derby é maior 

que em Newcastle.  Os pesquisadores observaram que, de todos os 4 subgrupos sociais, dos 8 

(oito), somente 6 (seis)  vieram do grupo da classe operária. A pontuação geral das variantes 3 e 4, 

em Derby, foi 41%. Os escores ficaram concentrados na maioria dos indivíduos que estavam nas 

categorias 1 e 2 ou nas categorias 3 e 4, sugerindo um aparente contínuo auditivo, em duas 

categorias fonéticas discretas.  
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Os pesquisadores concluíram que as novas variantes de /r/ estão emergindo e se 

expandindo tanto geográfica quanto socialmente. A variante [] não está mais presente entre 

os falantes mais velhos nos dados da pesquisa. Porém, 14 dos 03 informantes jovens usaram-

na. Os pesquisadores notaram que essa variante é mais favorecida na parte sudeste de Derby, 

cujos resultados estão mais relacionados com grupo de informantes da classe operária.  

 

 

4.8.2 A variação sociogeográfica do /r/ no holandês padrão 

 

 

De acordo com Ladefoged e Maddieson 1996; Dickey 1997, apud Verstreten e Velde 

(2001), no holandês ocorrem quase todas as variantes de rótico, mesmo na língua padrão. 

Todavia, apesar de sua variabilidade, os estudos variacionistas do /r/ em holandês são raros. 

Verstraeten e Valde (2001) atestam também que, na última década, o rótico retroflexo 

mostrou-se como uma variante estigmatizada na Nova Zelândia, principalmente na fala de 

mulheres jovens. No entanto, o retroflexo está em vias de aceitação. 

Verstraeten e Velde (2001, p. 46) relatam, ainda, que realizaram uma pesquisa com 

160 professores de holandês, estratificados por comunidade, região, sexo e idade. Os 

linguistas informam que os sujeitos selecionados seguiram critérios dialetológicos, 

geográficos e sociais, em cidades que dispunham de escolas de classe média. Todos os 

sujeitos são participantes do projeto de pesquisa sobre a pronúncia do holandês padrão. 

Na distribuição das diferentes variantes do rótico, os pesquisadores atestam que o trill 

alveolar ainda é dominante em Flandres, mas definitivamente não é a única variante que 

ocorre na fala padrão. Contudo, a freqüência de trill uvular ainda é muito baixa, exceto em 

Limburg.  Nos países Baixos, muitos alveolares e – em um grau menor – os trills uvulares são 

encontrados. De acordo com a literatura, os trills estão desaparecendo no holandês padrão 

contemporâneo do Nordeste. Além do mais, as variantes mais novas (as realizações vocálicas, 

os tepes alveolares e os flepes retroflexos) estão ausentes (ou difíceis de ocorrer) atualmente. 

Estas realizações frequentemente são apontadas como variantes importantes nos estilos de fala 

espontânea, mas eles informam que, aparentemente, elas ainda não fazem parte de uma norma 

estabelecida. 
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4.8.2.1 Variantes de /r/ 

 

 

De acordo com Verstraeten e Valde (2001), a distribuição das variantes de rótico 

divide a comunidade holandesa. Eles verificaram que há muita variação na área dessa língua. 

Mesmo em leitura muito formal, eles verificaram variantes de rótico. Em Netherlands, por 

exemplo, há mais variação do que em Flanders, havendo também uma grande diferença nas 

frequências de variantes entre os neerlandeses e Flanders. Algumas das variantes são 

extremamente raras e somam menos de 1% de variação, é o caso das variantes zero fonético, 

fricativa glotal, velar aproximante, tepe alveolar e flepe retroflexo.  Algumas dessas variantes 

testadas na fala espontânea não ocorreram na leitura formal. 

Para sintetizar as informações, os autores distribuíram as variantes do rótico, dividindo 

a língua holandesa entre falantes de Netherlands e de Flanders, focalizando as suas diferenças 

regionais. Segundo estes pesquisadores, há mais variação para o rótico na área de língua 

holandesa. É o que mostra a tabela 03: 

 

VARIANTES NETHERLANDS FLANDERS 

 OCORRÊNCIAS PERCENTUAL % OCORRÊNCIAS PERCENTUAL % 

Trill alveolar 309 48,3 534 83,4 

Trill uvular 153 23,9 49 7,7 

Tepe alveolar 2 0,3 - - 

Flap retroflexo 2 0,3 - - 

Alveolar 

aproximante 
12 1,9 3 0,5 

Uvular 

aproximante 
89 13,9 11 1,7 

Uvular fricativa 48 7,5 12 1,9 

Trill fricativo 

alveolar 
18 2,8 30 4,7 

Velar 

aproximante 
6 0,9 - - 

Fricativa glotal 1 0,2 - - 

Zero   1 0,2 

   TABELA 03: Freqüência das variantes do rótico em Netherlands e Flanders, adaptada de Verstreten e Velde 

 

Na tabela acima, Netherlands aparece com 10 (dez) variantes, contra 07 (sete) de 

Flanders, havendo, consequentemente, uma grande diferença nas frequências das variantes 

entre uma região e outra. Conforme a mesma tabela, constata-se que ocorre mais variação em 

Netherlands, embora a variante trill alveolar seja predominante em Flanders.  E na visão dos 
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autores, esta não é “definitivamente apenas a única variante que ocorre na fala padrão”. 

(VERSTRETEN e VELDE, 2001, p. 58). Eles ressaltam que, de acordo com a literatura, os 

trills estão desaparecendo no nordeste da Holanda, na língua padrão. Em contrapartida, as 

realizações de outras mais recentes estão surgindo. É o caso das realizações vocálicas, tepes 

alveolares e flaps retroflexos. Estas realizações são variantes importantes no estilo de fala 

espontânea. Contudo, os trills fricativos alveolares mostrados na fala de flamengos e de 

holandeses nunca tinham sido atestados antes na língua padrão. 

Os autores apontam também a variação entre falantes de Netherlands e Flanders, pois, 

segundo eles, esta variação é mais alta na Netherlands. Os pesquisadores destacam também 

que cerca de 30% dos professores de Alemão e Flamengo têm duas variantes, tanto que três 

diferentes variantes são observadas em um dos três professores. Os pesquisadores 

acrescentam que esse estudo é o ponto de partida para futuras pesquisas sobre a estratificação 

geográfica e social do rótico no holandês, pois, no futuro, eles pretendem colher dados 

adicionais na região de língua holandesa, através de uma pesquisa anônima rápida. Estes 

estudos, em combinação com os estudos de avaliação, aprofundarão as visões linguísticas 

sobre os padrões de variação e mudança do rótico na língua holandesa. 

 

 

4.8.2.2 Ponto de articulação do /r/  

 

 

A análise da variação do rótico mostra que os fatores externos são impróprios ou 

insignificantes, segundo dados de Verstraeten e Valde (1997), pois a variação é muito alta 

entre falantes, dados os números de variantes. Com vistas a verificar o modelo mais geral das 

realizações do /r/, os estudiosos adotaram um índice de escores para o ponto de articulação, 

estabelecendo uma oposição entre articulações que ficam na frente e as que ficam atrás. Os 

pesquisadores consideram este aspecto a principal dimensão do uso do r na área de língua 

holandesa. Assim, os índices de escores foram baseados em duas características: 

(1) Anterior: alveolar, trill, tepe alveolar, trill fricativo alveolar, aproximante 

alveolar, flepe retroflexo. 

(2) Posterior: trill uvular, fricativa uvular, uvular aproximante, velar aproximante, 

fricativa glotal.  
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Conforme ainda os pesquisadores, a análise da variante aplicada é a que mede as 

repetições (o sujeito fez a tarefa duas vezes), cujo contexto ocorre dentro de um fator 

subjetivo, e quatro fatores entre os subjetivos (comunidade, região próxima da comunidade, 

idade, sexo), todos os fatores subjetivos são fixos. Foram testados também os efeitos 

subjetivos no contexto (e sua interação entre os fatores subjetivos) Para eles, nenhum dos 

doze efeitos pareceu significativo. O projeto mostrou que há uma ordem no efeito da 

realização do rótico, mas apenas um destes pareceu ser significante, aquele em que relata três 

modos de contexto de interação na comunidade por sexo. Os autores notaram que este efeito é 

muito pequeno, e através dele concluíram que não há diferença significativa para o ponto de 

articulação do r entre o contexto e as duas versões do teste. 

 

 

4.8.3 As restrições de coocorrência entre /r/ e // no dialeto holandês 

 

 

Goemam e Velde (2001) apresentam a distribuição geográfica de /r/ e // de dialetos 

da Holanda. Conforme esses autores, os estudos se limitam aos dialetos falados em 

Netherlands. Os dialetos falados na comunidade flamenga e no norte da França, bem como os 

dialetos frisianos não fazem parte do objeto do trabalho deles. Os autores informam que a 

restrição nas diferentes variantes do /r/ e // está baseada em testes de Dickey (1997), cuja 

hipótese é a de que o trill uvular e a fricativa uvular ou aproximante não podem coocorrer no 

inventário de fonemas de uma língua. Eles dizem que Dickey (1997) sugere que a falta de 

restrição é um resultado da probabilidade da falha de articulação do trill uvular, visto ser este 

frequentemente, produzido como uma fricativa uvular; do contrário, seria um risco se basear 

numa restrição fonêmica apenas pela distinção. Por outro lado, Goeman e Velde (2001), 

citando Chambers e Trudgill (1998, p. 186), apontam que a baixa frequência da uvular /r/ em 

holandês – em comparação com o Alemão e o Francês – devido à existência da velar anterior 

ou fricativa uvular – resultaria numa fusão de /r/ com //-/x/. 

Também nos estudos de Goemam e Velde (2001), as descrições fonológicas do guia 

de pronúncia holandesa, a única realização aceitável do rótico é o padrão, que são as 

realizações do trill [R] e [r]. Atualmente, um grande número de variantes é descrito na fala do 

holandês padrão: o trill alveolar, o trill uvular, as vogais centrais, flepes retroflexos ou 
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aproximantes, o tepe alveolar, os aproximantes frontais, aproximantes velar ou uvular,  vogais 

semipalatais, fricativa uvular e realização zero. A uvular [R] é encontrada no dialeto da cidade 

de Huge e mais distante no vale do rio IJssel e na província de Linburg. No restante de 

Netherlands o rótico é predominante. 

Porém, segundo os mesmos autores, um novo dialeto foi mapeado por Goeman e 

Taeldeman (1996) num trabalho de campo, que durou aproximadamente dez anos, cujos 

dados levantaram um grande número de variantes de rótico. Em virtude disso, é reconhecida a 

natureza camaleônica desse fonema na língua holandesa também. 

 

 

4.8.4 O /r/ francês belga: observações fonéticas e fonológicas 

 

 

Segundo Demolin (2001, p. 63), um dos pontos principais, quando se trata de rótico 

em francês, é a quantidade de variabilidade desse fonema. Uma boa idéia de variabilidade do 

r francês é apresentada por Rousselot (1891), o descobridor dos experimentos fonéticos, que, 

ao descrever os sons de r, afirma: “meu r não é um r parisiense (grasseyé), nem Lorrain 

(fricativo como o alemão ch)”. Essa afirmação de Rousselot apontou para variantes regionais 

da França, na Bélgica francesa. Ainda, conforme, Demolin (2001), citando Rousselot e 

Laclotte (1903, p. 56), a descoberta desta consoante se deu porque eles perceberam que o r é 

um “som vibrante que pode ser produzido ao longo de todo o trato vocal, dos lábios à 

garganta: daí o seu número de variantes”. Em francês, esse som é vozeado a partir do seu 

início. O r tradicional é pronunciado com a ponta da língua levantada até o palato. O /r/ 

francês apresenta várias distinções, variando de autor para autor. Ele pode ser: uvular /R/ e 

lingual /r/, sendo a variante lingual primária, quando não está substituindo o /R/, dito 

grasseyé. 

Outros autores distinguem vários róticos no francês, dentre eles Grammont (1933), 

que destaca: o apical, o uvular, o dorsal e o faringal. Estas variantes também são apresentadas 

no trabalho de Fouché (1958). Já Bonnard (1982), citado por Demolin (2001), distingue 

quatro variantes; a fricativa velar, o rolado, o grasseyé e o parisiense. O r uvular [R] ou 

grasseyé é regional ou popular; o r mais fraco (com vibrações enfraquecidas) é o parisiense, o 

que apresenta a pronúncia do francês oficial. 
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Demolin (2001, p.64) acrescenta que “o r latino era apical e rolado como é ainda no 

Burgundy e no sul”. Este tipo de r foi substituído entre o século XV e XVII pelo r dorso-velar, 

que era produzido ou como uma batida contra a úvula e o dorso da língua ou pelo 

levantamento do dorso do véu da língua. 

 

 

4.8.5 A consoante retroflexa e dorsal /r/ na Escandinávia 

 

 

De acordo com estudos de Torp (2001), fora da Dinamarca o rótico é nitidamente um 

fonema consonantal, normalmente um apical (ou coronal) vibrante ou tepe. A pronúncia 

vibrante particularmente depois de uma vogal baixa é ainda muito comum, por exemplo, nas 

ilhas indícas e em alguns dialetos da Noruega, que ficam ao norte. Esta pronúncia é também 

conhecida na Suécia. Na maior parte da Noruega, o /r/ é pronunciado como um tepe. 

Por outro lado, em Faroese, é muito comum a pronúncia fricativa retroflexa, pronúncia 

similar ao som de r em muitas variedades do Inglês. As consoantes retroflexas têm traços 

salientes em vários dialetos do norte da Escandinávia, isto é, dos dialetos falados na parte 

nordeste e leste da península Escandinávia, tanto que estas consoantes têm duas origens: uma 

que pode se dar via assimilação, com o uso de uma espécie de /l/ espesso, resultando num tepe 

retroflexo // + a seguido de uma apical consonantal, isto é /d/, /n/, /s/,/t/, encampando a sua 

respectiva retroflexa //, //, // e //. E o outro tipo de assimilação de /r/ + as mesmas 

consoantes apicais, e com os mesmos resultados. 

Torp (2001) afirma que a origem da consoante retroflexa // + apical é tão antiga 

quanto o próprio //, que está sempre em coocorrência com //. Isto significa que sequências 

de // + apicais não sobreviveram na Escandinávia. Já os retroflexos de /r/ + apicais são, 

provavelmente, mais recentes. 

Segundo Torp (2001, p. 77), a opinião predominante é a de que a dorsal é 

“relativamente uma recente inovação em todas as línguas européias onde ela é mais ou menos 

dominante hoje, embora haja opiniões divergentes sobre o seu vozeamento”. Muitos estudos 

demonstram que esta inovação é originária do francês parisiense, cujo desenvolvimento se 

deu no século XVII, com grande probabilidade de ter se realizado como uma generalização 
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prévia e anterior da oposição fonêmica entre [r] e [R], do mesmo modo como acontece com 

algumas variedades do português moderno. 

Daí resultou numa expansão da dorsal /r/ em três países escandinavos diferentes: 

Dinamarca, Suécia e Noruega. 

Na Dinamarca, a dorsal /r/ realiza-se apenas com uma pronúncia com um traço 

previsível, tanto que o /r/ apical está ainda em uso por poucos falantes de idade média e pessoas 

mais velhas, em certos dialetos de Jutlands. Na língua padrão da Dinamarca, a dorsal /r/ é a 

única pronúncia aceita, incluindo-se o clássico canto de ópera – “provavelmente apenas nas 

línguas européias onde este é o caso, e esta parece ter sido, pelo menos, a situação desde metade 

do século XIX”, na visão também de Torp (2001, p. 78). 

Na Suécia, a situação é totalmente diferente. A pronúncia dominante é o /r/ apical, que 

é visto como superior e considerado uma pronúncia normal em Estocolmo. No entanto, 

segundo os autores deste estudo, recentemente, os aristocratas da capital tendem a pronunciar 

o /r/ como uma dorsal. Isso talvez se deva ao fato de estes quererem imitar a família real 

Bernadotte, cujos antepassados eram franceses. (TORP, 2001, p. 78).   

A linha divisória presente na Suécia entre [R] e [r] parece ser relativamente estável nos 

últimos cem anos. Isto significa que a dorsal /r/ estendeu-se ao sul, ocorrendo rapidamente sua 

expansão num curto período de tempo, principalmente, nas últimas décadas do século XVIII e 

a primeira metade do século XIX. 

Já o /r/ apical e o dorsal como alofones combinatórios são encontrados em áreas 

adjacentes do sul da Suécia. As regras dessa distribuição para [R] e [r] variam bastante dentro 

da área, mas o padrão é [R], que é usado em posição inicial, medial e final, depois de vogais 

baixas; nas outras posições é usado o [r]. 

Torp, citando Teleman (1985), lembra que esta distribuição da apical /r/ versus dorsal 

pode corresponder muito intimamente à distribuição de uma espécie de “sotaque (rolado)” 

versus o /l/ normal nos mesmos dialetos. A hipótese é a de que os dois tipos de sons para /l/ 

podem ter sido baseados no modelo de distribuição de [r] e [R]. 

Na Noruega, a situação sociolinguística difere consideravelmente de outros países 

escandinavos, por várias razões. No norueguês há duas distinções, mas muito similares no 

padrão escrito, denominada Bokmal e Nynorsk. Por isso, oficialmente, segundo ainda Torp 

(2001), não há língua falada padrão, enquanto os dialetos têm mais valor e são mais falados 

que nos países vizinhos. 
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O /r/ apical é semelhante na Suécia, sendo também uma pronúncia dominante na 

Noruega. Atualmente o /r/ apical está sendo considerado como uma pronúncia socialmente 

superior, tanto que na capital, Oslo, tem sido uma pronúncia dominante, conforme ainda 

estudos de Torp (2001, p.79). Segundo este, não foi provavelmente o que se deu no século 

XIX e na primeira metade do século XX, o que pode ter se dado com o dinamarquês, origem 

do norueguês padrão escrito: Bokmal, visto que nos idos de 1907, o dinamarquês e o Bokmal 

(que eram também chamados Dano-norueguês) eram idênticos. Conseqüentemente, o 

dinamarquês teve muito mais prestígio na Noruega, naquele tempo, ao invés do que acontece 

nos dias atuais. 

Apesar de Oslo estar situada distante da área em que a pronúncia do /r/ dorsal é 

normal, poucos são os nativos dessa cidade que usam o /r/ dorsal.  O uso da dorsal é adotado, 

sobretudo, entre falantes de classes altas e médias, na sociedade urbana. Outro aspecto 

destacado por Torp é a atribuição do uso da dorsal por fatores ambientais. De acordo com 

uma teoria esta é a causa de os pais de classe alta, no século XIX, terem importado babás da 

costa sul da Noruega, ao invés de ensinar a seus filhos os hábitos de fala (como vozeada, ao 

invés das plosivas não vozeadas). A outra teoria, e talvez a mais provável, na opinião de Torp 

(2001, p. 80), é a que diz ser “a dorsal /r/ a mãe dos nascidos na Dinamarca, que deve ter sido 

bem numerosa à época, quando ainda havia laços entre as classes altas na Noruega e 

Dinamarca”. 

 

 

4.8.6 O perfil Sociolinguístico do /r/ Inglês em Middlesbrough 

 

 

Llamas (2001) afirma que as mudanças no inglês britânico falado, atualmente, são resultado 

da mudança de estilo de vida na Grã-Bretanha, pois as pessoas são mais flexíveis que antes, tanto 

geográfica como socialmente. Ela assegura que esta mobilidade é creditada ao fator que contribui 

para uma rápida expansão vernacular notada, sobretudo, no corrente inglês britânico, se visto pelo 

dialeto de contato. Em seu trabalho, Llamas (2001) investiga alguns dos traços espalhados no 

vernáculo falado na Grã-Bretanha, situado no Middlesbrough, no sentido norte-leste da Inglaterra.   

No trabalho, a autora, relata dois processos identificados na homogeneização corrente 

do Inglês da Grã-Bretanha: estabilização e expansão do dialeto, incluindo-se aí a intensidade e 

o acento. A estabilização do dialeto envolve a „erradicação local e social das variantes 
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marcadas que segue mobilidade social e geográfica e resultados do dialeto de contato‟. 

Segundo ela, a difusão envolve o espalhamento dos traços que, frequentemente, são 

identificados pela base local, isto é, o inglês britânico é usualmente falado do sul para o leste 

da Inglaterra. Os traços difundidos espalham-se do centro para o centro urbano; de costume o 

inglês britânico move-se da direção norte para o epicentro sul-leste. Os dois distintos 

processos de mudança linguística são considerados, conforme a autora, na distribuição das 

variantes do /r/ no Inglês de Middlesbrough. 

 

 

4.8.6.1 Variantes de Menor Consideração 

 

 

Llamas (2001) menciona que, de acordo com pesquisa de Gimson (1989), há mais 

variantes fonéticas do fonema /r/ do que qualquer outra consoante no inglês. Três variantes da 

variável r são examinadas no estudo de Gimson: o tepe alveolar [ґ], o alveolar aproximante 

[] e o lábiodental aproximante []. O [r] é uma variante relativamente conservadora e 

localizada, que é encontrada no norte da Inglaterra, Escócia e País de Gales, principalmente 

em posição intervocálica. O [] alveolar aproximante não é localizado, é considerado uma 

variante não padrão e é encontrado em toda parte do inglês britânico. O [] é a variante em 

expansão, que está se difundindo rapidamente do sul para o norte no inglês britânico. 

 

 

4.8.6.2 O Estudo de Middlesbrough 

 

 

5.8.6.2.1 Localização 

 

 

Middlesbrough é, pela distância, o mais denso centro urbano populacional da 

conturbada indústria em torno do Rio Tees. Segundo Llamas (2001), atualmente, do ponto de 

vista econômico, é a cidade que tem duas vezes mais a média nacional de emprego. O jovem 

em Middlesbrough frequentemente sai em busca de emprego e faz contrato de curta 

temporada dada a necessidade de retornar para a área, tanto que, ainda conforme a mesma 
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pesquisadora, em recente reportagem do Departamento de Meio Ambiente (1996), a cidade 

foi apontada como o centro urbano com maior população em rotatividade em que os jovens 

adultos são os que têm maior mobilidade geográfica do que a média.  

 

 

4.8.6.3 Amostra 

 

 

Os dados de Llamas são referentes à amostra de 32 falantes de Middlesbrough que 

formam um grupo homogêneo socialmente, pois todos pertencem à classe trabalhadora e 

todos têm a oportunidade de se autoavaliarem. Esta autoavaliação é complementada pela 

ocupação dos informantes, habitação e nível de educação. A idade é tomada como uma 

variável no estudo, com quatro grupos de idade selecionados, conforme demonstra o quadro 

abaixo: 

 

Velho (60-80) Idade média (32-45) Jovem (16-22) 

Homem Mulher Homem Mulher 

Adulto jovem 
(19- 22) 

Adolescente 

(16-17) 

Homem Mulher Homem Mulher 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Quadro 08: Amostra do trabalho de campo     

 

Os adultos, jovens e adolescentes poderiam ser agrupados em uma só faixa etária, já 

que há entre eles uma estreita proximidade, contudo a autora os apresenta em três faixas 

diferentes: os velhos, os de idade média e jovens. O gênero é também tomado como uma 

variável, havendo, portanto, quatro falantes por célula. No geral, o trabalho de Llamas (2001) 

aponta que as mulheres tentam estabelecer o nivelamento da variante padrão, enquanto os 

homens conduzem a propagação das novas variantes, que são depois, seguidas pelas 

mulheres. 

Llamas (2001) afirma ainda que o estudo de Middlesbrough é realizado através do 

método de dados de elicitação, adotado em grande escala no estudo de variação do Inglês 

britânico, proposto, segundo ela, pelo programa de Sobrevivência Regional do Inglês (SuRE). 

A intenção básica do SuRE é criar um suporte de dados via computador, levando em conta 
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uma gama de material  com amostra do perfil social de falantes, colhidos, sistematicamente, 

dentro da rede de localidades por toda a Grã-Betanha. 

A pesquisa de Llamas trabalhou com 30 (trinta) amostras de falas que foram 

classificadas como estilo conversacional. Elas foram analisadas, levando em conta a posição 

intervocálica e em posição média de palavra como, por exemplo, em carry, area, e em 

posição pós-vocálica, em início de palavra, como em a real, to reach. 

 

 

4.8.6.4 Distribuição das variantes do /r/: idade e gênero 

 

 

De acordo com os estudos da pesquisadora, a variante preferida é o tepe entre os 

informantes do gênero masculino e adulto.  Essa variante de rótico está sendo usada por um 

número substancial de todos os membros deste grupo.  A maior queda no uso do tepe [] está 

entre os homens mais velhos e os de meia idade, embora este ainda seja encontrado na fala de 

três dos quatro membros do grupo de homens de meia idade. Em oposição, o uso do [] 

alveolar aproximante permanece estável, apesar de ter sido descrito por um terço das amostras 

gravadas dos homens velhos no grupo de informantes.  

Dessa maneira, o uso de [] alveolar aproximante surge na fala dos homens de meia 

idade como variante preferida de todos os informantes da célula. Então, Llamas (2001) 

observa que o uso de [] alveolar aproximante cai consideravelmente, entre grupos de meia 

idade e os jovens do grupo adulto. Além disso, a autora destaca que um declínio mais distante 

está evidenciado entre os dois grupos de informantes jovens, do gênero masculino. 

A autora destaca outra variante no seu estudo sobre Middlesbrough, trata-se da 

labiodental aproximante []. Ela está completamente ausente da fala dos homens velhos, na 

amostra, tendo ocorrido apenas em um exemplo (dentro de 120 amostras), com gravação de 

grupos de meia idade, demonstrando estar também ausente na fala dos homens de meia idade. 

De acordo com o contexto, o uso substancial da labiodental aproximante [] entre os jovens 

informantes é bastante marcado. A amostra de homens adolescentes revela 10% a mais do que 

os homens jovens adultos, tomando-se como parâmetro 39,1% da labiodental aproximante 

[], de toda a amostra de rótico, nos dados dos adolescentes. O valor total revela, assim, uma 

tendência na fala dos homens, que, segundo Llamas, é copiada pelas mulheres. 
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Llamas (2001) acredita que o processo de difusão, através do qual as características se 

espalham na identificação de base local, está demonstrado pela introdução de [] nos dados 

do inglês de Middlesbrough, nos informantes jovens. A variação encontrada no /R/ revela não 

apenas que dois processos de mudança linguística podem agir simultaneamente em uma 

variável, mas ela também sugere uma diferença entre os gêneros iniciadores deste processo. O 

resultado indica que as mulheres encabeçam a estabilização das variantes, seguidas dos 

homens, que lideram na difusão de novas variantes no vernáculo. 

Em linhas gerais, Llamas (2001) acredita que, em qualquer modelo sociolinguístico 

em evidência, em estágio recente de mudança em progresso encontra-se o inglês de 

Middlesbrough, dividido em dois grupos de informantes jovens: adolescentes e jovens adultos 

por oferecerem uma comparação que cobre duas variantes, o (r) labiodental e o (th) frontal. A 

análise de Llamas revelou que o [] tem sido bastante adotado pelos falantes jovens, enquanto 

o (th) frontal apresentou uso restrito na amostra. Também as informações atitudinais têm 

apresentado um grau de saliência carregada pela expansão das variantes e níveis de 

consciência, que a mudança está operando no inglês de Middlesbrough. 

 

 

4.8.6.5 O apagamento do /r/ no holandês: rumores ou realidade? 

 

 

Van den Heuvel e Cucchiarini (1999) estudaram o apagamento do [r] nas pré-

consonantais pós-vocálicas na fala espontânea do holandês. Eles investigaram três 

propriedades do contexto da vogal esquerda: tipo de vogal (schwa, completa), extensão da 

vogal (longa ou curta) e acentuação lexical (+ ou -). Exemplos com possíveis realizações do 

rótico foram extraídos de um grande banco de dados de falas, obtidas de dois modos: (1) 

reconhecedor de falas contínuas (CRS) e (2) através de transcrições humanas, envolvendo um 

conjunto de questões com tempo programado de treino automático. A frequência de 

apagamento dos róticos foi investigada em 450 ocorrências, com base na seleção de variantes 

por meio do reconhecedor de falas contínuas (CRS), seguida das transcrições humanas do 

mesmo material.  O apagamento do [r] foi significantemente mais frequente após o [schwa = 

] em relação a todas as outras vogais.  Os efeitos da extensão da vogal e do acento lexical 

não foram significantivos. Isto apareceu em ambos os dados do CRS e nas transcrições 

humanas. As discrepâncias entre os dois tipos de resultados foram também observadas, o que, 

para os pesquisadores, era interessante do ponto de vista sociolinguístico. 
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No que diz respeito aos fatores influenciadores, o processo de apagamento do rótico 

em ambos os conjuntos de dados produziram os mesmos resultados. Em particular, a 

qualidade e as características do contexto da vogal esquerda, que parece ser relevante até certo 

ponto para a não realização do rótico: se a vogal precedente fosse um “schwa”, o apagamento 

do rótico seria favorecido; se fosse uma vogal longa, o apagamento seria menos provável. 

Para as demais, não há outra distinção dentro da categoria “vogal longa”, que parece não ser 

relevante, nem em extensão nem em grau de acentuação.  

Estas descobertas sugeriram que a distinção de acentuação, que é relevante no 

processo do apagamento do rótico, não era gradual, mas dicotômica em termos de acentuável 

X não acentuável, o que favorecia o seu apagamento, desde que as distinções fossem 

favorecidas num ambiente não acentuado (BOERSA, 1998, p. 210). As sílabas não 

acentuadas, que continham o schwa apresentavam maior redução que o /r/ pósvocálico e mais 

que em qualquer outro tipo de sílaba.  

Para as vogais longas, a distinção de acentuação parece ser menos nebulosa. Embora 

as vogais não acentuadas não sejam sempre realizadas como fracas, a proeminência das 

vogais acentuadas pode depender do sotaque padrão da pronúncia. Quanto ao fator “extensão 

da vogal”, os dados do CSR tendem em direção a uma proporção maior do apagamento do 

rótico, após as vogais longas; diferentemente do que ocorre nas curtas. Há uma inversão nesse 

resultado, quando a tendência oposta adota as transcrições humanas. Talvez esta tendência se 

torne significativa se uma amostra maior for usada, mas, segundo os autores, não podem ser 

testadas, a não ser que uma análise estatística seja possível. 

Um fator que tem, provavelmente, uma influência significativa é a “vogal alta”. A 

hipótese é de que as vogais baixas favorecem o apagamento do rótico. No conjunto de dados 

dos pesquisadores mencionados, a vogal alta não foi testada nesta análise. 

Embora os dois conjuntos de dados estejam em concordância quanto ao impacto dos 

fatores de investigação, está claro que há diferenças no que diz respeito à porcentagem de 

ocorrência do apagamento do rótico. Os autores enfatizam que os dados do CSR revelaram 

grandes porcentagens no desaparecimento dessa classe de som, opondo-se aos dados das 

transcrições humanas. Os autores informam que estes resultados serão investigados e testados, 

em futuras pesquisas. Acrescentam também que, apesar da diferença nas porcentagens do 

apagamento do rótico entre os dados do CSR e das transcrições humanas, essas diferenças não 

interferem na meta principal da investigação realizada.  Segundo eles, o objetivo principal era 

determinar se as propriedades do contexto da vogal à esquerda favoreciam o apagamento do 
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rótico posvocálico. A este respeito, ambos os tipos de dados examinados geraram os mesmos 

resultados: o apagamento do rótico é mais comum depois do schw, que, após qualquer vogal 

longa, independentemente da extensão e das características de acentuação daquela vogal. 

 

 

4.8.6.6 Visões fonéticas da articulação do /r/ na Alemanha Ocidental 

 

 

No trabalho de Denton (2001), seis mudanças de som para o rótico foram examinadas; 

exceto para uma, que ocorreu na Alemanha Ocidental. Todas as mudanças neste grupo 

particular envolveram um abaixamento e/ou retração de uma vogal precedente na presença de 

um rótico. Este pesquisador trabalhou com a hipótese de Howell (1991), em que as 

características comuns partilhadas por estes fatores condicionantes têm como resultado uma 

articulação aproximante ou semelhante a uma vogal, ao invés de uma realização constrita. 

Denton revisa os efeitos coarticulatórios que a aproximante e outros tipos de rótico tenham nos 

sons vizinhos.  

Diferentemente das transcrições tradicionais do rótico germânico, que afirmam ser, 

originariamente, coronal ou uvular; o trabalho de Denton demonstra que não havia 

probabilidade disso. Havia somente uma articulação do rótico no surgimento das línguas 

germânicas, mas que suas articulações variavam entre as variedades mais ou menos constritas, 

ambas dentro e próximas dos dialetos. 

Existe uma considerável evidência para defender a hipótese de que o rótico do início 

do Alemão fosse variável, nos dialetos. Segundo Denton (2001), as variedades de ambos os 

róticos: Inglês Americano e Britânico exercem feitos coarticulatórios nas vogais precedentes e 

esta influência é forte quando o rótico e a vogal precedente são tautossilábicos.  

Desse modo, a maioria das variedades consonantais do rótico, tais como os trills catalães e 

os tepes, estudados por Recasens e Pallarès, segundo Denton (2001), tende a não diminuir ou 

retrair-se nas vogais precedentes, ou seja, permanece no início da sílaba. Quando tais variantes 

mais fortes têm influência sobre as vogais precedentes, maior é a forma do aumento de seu F2, na 

antecipação de um tepe seguinte. Se a posição determina a articulação, é impossível recuperar, 

dado o atual conhecimento do início da silabificação alemã.  Segundo também o mesmo 

pesquisador, fica clara a importância da posição da sílaba no início das mudanças sofridas pelo 

alemão.  
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Denton (2001) mostra, também, em seu trabalho que os relatos sobre a gramática 

germânica, na qual o rótico aparece ora como apical ora como velar/uvular, negam esta 

influência potencial da posição da sílaba. No entendimento de Denton (2001), os proponentes 

de uma variedade do /r/ germânico têm se confiado em uma imperfeita motivação fonética ao 

atribuir o abaixamento ou retração das vogais precedentes para as consoantes velarizadas.  

Denton (2001) citando Howell (1991) afirma que em alguns dialetos germânicos que 

acompanham consoantes velares preferem as altas, ao invés de baixas precedendo as vogais. Esta 

preferência é exemplificada pelo desenvolvimento dos ditongos */au/ e */eu/, cujas consoantes 

velares preservaram as precedentes altas /u/, sem  glides, mesmo sobre as condições contrárias do 

abaixamento do trema. Existe, contudo, pouca razão para afirmar que o condicionamento 

predominante do surgimento de mudanças do som germânico pelos fonemas /h/, /r/, /l/ e /w/, 

indique  que em algum período foram velarizados na rima da sílaba. A hipótese mais coerente, 

conforme Denton (2001), seria dizer que o rótico foi uma aproximante como vogal nestas 

posições, talvez similar a uma ou mais das variedades do Inglês Americano Moderno, já 

observado por Westbury et al. (1998).  

Denton (2001) acrescenta ainda que não é possível destacar a articulação exata do 

rótico em cada dialeto do alemão antigo, mas pode-se evidenciar a diversidade dialetal nas 

mudanças de sons que ele sofreu em diferentes períodos. Aqueles dialetos que sofreram 

mutações de vogais condicionados aos róticos, provavelmente tinham um /r/ menos constrito 

na rima das sílabas, enquanto aqueles em que a epêntese da vogal prevalecia entre o rótico e 

as demais consoantes comportam-se como um dos sons articulatoriamente mais variáveis nas 

línguas humanas. No entanto, de acordo com os princípios uniformitários, segundo Denton 

(2001), não se deve afirmar que os estágios iniciais do germânico eram menos influenciados 

pela posição da sílaba ou pela variação dialetal, diferentemente do que acontece nos estágios 

modernos. A solução para estes aspectos, na visão deste pesquisador, é estudar os efeitos que 

os róticos tinham sobre a propagação dos sons, nos dialetos no início do alemão. 

 

 

4.9 Algumas Considerações sobre as Variações do Rótico na Europa 

 

 

De modo geral, pode-se deduzir que os estudiosos demonstraram, através dos seus 

estudos, que a variação é quase ilimitada em termos de características segmentais. As línguas 

podem, com freqüência, demonstrar quase todos os sons de rótico. A transcrição de um tipo 
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de rótico para outro é frequente, mas não-unidirecional ao sistema linguístico. Entretanto, 

deve-se observar que é através da variação de um fonema como o /r/, por exemplo, que se 

pode conhecer a distribuição fonotática das suas variações segmentais.  

Dentre os dados levantados, pode-se constatar, pelos trabalhos elencados pelos 

editores Velde e Hout (2001), que o rótico mais recorrente foi a variante do tepe alveolar [], 

considerando-se o número de referência e menção, relatado e descrito nos estudos 

apresentados na obra. 

Nesses estudos, encontraram-se dados assaz relevantes, foi o caso, por exemplo, da 

variante labiodental [], uma variante de /r/ no inglês britânico, que até recentemente era 

rejeitada por ser considerada característica de fala infantil ou afetada. O mais interessante é 

que, do ponto de vista da sociolinguística, a implementação dessa variante é realizada por 

falantes da classe operária, o que não significa se tratar de infantilismo ou afetação, 

considerado o perfil dos falantes.  

Outro fato interessante é que, em quase todos os estudos, o rótico é um fonema 

claramente consonantal, normalmente um ápico (ou um coronal) vibrante ou tepe, realizações 

observadas, principalmente, nas línguas não escandinavas, ou seja, fora da Dinamarca, 

Noruega e Suécia. No dinamarquês, por exemplo, existe uma vocalização totalmente aberta 

do /r/ na posição de rima, como na maioria das variedades do germânico continental (Alemão 

e Holandês) e no inglês britânico. Também há uma distribuição das consoantes retroflexas e o 

/r/ dorsal em regiões onde as línguas escandinavas são faladas, ou seja, na Dinamarca, 

Noruega, Suécia, e partes da Finlândia, que são ao mesmo tempo históricas e atuais. Além 

disso, as consoantes retroflexas não ocorrem dentro de um mesmo dialeto, ao lado destas, o 

rótico também pode se realizar como uma vogal, isto é, vocaliza-se, verificando-se, portanto, 

uma coocorrência desse segmento nas línguas escandinavas. 

De acordo com Oliveira (2006), tanto no português como no espanhol há contraste entre 

„r-forte‟ e „r-fraco‟. Segundo ainda a mesma autora, e tomando por base informações de 

Ladefoged (1971), o /r/ pode apresentar diferenciações fonéticas entre as duas formas de „r‟.  O „r-

forte é caracterizado como trill, cuja produção envolve um movimento vibratório de um 

articulador móvel (ponta da língua, lábios ou úvula) mantido livre. 

Os róticos, observados em muitas outras línguas, refletem um processo de 

posteriorização do ponto de articulação, acompanhado de enfraquecimento e perda da 

consoante (GRANDA GUTIERREZ 1966; MARTINET, 1969).  Esse fenômeno caracteriza 

uma mudança de ponto e de modo de articulação, vinculado principalmente ao „r-forte‟, que é 
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encontrado na fala de muitas regiões do Brasil. Nesses dialetos, a posteriorização, por 

exemplo, é vista como conseqüência do enfraquecimento da pronúncia. Nesse caso, o „r-forte 

deixa de ser produzida como alveolar e passa a velar; em seguida, altera o modo de 

articulação, fazendo com que a vibrante passe a ser produzida como uma fricativa. 

Do que foi apresentado até aqui, pode-se tentar fazer um quadro das variantes dos 

róticos em algumas línguas faladas na Europa, levando-se em conta os estudos apresentados 

anteriormente. Dessa forma, pode-se dizer que as variações encontradas para o rótico, podem 

ser resumidas, do seguinte modo como demonstra o quadro a seguir. 

 

 
Lábio-

dental 
Alveolar Retroflexa Velar Uvular Faringal Glotal 

Vibrante  [ґ]   [R]   

Tepe  [] []     

Fricativa Surda    [x] [] [ћ] [h] 

Fricativa sonora    [] [] []  

Aproximante [] [] []     

    Quadro 09: Variantes de róticos falados em algumas línguas da Europa  

 

Com o objetivo de verificar se as variantes do rótico produzidas na Europa são 

semelhantes às variantes do português falado no Brasil, pode-se, de maneira sucinta, 

apresentar um quadro das variantes dessa classe de som mais referida e encontrada na fala dos 

brasileiros, de acordo com o levantamento de trabalhos já realizados sobre o tema, tais como 

Callou (1987); Callou, Moraes e Leite (1996); Cristófaro Silva (2001); Reinecke (2006).  No 

quadro a seguir, apontam-se os 13 (treze) róticos, incluindo-se aí o apagamento:  

 

 Alveolar Retroflexa Velar Uvular Glotal Apagamento 

Vibrante [ґ]   [R]  

 [Ø] 

Tepe [] []    

Fricativa Surda   [x] [χ] [h] 

Fricativa sonora   [] [] [] 

Aproximante [] []    

       Quadro 10: Variantes de róticos no português do Brasil 

 

A variante do rótico vibrante múltipla ou trill pode se realizar como vibrante 

múltipla alveolar [ґ], vibrante múltipla alveolar retroflexa [], fricativa velar [x] e fricativa 
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glotal ou aspirada [h]. Essas ocorrências são verificadas somente em contexto intervocálico, 

em que há oposição fonológica entre as duas vibrantes. Essa vibrante apresenta maior 

complexidade na sua descrição, conforme alguns autores, dadas as suas múltiplas 

possibilidades de realização. 

Por outro lado, em contexto pós-silábico, ocorre neutralização entre as duas variantes 

de róticos: as vibrantes /r/ e //, dando lugar ao arquifonema /R/. Tal fenômeno faz elevar o 

número de variantes, já que podem ocorrer tanto em variantes de /r/ como nas de //. Nesse 

contexto, há uma hiperinflação de algumas variantes desse fonema rótico, dentre eles citem-

se: tepe alveolar sonoro [], vibrante múltipla alveolar sonora [ґ], retroflexa alveolar sonora 

[], fricativa velar surda [x], fricativa velar sonora [], fricativa glotal surda [h] e fricativa 

glotal sonora []. Além dessas possibilidades, ainda pode ocorrer o zero fonético [ø]. 

Nesse aspecto, merece também ser evidenciada dentro do Português do Brasil a região 

geográfica na qual a variante de cada rótico é predominante, seguida da localidade de maior e 

menor produtividade. Para isso, será apresentado ainda um quadro das ocorrências das 

variantes fonéticas dessa classe de sons, destacando-se, quando possível, as cidades, em que 

são usadas com maior freqüência. 

Os dados desse quadro basearam-se nos seguintes pesquisadores: Cagliari (1981), 

Monaretto (1997), Silva e Albano (1999) e Silva et alii (2001), dados estes relacionados à 

vibrante alveolar.  Sobre o tepe alveolar, tomaram-se como base todos os estudos da área, 

incluindo-se os dados de Cagliari (1981) e Monaretto (1997), por exemplo. Em relação aos 

róticos retroflexos, contou-se com informações de Noll (1999), Monareto (1997) e Reinecke 

(2006). Já para as aproximantes, contou-se com dados de Spessato (2001), Margotti (2004), 

Monaretto (1997), Silva e Albano (2001). Para as fricativas velar surda e sonora, contou-se 

com o apoio de Noll (1999), apud Reinecke (2006), principalmente para as diferenças entre 

surda e sonora. E ainda com Callou, Moraes e Leite (1998). Para os dados da fricativa uvular 

surda e sonora, tomaram-se como base as informações de Noll (1999), Silva e Albano (1999) 

e, também, Silva et alii (2001). E, com relação aos dados da fricativa glotal, contou-se com as 

informações de Callou, Moraes e Leite (1996), Silva Carvalho (2006) e, finalmente, sobre a 

vibrante uvular, contou-se com informações extraídas em Callou, Moraes e Leite (1998). 
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VARIANTE 
REGIÃO GEOGRÁFICA DE 

OCORRÊNCIA 
CIDADE(S) 

VIBRANTE ALVEOLAR [ґ] Região sul e sudeste 
Mais comum no Sul do Brasil 

em São Paulo 

TEPE ALVEOLAR [] 
Região norte, nordeste, centro-oeste, 

sul e sudeste. 
Todos os estados do Brasil 

RETROFLEXA: TEPE [] E 

APROXIMANTE [] 

Regiões sudeste, sul, centro- oeste e 

nordeste 

No interior dos estados de 

Minas Gerais, Mato Grosso do 

Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul, Sergipe, Maranhão, 

Paraíba, Ceará e Bahia. 

APROXIMANTE ALVEOLAR 

[] 
Região sul 

Em regiões de contato 

lingüístico, entre o português 

brasileiro e o italiano ou o 

alemão. 

FRICATIVAS VELAR SONORA 

[] E SURDA [x] 
Em quase todas as regiões do Brasil 

Em quase todas as regiões, com 

predominância da surda 

FRICATIVAS: UVULAR SURDA 

[χ] E SONORA [] 

Usado em algumas regiões do Brasil, 

mas não há ainda pesquisas que 

precisem as localidades de 

ocorrência. 

Há uma alternância de uso não 

muito clara dessas duas 

variantes. 

FRICATIVA GLOTAL SURDA [h] 
Região norte, nordeste, centro-oeste e 

sudeste. 

Variante menos predominante 

na região Sul e mais 

predominante na região 

nordeste, nas cidades de 

Salvador, Recife, Maranhão, 

Ceará e Piauí. 

VIBRANTE UVULAR Região sudeste 
Predominante apenas no Rio de 

Janeiro 

Quadro 11: Ocorrência das variantes do rótico por região, adaptado de Reinecke (2006). 

 

Levando-se em conta a denominação „r-fraco‟ vs. „r-forte‟, já mencionada, é possível dizer 

que, entre as variantes apontadas acima, a variante tepe alveolar [] encaixa-se na categoria „r-

fraco‟, e as variantes vibrante alveolar [ґ] e todas as variantes fricativas (velar surda [x] e sonora []; 

fricativa uvular surda [χ] e sonora [] e fricativa glotal surda [h]), na categoria „r-forte‟. 

É por essa extensa gama de realizações que o fonema /r/ tem chamado muita atenção, 

a ponto de merecer para si uma classe denominada rótico, e por essa razão tem também 

suscitado tamanho interesse por parte de estudiosos de quase todas as nacionalidades. 

Ao se observarem os dois quadros 09 e 10, supramencionados, pode-se concluir que as 

realizações do rótico tanto na Europa quanto no português falado no Brasil apresentam 

semelhanças, visto que, em termos de número, a diferença é ínfima: na Europa, há 14 

(catorze) variantes de rótico, enquanto no Brasil aparecem 13 (treze). A semelhança também é 

atestada quanto ao ponto e modo de articulação, pois praticamente os mesmos se repetem em 

um quadro e outro. A diferença parece equilibrada, o que possibilita dizer que, praticamente, 

não há diferença entre os róticos usados nas línguas faladas na Europa, em geral, e no Brasil, 
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em particular. Nota-se basicamente a presença da variante de rótico labiodental aproximante 

[], não registrada até o momento na literatura brasileira, como uma variante dessa classe de 

som; e também a presença das faringais surda [ћ] e sonora [], sem contar a ausência do 

apagamento, nas línguas analisadas, como mostrado no quadro 09.  

De fato, o apagamento aparece somente no trabalho de Henk Van Heuvel e 

Cucchiarini (1999) e no de Verstraeten e Velde (2001). No primeiro, há dúvidas no tocante às 

discrepâncias dos dados, por isso os pesquisadores mencionaram o fato de terem que realizar 

outras pesquisas, para finalmente chegarem a uma resposta satisfatória, não deixando, desse 

modo, dúvidas e incertezas. No segundo trabalho, os resultados somam 0,2% na fala dos 

informantes de Flanders, representando, assim, menos de 1% dentro dos resultados gerais.  

Em contraposição apareceram nos dados referentes ao Português falado do Brasil as 

variantes zero fonético [ø] e fricativa glotal sonora []. As duas variantes são recorrentes no 

Português do Brasil; porém o apagamento tem merecido para si estudos diversos sob várias 

perspectivas teóricas, o mesmo não se pode dizer para a fricativa glotal sonora, que, apesar de 

registros na literatura linguística desse país, ainda não tem merecido dos pesquisadores 

brasileiros estudos detalhados e extensos. 

Em síntese, pode-se finalizar esse capítulo dizendo ainda que há dois aspectos 

importantes a ressaltar com relação ao estudo dos róticos e que já foram confirmados em 

vários trabalhos, o que tem mostrado não ser uma tendência somente do português, mas de 

várias línguas românicas e outras indo-européias. Trata-se de: 

 

1) Tendência à posteriorização articulatória das variantes fonéticas empregadas para 

a realização dos róticos e 

2) Variabilidade fonética em geral que os róticos apresentam em muitas línguas 

(REINECKE, 2006, p. 33). 

 

Em última análise, essas duas tendências resumem a classe dos róticos, pois de certa 

forma elas explicam o seu funcionamento e organização nas línguas do mundo, em geral, 

considerando-se que toda língua tem sempre uma maneira de articular os seus segmentos, 

obedecendo a critérios, dentre eles, o principal, a variação, aspecto peculiar e pertinente aos 

sons de toda língua humana. 
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5 UMA ABORDAGEM SOCIOLINGUÍSTICA 
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5 UMA ABORDAGEM SOCIOLINGUÍSTICA 

 

 

Neste capítulo, procura-se fazer uma revisão de literatura sobre os estudos linguísticos, 

até se chegar à sociolingüística propriamente dita. Começa-se com a visão de língua, proposta 

de Saussure, passando por Meillet, Bakhtin, Roman Jakobson, Marcel Cohen e Émile 

Benveniste. Em seguida, faz-se um levantamento histórico, tratando da trajetória dos estudos 

sociolinguísticos, que, principia com William Bright, chegando, finalmente, à visão de 

sociolingüística variacionista de William Labov.  

 

 

5.1 Linguística e sociedade: uma releitura em Saussure 

 

 

A linguística do século XX, com o início da tradição estruturalista liderada por Saussure, 

teve um papel decisivo na questão da relação entre língua e sociedade. Embora Saussure 

reconheça a ligação harmônica entre língua e sociedade, não a assume como objeto de seus 

estudos linguísticos. Ele se limitou a definir língua em oposição à fala, como objeto central da 

Lingüística, tendo esta a tarefa de descrever o sistema formal da língua.  

Assim, para Saussure, a língua é caracterizada como um produto social da faculdade 

da linguagem, ou seja, a língua é um fato social no sentido de que é um sistema convencional 

adquirido pelos indivíduos no convívio social.  

Nesse sentido, é que Saussure institucionaliza uma distinção entre linguística interna e 

linguística externa, privilegiando o caráter formal e estrutural do fenômeno linguístico 

afirmando “o estudo dos fenômenos lingüísticos externos é muito frutífero; mas é falso dizer 

que sem estes não seria possível conhecer o organismo linguístico interno.” (SAUSSURE, 

1972, p. 31). Saussure destaca aí a necessidade de haver uma separação entre os dois pontos 

de vista, pois, segundo ele, a linguística externa se preocupa com “os fatores que criaram uma 

língua literária em face dos dialetos”, enquanto na linguística interna “a língua é um sistema 

que conhece somente sua ordem própria”. (1972, p. 31). Daí poder-se depreender que, na 

visão de Saussure, havia uma separação entre a lingüística que trata do sistema e do seu 

funcionamento interno, que seria equivalente à lingüística da língua ou lingüística interna; e a 

outra, a lingüística externa, envolveria todas as ocorrências advindas da variação, previsível 
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ou não na língua, não mais como sistema fechado que tem uma ordem própria como ele 

mesmo afirma. Nesse último caso é possível agrupar todas as mudanças que ocorrem na 

língua e que lhe são peculiares. É o próprio Saussure (1972, p. 31) quem reconhece isso ao 

afirmar que: “A Lingüística externa pode acumular pormenor sobre pormenor sem se sentir 

apertada no torniquete dum sistema” E reafirma isso quando aponta como exemplo o fato de 

cada autor poder agrupar “como lhe aprouver os fatos relativos à expansão duma língua fora 

de seu território”. Deixando claro que a mudança linguística via empréstimo é uma 

possibilidade de alteração e inovação em toda e qualquer língua natural.   

Dessa forma, no campo da linguística externa pode-se constatar a presença de 

orientações contextuais, sendo que nesta encontram-se as várias interdisciplinas, dentre elas 

citem-se a Sociolinguística, a Etnolinguística e a Psicolinguística nos campos de estudos 

contemporâneos. 

 

 

5.2 A Visão de Outros Linguistas  

 

 

Outros estudiosos também pensaram a linguística, procurando mostrar que sempre há 

uma relação entre língua e sociedade, embora à época, entre 1930 a 1960, essa relação não 

fosse muito frutífera nem considerada como o é atualmente. Dessa forma, tanto Antoine 

Meillet como Mikhail Bakhtin, Roman Jakobson, Marcel Cohen e Émile Benveniste 

estabeleceram para língua visões diferentes da que é hoje apontada, mas sempre relacionando 

a língua aos fatos ligados à sociedade.  

Para Antoine Meillet (1906), a língua é, ao mesmo tempo, linguística e social. Ele 

utilizava em seus estudos linguísticos uma orientação diacrônica, mas acreditava que a história 

das línguas é inseparável da história da cultura e da sociedade. Em sua aula inaugural, ele ressalta 

sua visão do fenômeno lingüístico, bem ilustrado no seguinte trecho:  

 

Ora, a linguagem é, eminentemente, um fato social. Tem-se freqüentemente, 

repetido que as línguas não existem fora dos sujeitos que as falam e, em 

conseqüência disto, não há razões para lhes atribuir uma existência 

autônoma, um ser particular. [...] Pois, se a realidade de uma língua não é 

algo de substancial, isto não significa que não seja real. Esta realidade é, ao 

mesmo tempo, lingüística e social. (ALKMIM, 2006, p. 24). 
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Como se observa, Meillet atribui à língua uma realidade calcada no social, isto é, ela existe 

dentro do aspecto social e dele não se separa, porque lhe é intrínseco e assaz particular. 

Bakhtin (1929) discordava radicalmente da postura de Saussure e de Meillet. Ele traz 

para o bojo dos estudos linguísticos a idéia de língua como instrumento de comunicação 

social. Dessa maneira, ele ressalta que: 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas lingüísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 

verbal realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal 

constitui assim a realidade fundamental da língua. (ALKMIM, 2006, p. 25). 

 

Neste entendimento de Bakhtin, a língua como instrumento de comunicação social 

faz-se através da interação verbal, que é a realidade fundamental da língua, uma vez que esta 

se realiza por meio de enunciações, entendidas como ato de fala e interação. 

Diferentemente desses dois estudiosos mencionados, Roman Jakobson (1960) dizia que o 

princípio da homogeneidade do código linguístico, postulado por Saussure, e adotado pela 

linguística, “não passa de uma ficção desconcertante” já que todo indivíduo participa de diferentes 

comunidades linguísticas e todo código é “multiforme e compreende uma hierarquia de subcódigos 

diversos, livremente escolhidos pelo sujeito falante” (ALKMIN, 2006, p. 25).  

Segundo Jakobson (1960), o cerne da linguagem são os seus aspectos funcionais 

identificados como fatores constitutivos de todo ato de comunicação verbal, quais sejam: o 

remetente, a mensagem, o destinatário, o contexto, o canal e o código. 

Marcel Cohen (1956) parece ter sido o estudioso que mais se aproximou da visão de 

língua adotada pelos sociolinguistas. Ele defende a necessidade de um diálogo entre as 

ciências humanas e afirma que “os fenômenos lingüísticos se realizam no contexto variável 

dos acontecimentos sociais”. (ALKMIN, 2006, p. 26). Ele acrescenta que os estudos dos 

aspectos externos e internos de uma língua devem ser separados e assume a questão das 

relações entre língua e sociedade a partir de fatores externos. 

Cohen estabelece abordagens de interesse para um estudo sociológico da linguagem, 

fazendo isso a partir do estudo das relações entre as divisões sociais e as variedades de 

linguagem, permitindo abordar temas da seguinte natureza: a distinção entre variedades rurais, 

urbanas e classes socias, os estilos de linguagem (variedades formais e informais), as formas 

de tratamento, a linguagem de grupos segregados (jargão de estudantes, de marginais, de 

profissionais diversos etc.). 
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E, por último, o lingüista francês Benveniste (1963), que foca seu estudo para o campo 

da Análise do Discurso. Na sua concepção, língua e sociedade não se separam, uma não é 

concebida sem a outra. Isso fica claro quando este diz que “É dentro da, e pela língua, que 

indivíduo e sociedade se determinam mutuamente”, como ele próprio ressalta (2005, p. 27), 

dado que ambos só ganham existência pela língua. 

Em outras palavras, a língua é manifestação concreta da faculdade humana da linguagem, 

isto é, da faculdade humana de simbolizar. É pelo exercício da linguagem, através da utilização da 

língua, que o homem constrói sua relação com a natureza e com os outros homens. Também para 

Benveniste, sociedade e língua são grandezas de ordem distintas, têm organizações estruturais 

diversas: enquanto a língua se organiza em unidades distintas, que são em número finito, podendo 

ser combináveis e hierarquizadas, na sociedade não se observa essa organização. Nesta 

perspectiva, a língua permite que o homem se situe na natureza e na sociedade.  

Portanto, a relação entre língua e sociedade se resolve pela consideração da língua 

como instrumento de análise da sociedade, aquela contém a sociedade e interpreta esta. 

Assim, a língua é o instrumento de comunicação que é e deve ser comum a todos os membros 

da sociedade, possibilitando, dessa feita, a produção indefinida de mensagens em variedades 

ilimitadas. Finalmente, a língua é considerada o instrumento próprio para descrever, para 

conceitualizar e interpretar tanto a natureza quanto a experiência. 

 

 

5.3 O Surgimento da Sociolinguística  

 

 

O surgimento do termo sociolinguística deu-se por volta de 1964 e a partir de então se 

fixou na área de Lingüística. Ele surgiu precisamente em um congresso organizado por 

William Bright, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA), na Conferência de 

Lake Arrowhead. E dele participaram vários estudiosos que se tornaram referência nos 

estudos voltados para a questão da relação entre língua e sociedade, dentre eles citem-se: John 

Gumperz, Einar Haugen, William Labov, Dell Hymes, John Fisher e José Pedro Rona. 

No final dos anos sessenta e início dos anos setenta, Bright organiza e publica os 

trabalhos apresentados no congresso sob o título Sociolinguistics. É ele quem escreve o texto 

introdutório, denominado “as dimensões da Sociolingüística”, no qual define e caracteriza a 

nova área de estudo. (ALKMIN, 2006).  No entanto, Romaine (1994) relaciona a alcunha do 
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termo sociolinguístico em meados dos anos 50, informando que às perspectivas conjuntas que 

os linguistas e sociólogos mantinham estavam relacionadas às questões sobre as influências 

da linguagem na sociedade, relacionando-a ao contexto social da diversidade lingüística. 

Na proposta de Bright, a sociolingüística deve demonstrar a covariação sistemática das 

variações linguística e social, relacionando as variações linguísticas observáveis em uma 

comunidade e as suas diferenças na estrutura social desta mesma sociedade.  Segundo o 

mesmo estudioso, o objeto da Sociolinguística é a diversidade linguística.  

Na mesma obra Bright estabelece um roteiro para as atividades de pesquisa que serão 

desenvolvidas nesta área e as identifica dentro de um conjunto de fatores socialmente 

definidos com as quais supõe que a diversidade lingüística esteja relacionada, quais sejam: 

 

a) Identidade social do emissor ou do falante – estudo dos dialetos de classes sociais 

e das diferenças entre falas femininas e masculinas; 

c)  Identidade social do receptor ou ouvinte – estudo das formas de tratamento (baby 

talk, por exemplo, fala utilizada por adultos para se dirigirem aos bebês); 

d)  Contexto social – estudo das diferenças entre a forma e função dos estilos formal 

e informal existentes na grande maioria das línguas;  

e)  O julgamento social distinto que os falantes fazem do próprio comportamento 

lingüístico e sobre o dos outros, isto é, as atitudes lingüísticas. 

 

Nesse sentido, para Bright, um sistema lingüístico monolítico, realizado sem variações 

ou com variações fortuitas e imotivadas, é incapaz de explicar toda uma gama de associações 

da estrutura social. 

 

 

5.4 Desenvolvimento e Trajetória da Sociolinguística  

 

 

Tem-se notado que os estudos sociolinguísticos realizados no Brasil, desde a década 

de 70 do século passado, acerca de diferentes níveis lingüísticos, têm proporcionado avanços 

que contribuem para que se trace um perfil dos falares brasileiros. 

Os primeiros estudos revelaram-se bem descritivos e tiveram como principal objetivo 

delinear o perfil do falante brasileiro com suas possibilidades de dizer a mesma coisa de 

forma diferenciada. Com o passar do tempo, novas perspectivas foram surgindo, muitas delas 
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com aplicações teóricas da Linguística contemporânea, mas ainda voltadas para aspectos, em 

sua maioria, estruturais. 

O conhecimento dos resultados obtidos a partir do modelo teórico-metodológico laboviano, 

no plano fonológico, possibilitou contribuir de outra forma, analisando, dentre outras coisas, a relação 

entre fala e escrita, partindo-se do pressuposto de que, para muitos falantes, a escrita é mero reflexo da 

fala. Assim, os processos fonológicos que inserem, apagam e permutam segmentos, facilmente 

detectados na fala são reproduzidos na escrita.   

As pesquisas sociolinguísticas desenvolveram-se extraordinariamente nos últimos dez 

anos, conforme informa Vandresen (1973). Inicialmente havia uma diversidade de títulos 

abrigados sob o rótulo de sociolinguística ou sociologia da linguagem, tais como dialetologia, 

aquisição da linguagem, estrutura dos atos de fala, multilingüísmo, a linguagem dos tambores, 

planejamento linguístico, bilinguismo etc. (VANDRESEN, 1973). Entretanto, com o foco 

centrado nas pesquisas sociolingüísticas e centrando-se, especificamente, nas relações entre 

linguagem e sociedade começaram as discussões em torno da formulação de modelos teóricos 

que permitem delimitar melhor o campo de estudo, bem como a discussão e teste das 

hipóteses formuladas. 

Desse modo, depreende-se que “a sociolinguística (ou sociologia da linguagem) tem 

sido o receptáculo de todos os estudos em que o linguístico e o social estavam de alguma 

forma envolvidos”, como informa Vandresen (1973, p. 6). A partir daí a sociolinguística 

estabeleceu-se como tal pela sua preocupação mais com as variações do sistema do que com o 

sistema propriamente dito, isto é, tem a preocupação em descobrir as covariações entre a 

estrutura lingüística e os fatos sociais que motivaram as variações do sistema linguístico. 

Com a fixação definitiva do termo sociolingüística em 1964, William Labov, 

apresentou um modelo de descrição e interpretação do fenômeno lingüístico no contexto 

social de comunidades urbanas – conhecido como sociolingüística Variacionista ou teoria da 

variação. Com essa teoria, Labov sublinha o papel decisivo dos fatores sociais na explicação 

da variação linguística (diversidade lingüística), relacionando fatores como idade, sexo, 

ocupação, origem étnica e atitude ao comportamento lingüístico. 

Linguagem, cultura e sociedade são consideradas fenômenos inseparáveis, linguistas e 

antropólogos trabalham lado a lado e de modo integrado. A sociolinguística já nasce com um 

caráter interdisciplinar, mas é também um fenômeno social. Tanto que ela se relaciona com 

outras disciplinas, tais como sociologia, psicologia, biologia e fonoaudiologia, etnografia da 

comunicação entre outras. 
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A sociologia da Linguagem, já desmembrada da sociolingüística, preocupa-se com os 

sistemas linguísticos como instrumentais em relação às instituições sociais. Ao lado desta, e 

numa perspectiva diferente da sociolinguística variacionista, encontra-se a etnografia da 

comunicação.  Esta descreve e analisa as formas dos „eventos de fala‟, especialmente, as 

regras que dirigem a seleção que o falante organiza em função dos dados contextuais, 

considerados estáveis como a relação que ele contrai com o interlocutor, relacionando-as ao 

assunto da conversa, circunstância do processo de comunicação, espaço, tempo, além de 

regras e modo de participação durante a interação verbal. (CAMACHO, 2006). Atualmente, 

esses últimos estudos têm abrigado a corrente intitulada Sociolingüística Interacional. 

Para Labov (1972), a língua como uma forma de comportamento social é 

particularmente de interesse do sociólogo. Contudo, ela pode ter uma utilidade especial para o 

sociólogo como um índice sensível de muitos outros processos sociais. A variação no 

comportamento linguístico não exerce por si só uma forte influência no desenvolvimento 

social nem afeta drasticamente as chances de vida do indivíduo; ao contrário, a forma de 

comportamento linguístico muda quando a posição social do falante muda. Essa 

maleabilidade da língua é que fundamenta sua grande utilidade como um indicador de 

mudança social. 

Assim, a sociolinguística Variacionista separou-se de outras áreas afins, por abrigar no 

seu próprio rótulo uma afirmação simplificadora, que dá conta do âmbito da linguagem em 

uso e no contexto social. E por essa razão passou a merecer para si uma delimitação. 

Em qualquer comunidade de fala pode-se observar a coexistência de um conjunto de 

variedades lingüísticas.  Na realidade da vida social, há sempre uma ordenação valorativa das 

variedades lingüísticas em uso, refletindo, assim, a hierarquia dos grupos sociais. Em todas as 

comunidades existem variedades que são consideradas superiores e outras inferiores.  É 

evidente a existência de variedades de prestígios e de variedades não prestigiadas nas 

sociedades em geral. Tradicionalmente, o melhor modo de falar e as regras do bom uso 

correspondem aos hábitos linguísticos dos grupos socialmente dominantes.  

 

 

5.5 As Contribuições de Labov 

 

 

Em 1963, William Labov discutiu um fenômeno de mudança fonética na fala dos 

moradores de Martha‟s Vineyard, uma ilha situada na costa do Estado de Massachussetts, nos 
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Estados Unidos. Labov realizou essa pesquisa sob a orientação do professor Uriel Weinreich. 

Essa investigação levou a cabo o desenvolvimento de outros estudos com análises empíricas 

que solidificaram a Teoria da Variação.  

Em 1966, Labov estudou o inglês falado na cidade de Nova York, observando as duas 

maneiras distintas de pronunciar o fonema /r/ pós-vocálico. As duas formas são, 

respectivamente, a presença do fonema /r/ e sua ausência [ø] em contextos fonológicos 

idênticos. Nessa pesquisa, Labov descobriu que, em posição final de palavra, como em car, o 

r foi realizado ou apagado; do mesmo modo, em posição interior em posição de coda, como 

na palavra card, o r foi realizado segundo uma ou outra das duas variantes. Os resultados da 

sua análise demonstraram que a ausência do /r/ é vista como uma estigmatização social, ou 

seja, não faz parte do “bom falar nova-iorquino”, não servindo como modelo ou padrão. Por 

outro lado, a sua presença representa a variante de prestígio. E o que é mais significativo 

dessa pesquisa é a conclusão a que Labov chegou: quanto mais status social tem o falante 

mais freqüente é o uso do [r]. (TARALLO, 2003). 

Segundo Tarallo (2003, p.12), “não há nada inerente ao /r/ pós-vocálico que o defina 

como “bom”, “ruim”, “correto” ou “incorreto”. Esse aspecto tem a ver com atitude 

sociolinguística dos membros de uma comunidade. 

Em 1982, Labov publica sua tese de doutorado, a partir daí a sua pesquisa torna-se 

mais conhecida. Essa pesquisa faz uma análise da variação sonora dos ditongos /aj/ e /aw/. A 

escolha da comunidade se deveu ao fato de ser esta uma comunidade autossuficiente, 

separada do continente norte-americano por três milhas do Oceano Atlântico e, também, 

porque a ilha tinha 320 anos de história de povoamento contínuo, sendo a resistência 

lingüística um fato considerável naquela comunidade, resultando dessa conservação alguns 

traços característicos do sudeste da Nova Inglaterra antes do século XVIII. A pesquisa 

empreendida por Labov mostrou que, a ilha de Martha‟s Vineyard ainda preservava registro 

de entrevistas com alguns membros de antigas famílias da ilha no Atlas Lingüístico da Nova 

Inglaterra de 1933. Esses registros serviram de base para uma preparação de dados. 

Labov contribuiu para a compreensão do processo de mudança lingüística, estudou 

uma característica lingüística marcante na fala espontânea e com uma distribuição 

estratificada: a centralização dos ditongos. 
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5.5.1 Objeto da Sociolinguística 

 

 

As pesquisas na área de sociolinguística são realizadas através de entrevistas e/ou 

amostragem. O objeto da sociolinguística é a língua falada, observada, descrita e analisada em 

seu contexto social, isto é, em situações reais de uso da língua. O ponto de partida é a 

comunidade linguística, um conjunto de pessoas que interagem verbalmente e que 

compartilham um conjunto de normas a respeito dos usos lingüísticos. 

Uma comunidade de fala se caracteriza não pelo fato de se constituir por pessoas que 

falam do mesmo modo, mas por indivíduos que se relacionam, por meio de redes comunicativas 

diversas, que orientam seu comportamento verbal por um mesmo conjunto de regras. 

Nessa perspectiva, Holmes (1992) afirma que o objetivo da sociolingüística é mudar a 

idéia da teoria que proporciona um perfil do modo como a língua é usada em uma 

comunidade e das escolhas que as pessoas fazem quando usam essa língua. Com relação a 

isso, Chambers (1995) é mais específico, para ele, a sociolingüística é o estudo dos usos das 

línguas. 

 

 

5.6. A Teoria Variacionista 

 

 

Ao estudar qualquer comunidade linguística, a constatação mais imediata é a existência de 

diversidades ou da variação. Toda comunidade se caracteriza pelo emprego de diferentes modos de 

falar – variedades linguísticas. (ALKMIM, 2006). Já “o conjunto de variedades linguísticas utilizado 

por uma comunidade” chama-se repertório verbal (ALKMIM, 2006, p.32). Daí poder-se dizer que 

qualquer língua, falada por qualquer comunidade, exibe sempre variações. É por essa razão que 

nenhuma língua se apresenta como entidade homogênea; em razão disso, todas são representadas 

por um conjunto de variedades. 

Na Teoria Variacionista os fatos linguísticos são vistos como entidades teóricas, e a 

realização de uma ou outra variante, que está em competição, o seu objeto de análise. E dentro 

desse modelo teórico, a noção de opcionalidade “deixa de captar a natureza da variação 

sistemática que existe mesmo no nível da gramática de um único indivíduo” (CEDERGREN; 

SANKOF, 1974, p. 333 apud HORA, 2004, p.22). 
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Também na visão do modelo variacionista, a frequência de aplicação de determinada 

regra opcional depende das restrições do contexto linguístico e dos aspectos sociais que são 

ligados ao falante.  Dessa maneira, introduz a noção de regra variável, que foi desenvolvida a 

partir de uma análise fonológica gerativa, em que a presença de um dado traço ou 

subcategoria afeta a frequência de aplicação de uma regra de forma probabilística e uniforme 

em todos os ambientes em que esses traços apareçam, conforme informações colhidas em 

Cedergren; Sankoff (1974, apud HORA, 2004, p. 22). 

O estudo das variáveis linguísticas traz uma nova dimensão ao exame das diferenças 

de fala. Os estudos iniciais indicam como os métodos quantitativos são utilizados, fazendo 

uma correlação entre os padrões sociolinguísticos e os sociais que surgem. Dessa forma, “o 

valor particular de determinada variável linguística é visto como uma função de sua 

correlação com variáveis extralinguísticas e com as variáveis linguísticas independentes”, 

como assegura Hora (2004, p. 20). A variável linguística é a realização natural e espontânea 

de variantes, na fala. 

A variação linguística não tem significado real na representação formal de uma 

gramática, assim, a regra variável é entendida como um aspecto formal da teoria linguística, 

que deve ser considerado nas gramáticas da língua. (HORA, 2004) 

Nesse aspecto, as regras variáveis descrevem, portanto, os fatos linguísticos que as 

correntes teóricas estruturalistas e gerativistas representariam através de regras opcionais ou 

categóricas, conforme enuncia Labov (1972).  

A regra variável se estabelece com base na hipótese da variabilidade inerente. 

Entende-se por variabilidade inerente a flutuação das variantes e, para estabelecer essa 

flutuação, devem-se levar em conta os empréstimos dialetais ou mudança de código no 

repertório do falante. A flutuação é parte de um sistema unitário. Quando ocorre variação, os 

contextos linguísticos e sociais permanecem. Há casos em que a mudança linguística se torna 

estável, ou seja, a variabilidade pode se apresentar constante por muitas gerações. Nesse 

aspecto, a variabilidade pode revelar uma estabilidade, equivalendo-se a muitas regras 

categóricas. Isso pode apontar que a variabilidade é apenas uma indicação de mudança 

lingüística em progresso. 

Os estudos da sociolinguística podem ter alcances diversos, dependendo dos seus 

objetivos, por exemplo, pode-se descrever a fala da cidade de Nova York, de uma 

comunidade do Rio de janeiro, dos estudantes de direito ou dos surfistas. 
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Portanto, língua e variação são inseparáveis: a sociolinguística encara a diversidade 

linguística como uma qualidade que constitui e faz parte do fenômeno linguístico. Nesse 

aspecto, a tentativa de apreender somente o invariável, o sistema subjacente se valendo de 

oposições como „língua e fala‟ ou „competência e desempenho‟ – significa fazer uma redução 

na compreensão do fenômeno linguístico. Nesse caso, o aspecto formal e estruturado da 

língua é apenas parte do fenômeno no todo. 

 

 

5.7 Variação e Mudança Lingüística 

 

 

As línguas de um modo geral são continuações históricas, pois gerações sucessivas de 

indivíduos deixam a seus descendentes o domínio de uma língua particular. E nesse sentido as 

mudanças são parte da história das línguas. (ALKMIM, 2006) 

A variação sempre esteve presente nas línguas e por isso lhe é assaz peculiar, porém 

ignorada por muito tempo nos estudos lingüísticos. De acordo com Labov (1972, p. 267), 

Meillet predisse que este século seria dedicado a isolar as causas da mudança linguística 

dentro da matriz social em que a língua está encaixada. De fato, isso não aconteceu porque os 

estudos linguísticos não observavam mudanças na língua em seu contexto social, pois a 

ênfase recaía sobre a linguística histórica, não permitindo, assim, focalizar as atitudes dos 

falantes em dados linguísticos que explicassem a variação encontrada nos atos de fala. Isso se 

deve a certa tradição no “fazer linguístico”, na primeira metade do século, que privilegiava 

uma teoria formal, alijando a variação do domínio da linguística. Essa explicação era baseada 

numa tradição da teoria formal que colocava a variação fora do domínio da linguística, 

segundo Guy (1994). 

No plano sincrônico, as variações observadas na língua são relacionáveis a fatores 

diversos: dentro de uma mesma comunidade de fala, pessoas de origem geográfica, de idade, 

de sexos diferentes falam distintamente. 

Pode-se dizer que não há causalidade entre o fato de nascer em uma determinada 

região, ser de uma classe social e falar de uma certa maneira. 

A língua, como forma de comportamento social, é naturalmente de interesse da 

sociolingüística. Porém, a língua pode ter uma utilidade especial para o sociólogo como um 

índice sensível de muitos outros processos sociais. Mas a variação no comportamento 
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lingüístico não exerce uma grande influência no desenvolvimento social, não tem efeito 

drástico nas mudanças de vida do indivíduo, tanto que Labov (1972, p. 111) declara isso 

textualmente: “A variação no comportamento linguístico não exerce por si só uma forte 

influência no desenvolvimento social, nem afeta drasticamente as chances de vida do 

indivíduo”, ao contrário, a forma de comportamento linguístico muda rapidamente, quando o 

falante muda sua posição social. Esta mobilidade linguística, segundo o mesmo autor, é um 

indicador de mudança social, que configura a vida da cidade, conforme ele constatou ao 

realizar uma pesquisa em lojas de departamento da cidade de Nova York. 

Labov (1997, p. 148) também relatou em seus trabalhos que o estudo da evolução da 

história das línguas estaria nitidamente relacionado com a variação e com processo de 

mudança que permeia o comportamento das gerações. Por isso, ele declarou que: 

 

Mecanismos de mudança lingüística permanecem misteriosos, parece 

razoável que uma visão mais profunda do processo de mudança, com base 

nas flutuações de comportamento de uma geração a outra iluminará nossa 

compreensão. Assim, o estudo da variação se articula naturalmente com o 

estudo geral da história e evolução das línguas [...] 

 

Tal como a lingüística histórica, a sociolinguística trouxe grande contribuição e 

avanços para os estudos linguísticos, uma vez que se preocupa com o estudo das correlações 

sistemáticas entre formas linguísticas variantes que, como destaca Tarallo (1985, p. 7) “[...] 

variantes lingüísticas são, portanto, diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um 

contexto, e com o mesmo valor de verdade.” Estas formas linguísticas são determinadas pelos 

fatos sociais, que se ligam, por exemplo, à classe sócio-econômica, nível de escolaridade, a 

sexo e etnia dos falantes.  

Com o surgimento da sociolinguística, os lingüistas deixam de lado a linguística histórica, 

pois esta se ocupa tão somente com as mudanças que ocorrem nas línguas à medida que o tempo 

passa, e começa-se a ter outra preocupação com os estudos linguísticos, o enfoque social nas 

línguas, ou seja, que fatores sociais interferem nas línguas e de que modo a dimensão social passa a 

ser fator determinante da diferenciação linguística. 

Faraco (1991) aponta que o levantamento das diversas variedades geográficas de uma 

língua revelou uma realidade linguística complexa e heterogênea, obrigando, assim, a se 

estabelecer uma correlação entre a variação lingüística, a língua e a realidade histórica e social 

das comunidades. 
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Desse modo, a observação e análise de fenômenos variáveis permitem o levantamento 

de hipótese no sentido de saber por que se produzem certas mudanças, como essas mudanças 

se difundem e quais os mecanismos lingüísticos e/ou sociais que as favorecem. 

Weinreich, Labov e Harzog (1968, p. 186-187, apud HORA) esclarecem que a 

mudança linguística se verifica quando uma variante se generaliza em determinado subgrupo 

de uma comunidade, adquirindo certa direção e significado social. 

A mudança sempre exige um período de transição, de variabilidade, de competição 

entre estruturas e ao mesmo tempo de divergências dentro da comunidade linguística 

(SANKOF, 1988, p. 147 apud HORA, 2004, p. 22). 

Na primeira etapa de um processo de mudança, raramente as formas conservadoras são 

expostas às formas inovadoras. Quase sempre o contato entre falantes favorece a disseminação 

das formas inovadoras até atingir as conservadoras. Desse modo, a realização da mudança se dá 

quando uma variante se sobrepõe à outra. De acordo com a teoria laboviana, a expansão da 

mudança será tanto maior quanto maior for a frequência de contato entre falantes.  

O processo de mudança não é observado facilmente; implica, antes de tudo, em 

identificar as formas analisadas e os contextos que estão operando nesse processo de 

mudança. Ao fazer a análise, deve-se inferir o significado ou a função de cada dado, 

verificando-se a variedade de fala, para descobrir as intenções do falante (HORA, 2004).  Para 

se fazer isso, é necessário utilizar-se de observações diretas com base em dados coletados na 

comunidade de fala na qual se fez a pesquisa. 

Para entender como se dá a mudança linguística em progresso, é necessário traçar os 

estudos em dois aspectos, que se baseiam na estratificação da amostra: tempo real e tempo 

aparente.  O tempo aparente corresponde à primeira dimensão da análise, que é, por sua vez, 

uma dimensão histórica. Nessa análise, a variável lingüística é distribuída por níveis de idade 

dos falantes. Uma dificuldade nesse tipo de análise é entender se a significativa correlação 

entre idade e a variável linguística é verdadeiramente uma mudança em progresso ou de 

gradação etária, que indica uma mudança de comportamento lingüístico característico de certa 

faixa de idade, que pode se repetir a cada geração e, alterando, com isso, a freqüência de 

algumas variáveis linguísticas. Labov (1966) ressalta que adolescentes e pré-adolescentes 

parecem estar à margem principal para o progresso da mudança, para se minimizar esse 

aspecto, sugere uma estratificação da amostra que inclua gravações de falantes bem jovens, 

incluindo, aí os de oito anos de idade. (HORA, 2004, p. 23). 
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Percebe-se, portanto, que os dados em tempo aparente são relevantes para se fazerem 

as análises em tempo real, visto que podem provocar questionamentos sobre o tipo de 

mudança, ressaltando as diferenças que advêm da mudança lingüística. 

Contudo, para se obter uma resposta mais segura sobre o que está em processo de 

mudança, deverá ser adotado outro nível de análise, que toma como base o tempo real sob 

duas perspectivas: (1) tempo real que consiste em relacionar os estudos já realizados numa 

dada comunidade, comparando as conclusões anteriores com as atuais; (2) consiste em 

retornar à comunidade depois de certo intervalo de tempo e fazer o mesmo estudo. 

O primeiro tipo de abordagem Labov (1994) denomina de “estudo de tendência”, que 

consiste basicamente no recontato dos mesmos informantes em período posterior. O segundo tipo 

de abordagem é denominado „estudo de painel‟ e consiste em localizar os mesmos informantes que 

participaram do primeiro estudo, com vistas a monitorar algumas mudanças em seu 

comportamento, submetendo-os aos mesmos questionários ou experimentos.  (HORA, 2004, p. 24) 

Labov (1994) destaca que, para se obterem respostas mais seguras e reais, é necessário 

que a comunidade tenha permanecido mais ou menos estável durante o período decorrido.  

Os tipos de abordagens, acima relacionadas, poderão produzir respostas reais, 

apontado se a mudança avançou em tempo real ou se repete a mesma distribuição em tempo 

aparente (LABOV, 1994, p.75-76, apud HORA, 2004, p.24). O que se observa nesse caso, é 

que o pesquisador faz uso do presente para explicar o passado, procedimento inverso adotado 

pela linguística histórica, lançando mão de alguns estudos prévios e correlacionando-os ao 

objeto de estudo sob investigação. 

Essa interrelação entre os dados do tempo aparente e os dados do tempo real torna 

possível reconstruir uma cronologia de vários passos de mudança, correlacionando essa 

cronologia com as características sociolingüísticas de cada estágio de mecanismo da mudança 

lingüística (LABOV, 1994, p.77). 

A abordagem em tempo real, baseada em „estudo de painel‟, verificará as condições 

em que cada indivíduo muda ou está estável, mostrando ainda de que maneira a gradação 

etária está presente nas gravações. Enquanto a abordagem que se baseia em „estudo de 

tendência‟ mostra quais as variáveis que, ao operarem no nível mais alto da consciência 

social, são modificadas por todo o tempo de vida dos informantes, observando-se a gradação 

etária que persiste na comunidade (HORA, 2004, p. 24). 

Como se observa, o processo da mudança linguística requer técnicas de investigação 

específica, analisando e discutindo os dados em variação sincrônica que operam na gramática 
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do falante. Isso requer do pesquisador um longo período de tempo, com objetivo de apresentar 

um quadro de funcionamento da língua o mais próximo da realidade dos fatos, evitando, 

consequentemente, afirmações apressadas e pouco consistentes do que está acontecendo no 

sistema analisado. 

 

 

5.7.1 A Metodologia da Variação 

 

 

Em função disso, a sociolinguística passa a ter lugar de destaque nos estudos 

linguísticos, passando a exigir para si não só uma definição adequada, mas também uma 

relação entre as correlações sistemáticas e as formas linguísticas variantes existentes. Essa 

correlação se estabelece dentro de uma relação entre fatos sociais de toda ordem, inclusive, as 

questões que envolvem a classe socioeconômica, o nível de escolaridade e o sexo. Desse 

modo, a sociolinguística tem o mérito de acentuar a heterogeneidade dos sistemas 

linguísticos, mas não somente isso. Ela se preocupa em desenvolver técnicas essencialmente 

quantitativas, que são capazes de revelar a ordem na heterogeneidade. Com a aplicação dessas 

técnicas e métodos chega-se a uma visão mais geral e detalhada dos fatos linguísticos, 

passando, por exemplo, a interpretar a heterogeneidade de hoje como uma mudança em 

andamento. Um bom exemplo disso é o comportamento do fonema /r/, nos diferentes dialetos 

do Brasil, que pode comportar-se como um som fricativo, um alveolar, ou um vibrante, 

dependendo de onde é falado, por qual falante e em que contexto. O Português falado na 

maioria das regiões brasileiras mostra algum desses tipos de realizações, denotando sempre, é 

claro, a sua identidade regional e cultural através de uma dessas realizações fonéticas. 

Em um dos seus primeiros estudos (1972a), Labov tratou da variável /r/ em posição 

pós-vocálica em palavras como car, card, four e fourth, partindo da hipótese que, se dois 

subgrupos de falantes nova-iorquinos forem organizados em certa ordem em uma escala de 

estratificação social, a referida ordem será equivalente tal qual sua diferença quanto ao 

emprego do /r/.  

Em outras palavras, Labov (1994) estabelece que essa variável linguística é um 

diferenciador social em todos os níveis de fala de Nova York, em seguida verifica que os 

fenômenos de fala de caráter rápido e anônimo podem ser utilizados como base para um estudo 

sistemático da língua. E ainda: dificilmente, conforme o mesmo autor, poderia se abordar a 
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distribuição social da língua naquela cidade, sem pensar na estrutura de estratificação social que 

configura a vida da cidade.  O próprio Labov (1983, p. 305) anuncia que: 

 

 Parece possível estabelecer um teste empírico de duas noções gerais: em 

primeiro lugar que a variável lingüística (r) é um diferenciador social em 

todos os níveis da fala de Nova York, e em segundo lugar que, os fenômenos 

de fala de caráter fugaz e anônimo podem ser utilizados como um estudo 

sistemático da língua. 

 

Assim, ao se considerar este fenômeno da regularidade de maneira superficial, pode-se 

chegar à conclusão de que os estudos sociolinguísticos futuros devem se limitar a novas 

correlações lineares. No entanto, estes estudos podem proporcionar uma compreensão mais 

profunda da realidade e, respectivamente, da relação entre os fatores determinantes internos e 

externos da estrutura e da mudança linguísticas. Sem este fundamento, ou seja, aquele pautado 

nos marcadores sociolinguísticos estáveis, não há base sólida para investigar questões mais 

abstratas, tais como fazer um contraste entre mudança e estabilidade, por um lado; e entre traços 

fonológicos e gramaticais ou entre regras abstratas de nível superior e traços fonéticos de nível 

inferior, por outro. Nesse aspecto, o papel da função referencial e a informação sociolinguística 

devem expressar uma interação entre sexo /classe social e status étnico; por haver, desse modo, 

uma orientação sociolingüística básica da comunidade pesquisada. (LABOV, 1983). 

Labov (1983, p. 76) menciona a definição de Bernard Barber ao lembrar que “a 

estratificação social é um produto da diferenciação e da evolução social”. Isto não implica um 

tipo específico de classes ou de castas, quer dizer sim que a atividade normal de uma 

sociedade produz diferenças sistemáticas entre determinadas instituições ou pessoas. 

De modo geral, os sociolingüistas entendem que, para estabelecer-se o conceito de 

variável lingüística, é preciso que haja duas ou mais variantes com o mesmo significado 

referencial ou denotativo. Essa pressuposição de dizer o mesmo de maneiras diferentes pode 

ser aplicada a variáveis fonológicas, sem grandes controvérsias.  

Para Labov (1972), somente se atribuem valores sociais às regras linguísticas quando 

houver variação. Isso acontece porque os falantes não aceitam facilmente o fato de que duas 

expressões distintas signifiquem exatamente a mesma coisa, com possibilidades de conferir-

lhes significados diferentes. Se determinado grupo utiliza uma variante particular, 

normalmente as conotações sociais atribuídas a esse grupo se transferem à variável 

lingüística. Embora os valores de referência continuem iguais, pelo menos quando se trata de 
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realização de fonemas, ou ainda, como enfatiza Labov (1972), “as variantes são idênticas 

quanto à referência ou valor de verdade, mas opostas em significação social e/ou estilística”. 

Para Weinreich, Labov e Herzog (1968), os estudos considerados empíricos 

confirmam o modelo de um sistema heterogêneo ordenado, cujas escolhas entre as variantes 

linguísticas levam em conta, quase sempre, as suas funções sociais e estilísticas. Elas é que 

determinam a escolha entre variantes linguísticas, resultando, por conseguinte, nas mudanças 

do sistema acompanhado-as na estrutura social. É nisso que se baseia a formulação dos 

postulados de Labov (1969), pois, para ele, a variação é inerente ao sistema; e este incorpora à 

gramática um novo tipo de regra: a regra variável, a qual compõe parte integrante da 

competência linguística do falante. 

Nessa perspectiva, os índices fonológicos baseados nos elementos de sons do sistema 

de uma língua – são particularmente úteis neste aspecto. Os sistemas fonológicos apontam o 

mais alto grau de estrutura interna de todos os sistemas linguísticos, e por essa razão dão ao 

pesquisador uma série extensa de resultados paralelos e convergentes. (LABOV, 1972). Por 

exemplo, o /r/ de cantar pode ser pronunciado com maior ou menor força expiratória ou pode 

ser cancelado, ou seja, sofrer um apagamento, e o seu significado denotativo não se modifica. 

Contudo, o seu significado expressivo ou social não é interpretado do mesmo modo, se o /r/ 

for pronunciado com bastante força e for enfático, adquire um símbolo de prestígio ou, ao 

invés disso, ser estigmatizado, quando pronunciado à moda caipira (MONTEIRO, 2000).  

No que concerne às pesquisas sociolinguísticas brasileiras, muitos são os trabalhos no 

campo de descrição fonético-fonológica desde a década de 60, que faziam estudos 

descritivistas da língua, não observando a relação entre língua e sociedade, mas que buscavam 

respostas, tentando esclarecer os diversos aspectos que formam a língua portuguesa a partir de 

uma análise do primeiro nível de estruturação de uma língua, o fonético e fonológico. 

Mattoso Câmara Jr., como já mencionado, foi o pioneiro dos estudos sobre o /r/, no 

tocante aos aspectos fonológicos da língua. Há de se verificar que, embora nestes trabalhos, 

ele não tenha abordado a formação dos falares regionais e seus aspectos sociais, foram por 

demais importantes, porque fizeram, por assim dizer, uma „radiografia da realidade 

lingüística‟ do ponto de vista da estrutura do Português brasileiro. Apesar de não ter realizado 

uma descrição suficiente, visto não tratar da língua como fenômeno social e focando os seus 

usuários, ele foi quem primeiro analisou o fonema /r/ buscando dar respostas para perguntas 

ainda não feitas. Por outro lado, Câmara Jr. não teve a pretensão de dar conhecimento de 
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todos os falares, pois o Brasil é um país multilingüe, considerando-se que a sua extensão 

territorial não permite que se trace um perfil completo da sua realidade linguística.  

Hodiernamente, muitos estudiosos adotam a sociolinguística como um novo modelo 

teórico-metodológico proposto por William Labov, tendo como objetivo estudar e analisar a 

realidade da língua, que como bem preceitua Tarallo (1994, p.7), ao dizer que “tem por meta 

analisar e sistematizar a variação existente na fala de uma comunidade linguística”. Essa 

metodologia adota princípios lingüísticos e sociais que permitem ao pesquisador uma maneira 

segura e eficaz de investigar o objeto pesquisado.  

Em sendo assim, o mérito de estudos que tomam a sociolinguística como metodologia não 

está em somente acentuar a heterogeneidade dos sistemas linguísticos, mas em desenvolver as 

técnicas essencialmente quantitativas capazes de revelar a ordem da heterogeneidade. Ao aplicar 

essa técnica, o estudioso chega a insights mais gerais, podendo verificar de que modo deve 

interpretar a heterogeneidade de hoje como uma mudança em curso. Desse modo, chega-se à 

Teoria da Variação, que é um modelo teórico-metodológico proposto por Labov, que tem como 

propósito analisar e sistematizar a variação existente na fala de uma comunidade linguística, como 

assegura Tarallo (1994, p.7). 

Nesse sentido, é importante saber usar e aplicar essa metodologia, para tanto, o 

pesquisador deve observar princípios linguísticos e sociais que lhe permitem a melhor forma 

de dar conta do fato a ser estudado. E, sendo a fala o principal objeto de estudo, esta deve ser 

gravada de modo mais espontâneo e natural possível, embora o pesquisador possa contar aí 

com a inibição do informante diante do uso do gravador. E neste aspecto, uma questão há de 

ser levantada e enfrentada, que é a relacionada com o paradoxo do observador, como bem 

predisse Labov (1972). Como o objetivo da pesquisa linguística na comunidade é descobrir 

como as pessoas falam quando não estão sendo observadas, sistematicamente, a melhor 

maneira de se obterem dados ainda é pela observação sistemática. Para minimizar esse efeito, 

o ambiente de pesquisa precisa e deve ser tranqüilo e, de preferência, que não haja outras 

pessoas por perto, para que o informante se sinta seguro. Assim, também o pesquisador 

deverá mostrar ao informante que este é fundamental e decisivo para a realização do trabalho, 

dando-lhe mais confiança e vontade de participar. Durante a coleta de dados, deve-se cuidar 

da qualidade da amostra, que deve ser bastante representativa e fiel aos atos de fala da 

comunidade pesquisada. 

Portanto, a Metodologia da Teoria da Variação constitui uma ferramenta segura e útil, 

com um aparato estatístico eficaz no estudo de qualquer fenômeno que ocorra na língua vista 
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como uma estrutura heterogênea e ordenada, através da influência ou não de fatores 

linguísticos e extralinguísticos. É o que será apresentado, a partir de agora, no capítulo 

dedicado à análise linguística 
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ESTATÍSTICA DOS DADOS 
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6 ANÁLISE LINGUÍSTICA E ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

 

6.1 Considerações Iniciais 

 

 

De modo geral, os variacionistas costumam explicar os resultados de estudos 

quantitativos da variação fonológica, tomando como base os conceitos da teoria. É sabido 

que, por exemplo, entre teoria e evidência empírica há uma relação de influência mútua, por 

essa razão tanto para Guy quanto para Bisol (1991) os resultados quantitativos devem também 

ser usados para a formulação e avaliação das teorias. 

Neste capítulo serão descritos e discutidos os resultados da análise estatística realizada 

pelo programa GOLDVARVB 2001 sobre a realização do rótico no falar piauiense. Desse 

modo, as tabelas apresentadas indicarão as freqüências e os pesos relativos para cada um dos 

fatores analisados. Além disso, os gráficos procurarão ilustrar também os resultados. 

A princípio, falar-se-á da escolha das variáveis, de modo geral, e em seguida, será 

traçada uma caracterização breve das quatro variantes e, finalmente, é que se procederá à 

análise estatística e linguística referente a cada variante. 

 

 

6.2 Discussões Iniciais  

 

 

6.2.1 A escolha das variáveis  

 

 

A realização do rótico, constituída de quatro variantes, é o objeto de estudo desta 

pesquisa. Através dela buscou-se, em trabalhos anteriores sobre o mesmo tema e na 

observação da fala dos informantes da amostra, selecionar os possíveis condicionadores 

linguísticos e sociais dessa variação. As quatro variantes são: fricativa glotal, tepe, zero 

fonético e fricativa palatal, que a seguir serão definidas operacionalmente, considerando-se os 

contextos antecedentes e seguintes, que se relacionam ao rótico em qualquer uma das 

variantes mencionadas, anteriormente. 
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6.2.1.1 Fricativa glotal [h] 

 

 

Fricativa glotal é o som produzido na laringe, devido ao fechamento ou estreitamento 

da glote, que é a abertura entre as cordas vocais. Na glote, também, originam-se vários graus 

de fricção audível como, por exemplo, a fala sussurrrada, equivalente ao som [h], usado no 

inglês, em palavras como house. As vibrações das cordas vocais são chamadas às vezes de 

vibrações glotais, em virtude de uma abertura brusca da glote e por isso são denominadas 

oclusivas glotais, conforme Dubois et al (1997, p. 311). 

A realização de fricativa glotal como uma variante da vibrante aponta para a 

possibilidade de se supor uma fase anterior ao seu cancelamento, ou seja, a apócope 

propiciada pela pronúncia zero, uma vez que, na esfera do relaxamento de articulação, tem-se, 

em um dos pólos, a vibrante e, em outro, diametralmente oposta, a pronúncia zero. A fricativa 

se situaria em uma espécie de „zona equatorial‟, isto é, uma posição intermediária no decorrer 

do percurso dessa esfera. (CALLOU, 1994). 

No falar piauiense, tem se registrado a ocorrência, em grande escala, dessa fricativa 

aspirada, como também é denominada, em posição de coda em contextos variados e, 

sobretudo, se vier seguida de uma africada.  Dos fatores lingüísticos internos que têm 

marcado sobremaneira o fenômeno da aspiração nesse falar, tem-se: 

a) Vogal antecedente  

 Vogal baixa central  marcha [„m]   

 Vogal média posterior  porta [„p] 

 Vogal média anterior  cisterna [si ‘] 

b) Consoante seguinte:  

 Fricativas surdas  marcha [„mah] / farsa [„ahs] 

 Fricativas sonoras  carvalho [kah‘v] / gorjeta [] 

 Oclusivas sonoras  guarda [„wahd] / aspargo [as‘pah] 

 Oclusivas surdas  parque [„paki] / morto [„moht] 

 Nasal  cisterna [si ‘]] / enorme [ ‘] 

 Laterais  ler livros [le ‘l]  

 Africadas  divertir [ ‘] / artigo [ ‘] 
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Pelos contextos internos apontados e de acordo com o levantamento do corpus, a 

realização de uma fricativa glotal está condicionada a esses fatores internos relacionados 

acima, cuja explanação mais detalhada será feita em seção posterior. Entretanto, o rótico 

como fricativa glotal tem merecido para si alguns poucos estudos localizados, fazendo-se, 

portanto, necessários mais estudos que deem conta de análise mais abrangente e detalhada.  

Com relação ao contexto antecedente, pode-se dizer que as vogais de maior 

predominância e que favoreceram a presença da fricativa glotal foram a vogal coronal oral /a/ 

e a vogal dorsal oral /o/, conforme mostram os resultados da tabela 04. 

Já com relação ao contexto seguinte, tanto as fricativas quanto as oclusivas destacam-

se como favorecedoras da fricativa glotal. Em estudos recentes, alguns estudiosos têm 

destacado que algumas consoantes vêm passando por enfraquecimento sonoro, dentre elas, 

citam-se com frequência as fricativas. Dentre esses estudiosos, aponte-se Roncarati (2000), 

uma das defensoras dessa idéia (de enfraquecimento das fricativas). Ela credita que tal 

enfraquecimento deve-se ao caráter lexical e interacional que ocorre com esse segmento 

sonoro. Isso é comprovadamente mais razão para se dizer que o rótico, na sua versão fricativa 

glotal, esteja passando por esse processo na fala.  

Em se tratando das oclusivas, pode-se afirmar que tanto as surdas quanto as sonoras 

favorecem a realização da fricativa glotal, principalmente porque esse tipo de segmento 

sonoro, que está em contexto seguinte, possibilita a dessonorização, estabelecendo, assim, o 

limite máximo da tensão supraglotal, o que é próprio da língua portuguesa.  

Ainda, em se tratando de fricativa glotal, é bom ressaltar que, quando o rótico se realiza 

como tal, o contexto seguinte que lhe é mais favorável é quando este segmento encontra-se 

precisamente diante de uma africada, como se constata em palavras do tipo: compartimento 

[kõpah ‘], / artifício [ahi ‘fisyw], /corte [„] etc. 

 

 

6.2.1.2 tepe [] 

 

 

O tepe é uma modalidade de rótico considerada na literatura uma vibrante branda. É 

um termo usado na classificação fonética dos sons consonantais, baseando-se no seu modo de 

articulação. É uma referência a “qualquer tipo de som produzido por um único e rápido 

contato da língua com o céu da boca”, conforme Crystal (1988, p. 251). Também é chamado 
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flap e pode ser definido como um som produzido por um único e rápido contato entre dois 

órgãos articuladores, excluindo-se a vibração das cordas vocais. Geralmente esse tipo de som 

é identificado em realizações como caro, nas quais se constata o ápice da língua batendo 

contra o alvéolo.  Pode ser comparada a uma “articulação bastante breve de uma oclusiva”, 

ainda segundo Crystal (1988, p. 251). Alguns foneticistas diferenciam as vibrantes simples 

dos tepes, visto que “no caso das primeiras o articulador que faz o contato volta à posição de 

repouso, enquanto nas segundas isso não acontece”.  Na verdade, observam os foneticistas 

que o contato assemelha-se a uma rápida articulação de oclusivas. 

Os estudos linguísticos sobre o tepe têm comprovado o seu predomínio em posição de 

coda, especificamente, no interior da palavra e no final. No interior da palavra o seu emprego 

é mais comum, principalmente se o fonema vier precedido de uma vogal, elemento que 

facilita a articulação de tepe. Dentre os trabalhos que tratam do tepe em posição de coda, 

encontram-se os de Callou, Moraes e Leite (1995), Skeete (1995) e Monaretto (1992,1997), 

apontando a vogal coronal, em relação a outros contextos, favorecedores da presença do tepe. 

Monaretto (1997) destaca que o tepe em contexto seguinte teve peso relativo de (0,62). Esse 

resultado demonstra a força articulatória que exerce a vogal sobre o tepe na cadeia da fala.  

Sobre a influência da vogal na produção do tepe em posição de coda, Oliveira (1983, 

p. 133), em seu trabalho acerca das líquidas, ressalta que “as situações nas quais o tepe pode 

ocorrer em posição final de palavra é quando vem seguido de outra palavra que começa por 

vogal”. Segundo ele, final de palavra é o contexto preferido para a realização do tepe; ou 

melhor, um tepe seguido de uma vogal é o melhor contexto para a sua ocorrência. Por outro 

lado, ainda no pensamento do mesmo autor, o tepe não se restringe a esta posição nem esta 

posição garante sua ocorrência. 

A literatura registra que o tepe seguido de uma vogal é o melhor contexto de 

ocorrência, isto é explicado pela regra morfofonêmica das línguas, por essa razão não se pode 

afirmar categoricamente que este contexto é o único em que se verifica a realização do tepe. 

Desse modo, com base em estudos de Oliveira (1983), pode-se inferir que tanto o tepe [] 

como a fricativa glotal [h] aumentam e diminuem sua frequência de ocorrência em diferentes 

posições. Estas se relacionam ao grau de sonoridade do elemento seguinte, cuja presença é 

determinada por uma interrupção pausa, fricativa, nasal, lateral ou, ainda, por uma vogal. 

Apesar disso, o mesmo autor atesta que o tepe precedido de uma vogal apresenta o percentual 

mais alto no Português brasileiro, comparado com outras variantes de rótico, como o caso dos 

trills e retroflexos.  
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Nesse aspecto, o trabalho de Oliveira (1983) corrobora a mudança linguística sofrida 

pelo rótico, apontando a mudança sonora como um reflexo do processo de mudança por que 

passam as variantes do rótico no português falado do Brasil.  

Há de se destacar que, de acordo com os dados do rótico em final de palavra, três 

variantes sobressaíram-se na pesquisa de Oliveira: o velar, com 15,91%, o tepe, com 11,5% e 

a fricativa glotal, com 66,70%; contra os de baixa freqüência, que são: o trill, com 0,36% e o 

retroflexo, representando 2,38% e o uvular, com 1,83% de baixa ocorrência. Isso dá ao tepe 

uma posição privilegiada, na qual ele ocupa o 3º lugar, dentre todas as variantes de rótico. 

No Piauí, o tepe também figura em 3ª posição, de acordo com dados da pesquisa ora 

apresentada e em discussão.  

E, de acordo com o contexto de uso, o tepe é maior na coda, no interior da palavra, 

quando seguido por uma vogal dorsal ou coronal, como:  

 

a) Em palavras simples na presença de uma dorsal  carga [„kag]  

b) Em palavras simples na presença de uma coronal  cisterna [si ‘ten]. 

Como já se mencionou, a literatura já aponta a influência das vogais coronais na 

realização do tepe como, por exemplo, em trabalhos de Monaretto (1992), Callou, Moraes e 

Leite (1995) e também Skeete (1995), que apontam a vogal coronal, em relação a outros 

contextos precedentes, como favorecedora da presença do tepe. A vogal dorsal também não 

fica atrás, como é constatado no estudo de Monaretto (1997, 94), quando faz um paralelo 

entre os dois tipos de vogais: a coronal e a dorsal. Nesse estudo ela afirma que: 

  

o peso relativo atribuído à vogal coronal não se distancia muito do peso que 

a vogal dorsal exerce sobre a mesma variante, não se podendo, portanto, 

salientar que esse contexto como motivador por excelência de uma das 

variantes. 

 

No trabalho sobre o falar piauiense, o tepe, como uma variante do rótico, apresentou a 

seguinte frequência de coronal e de dorsal, como demonstra a tabela a seguir. 

 

Vogal em Contexto Precedente 

Freqüência de Vogal Coronal Freqüência de Vogal Dorsal 

[i] 159/365=43,5% 
[e]  329/702= 

46,9% 

[a]  339/1716= 

19,75 

[] 259/1063=24,36 

% 

TABELA 04 - vogal em contexto precedente 
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Como se nota nesta tabela, as vogais coronais são favorecedoras da presença do tepe, 

confirmando, assim, o que outros trabalhos já constataram para esse mesmo tipo de vogal, e 

mencione-se aqui, por exemplo, o de Monaretto (1997, p.94), no qual relata que “a vogal coronal 

favorece mais o tepe”.  Além desse, outros mostram que a vogal coronal, considerando-se outros 

contextos precedentes, favorece a presença do tepe, trata-se dos trabalhos de Callou (1995) e Skeete 

(1995).  Ao contrário, as dorsais, como se constata no quadro acima, favorecem menos. A essa 

mesma conclusão chegou também Monaretto (1997), para o tepe.  

Pelo explicitado até o momento, as vogais, de maneira geral, facilitam a realização e, 

consequentemente, o surgimento do tepe na língua falada. Entretanto, alguns grupos de consoantes 

não ficam atrás, como se verifica em algumas consoantes oclusivas e fricativas surdas e sonoras.  

Outro aspecto que impulsiona o surgimento do tepe, favorecendo-o, são as consoantes em 

contexto seguinte. Os contextos que mais se destacaram foram: 

 

a) Em palavras simples, diante de consoante oclusiva surda [] 

 Realização de [i] epentético  porque [puke] / barco [bak] 

 

A ocorrência desse segmento sonoro nesse contexto, ainda não foi encontrada na 

literatura. Note-se que, neste caso, em especial, a coda se desfaz, passando o /r/ a ocupar a posição 

de ataque. Mas há de se observar também que isso ocorre somente diante da oclusiva surda velar 

//. 

b) Em palavras simples diante de consoantes fricativas surdas e sonoras 

 Realização diante de fricativa sonora  curva [„uv]  

 Realização diante de fricativa surda  marcha [„ma]  

c) Em palavras simples diante de oclusiva sonora e surda 

 Realização diante de oclusiva sonora  carga [„kag]  

 Realização diante de oclusiva surda  harpa [„ap] 

 

O favorecimento do tepe nesse item está relacionado tanto às fricativas sonoras quanto 

às fricativas surdas. E menos relacionado com as oclusivas, pois no corpus levantado para o 

falar piauiense, essa classe de sons teve pouca representatividade. Talvez isso esteja 

relacionado ao grau de abertura da boca, pois, quando o falante vai pronunciar qualquer 

palavra que tenha um rótico e o segmento esteja na presença de uma oclusiva, ele acaba 
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fazendo menos esforço em função da passagem de ar por um canal estreito que se forma entre 

os articuladores. Este fato acaba impulsionando uma articulação menos tensa, resultando 

numa oclusão que é operacionalizada pelo tepe. 

 

 

6.2.2 O zero fonético 

 

 

O zero fonético é caracterizado, articulatoriamente, como não realização do som, que, neste 

caso, passa a ser denominado na literatura como apagamento ou não realização do erre. No 

português do Piauí esta variante também marca presença. Geralmente, o apagamento se dá quando o 

rótico aparece em sílaba final ou em final de palavra, em posição interna ou externa de coda. 

O apagamento da variável /r/ em sílaba final de vocábulo é um fenômeno já bastante 

discutido, logo não é tão recente na língua portuguesa do Brasil. Oliveira (1997), citando Teyssier 

(1959), informa que o fenômeno já existe há pelo menos 500 anos na língua portuguesa, e em 

períodos mais remotos, era comum em final de verbos, informando que: 

 

O cancelamento do (r) final em nominais é um fenômeno de cerca de 150 anos 

de idade [...] não sendo, portanto, tão antigo quanto o cancelamento de (r) final 

de verbos, nem tão incipiente quanto o cancelamento dos (r‟)s internos (que 

foi apontado pela primeira vez em Jucá Filho (1939) (OLIVEIRA, 1997, p. 

40). 

 

Votre (1978) dá notícia desse fenômeno nas peças de Gil Vicente, por volta do século 

XI. Mas, somente depois do português arcaico, o fenômeno do apagamento do rótico em final 

de vocábulo se estendeu a diferentes classes de palavras e camadas sociais, pois, inicialmente, 

ele era mais comum nos infinitivos. 

O apagamento do rótico também apareceu no teatro como uma característica da fala do 

negro e durante algum tempo foi considerado como algo característico de estratos sociais mais 

baixos. 

Segundo ainda Votre (1987, p. 28), o apagamento tem caráter variável, visto que num 

mesmo enunciado pode ser observado o seu apagamento e manutenção, como menciona o 

próprio Votre ao elicitar dois enunciados: um com a presença do rótico no final de palavra, 

como em: “mim não quebrar bosso porta”; e outro sem a sua presença, no qual é feita sua 

substituição pelo acento grave, portanto sem o rótico,como em:“bessa passá não falou”.  
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Por outro lado, Silva Neto (1970) registra que essa regra de apagamento pode ser ora 

categorizada, ou seja, o falante pode apagar o rótico em todos os contextos, ora não 

categorizado, visto que nesse mesmo estudo ele apresenta exemplos nos quais se observa a 

sua manutenção. 

No português do Piauí, o zero fonético ocorre principalmente quando o rótico vem 

seguido das consoantes: 

 

 Fricativas sonoras  vargem [„vay] / várzea [„vazy] 

 Fricativas surdas  março [„a] / garfo [„ga] 

 Oclusivas surdas  cor predominante [„ko  pdõmĩ ‘nãi] 

 Nasais  mar morto [ma ‘moht] 

 Laterais  ler livros [le ‘livs] 

 

Como se nota, as fricativas são as que mais se destacam no uso do zero fonético pelos 

piauienses, seguidas, respectivamente, pelo uso das oclusivas surdas, as nasais e laterais. 

Talvez se possa dizer que isso esteja relacionado ao grau de abertura ou aproximação dos 

sons, correlacionando-os com os articuladores passivos e ativos discutidos amplamente em 

Netto (2001). Para esse autor (2001, p. 48), o primeiro grau é aquele que possibilita a 

dessonorização que se estabelece entre o limite máximo da tensão muscular supraglotal na 

língua portuguesa.  

Para entender melhor isso, é necessário apresentar a tabela graus de abertura dos sons, 

abaixo demonstrada. 

 

 GRAUS DE ABERTURA  

Consoantes 

0 

1 

Oclusivas 

Fricativas 

Obstruintes 

 

2 Nasais Soantes 

3 

Líquidas 

Vibrantes 

Glides 

Aproximantes 

Vogais 4-6 Vogais  

TABELA 05 – Graus de abertura dos sons 
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No primeiro grau de abertura, o contato verificado entre os articuladores, embora “não 

completamente tensos, mas ligeiramente afastados”, a passagem de ar é forçada através de um 

canal que se forma entre eles, resultando “num atrito ruidoso”. Essa articulação é denominada 

fricativa. Também ficam nesse mesmo grau as consoantes oclusivas, que, juntamente com as 

articulações oclusivas, são vistas como obstruintes. E, como se observa acima, pela 

classificação apresentada para o zero fonético com relação às consoantes precedidas pelo 

rótico, “somente consoantes obstruintes podem ser produzidas sem vibração das cordas 

vocais. (FERREIRA NETTO, 2001, p.49). O que fica comprovado aqui é que tanto as 

fricativas quanto as oclusivas são suscetíveis de ocorrer nesse contexto, quando antes delas 

aparecer uma rótico ou uma de suas variantes.   

No segundo grau de abertura ou aproximação que se estabelece entre os articuladores 

passivos e ativos estão as nasais, que figurarem nesse trabalho, como segmento favorecedor 

de apagamento do rótico, embora em menores proporções. O segundo grau de abertura, 

conforme ainda Ferreira Netto (2001, p. 49), “caracteriza-se pela posição do véu palatino, que 

estabelece a articulação nasal para articulações oclusivas”, nesse caso, portanto, como bem 

informa Ferreira Netto (2001), a ressonância nasal das oclusivas é eminentemente sonorizada, 

o que implica sonoridade desses sons na língua portuguesa. 

No terceiro grau de abertura encontram-se as líquidas, as vibrantes e os glides. Nesse 

trabalho, tratar-se-á apenas das duas primeiras. A articulação lateral é caracterizada pela obstrução 

frontal da passagem de ar, diferentemente da oclusiva, em que a passagem de ar é totalmente 

obstruída. A lateral permite que o ar flua pelas bordas laterais do articulador, impedindo que a 

passagem ocorra diretamente. A articulação da vibrante simples ou tepe é costumeiramente 

caracterizada pela interrupção rápida, apresentando-se como uma leve batida do articulador ativo no 

articulador passivo. Já a articulação da vibrante múltipla ou trill é resultado de um movimento 

semelhante, fazendo as cordas vibrar. O que ocorre é o seguinte durante essa vibração: comprime-se 

o articulador ativo no passivo, deixando a parte que o toca ligeiramente relaxada, isso permite que a 

pressão do ar empurre-a várias vezes, fazendo-a vibrar. 

Esta referência aos graus de abertura dos sons é para mostrar a importância que tem 

assumido o zero fonético no português falado do Brasil. Com isso também se pode afirmar 

que o uso dessa variante está presente em quase todos os fonemas consonantais do Português 

do Brasil. Por outro lado, comprova o que a literatura vem afirmando sobre o seu 

funcionamento na língua portuguesa, que é o fato de este não ser mais visto como uma 

variante de desprestígio, restringindo-se apenas à classe de pessoas não escolarizadas, pois, 
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como se vê, é uma variante de uso estável na língua, podendo ser até mesmo considerada uma 

norma no português falado do Brasil. Tanto que, de acordo com trabalho de Oliveira (2001, p. 

5), “o apagamento do /r/ em final de vocábulo se estende a diferentes classes de palavras e 

estratos sociais”, e era comum inicialmente nos infinitivos. 

Outro trabalho que aborda o apagamento do /r/ final numa perspectiva difusionista é o de 

Huback (2006, p. 12). Nele a autora afirma que o apagamento do /r/, em itens nominais  na língua 

portuguesa, “está se difundindo lexicalmente, item por item”. Neste mesmo trabalho, a autora 

destaca a importância da consoante seguinte para o apagamento do rótico, informando que o “/r/ em 

taxas mais altas de cancelamento (...) está diante de consoante” (HUBACK, 2006, p. 20), fato que 

vem ressaltar a importância da presença da consoante em contexto seguinte para a não realização do 

rótico; o que também fica ratificado nos dados acima elicitados.  

 

 

6.2.3 Fricativa palatal [] 

 

 

É um termo adotado para se referir à classificação fonética dos sons da fala, baseado em seu 

ponto de articulação. Desse modo, ele se refere aos sons produzidos quando a parte anterior da 

língua entra em contato ou se aproxima do palato duro, como define Crystal (1988). 

A fricativa é dita palatal quando ocorre um estreitamento do canal bucal, provocando 

no plano auditivo uma impressão de fricção ou de assobio, em função da difícil passagem do 

ar através das paredes do canal bucal, verificando-se, do ponto de vista acústico, um aspecto 

turvo no espectro em virtude da turbulência da onda, como informa Dubois et al (1997). No 

momento da articulação de uma palatal, os lábios ficam arredondados e protraídos. 

O fonema palatal apresenta uma articulação situada no nível do palato duro, 

funcionando acusticamente como um som agudo e compacto, sendo a cavidade de ressonância 

bucal muito compartimentada mais na parte anterior que na posterior, correspondendo a um 

estrangulamento estreito. 

Na fonética, o sentido do termo palato é muito restrito. Este termo se aplica a toda a 

área desde o alvéolo até a úvula. Ela se divide em duas partes: o palato duro e palato mole. A 

primeira situa-se na área imediatamente atrás dos alvéolos, enquanto a segunda chamada 

velum, é uma continuação carnosa e móvel que vai até a úvula. Assim, os sons articulados na 

área do palato duro são chamados palatais e os articulados no palato mole denominam-se 

velares ou uvulares. O palato mole é muito importante na produção da fala, pois é seu 
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controle muscular que permite, durante a sua elevação, a produção dos sons orais, ou de seu 

abaixamento durante a produção dos sons nasais. (CRYSTAL, 1988).    

O diferencial que há entre a fricativa palatal acima descrita e esta, aqui, mencionada, é 

que a fricativa normalmente descrita como palatal no português do Brasil é o som [] e, neste 

trabalho, é o som /r/ realizado como [], portanto, uma realização de um som que não é 

palatal, mas que se realiza como tal, inclusive, por estar em contexto de palatal. 

Desse modo, no português falado do Piauí, uma variante do rótico realiza-se como 

fricativa palatal surda [], sendo, portanto, uma marca sui generis. Em levantamento do 

corpus, verificou-se que o único contexto que lhe é favorável é quando vem seguido da 

africada [], cujos exemplos apresentam-se em:  

(1) Palavras  (1) divertir [i ‘]  

 (2) artigo [ ‘]   

 (3) corte [„] 

(2)  Frases espontâneas  cada rua em Teresina tem uma faculdade pasticular.....  

[kad  hw i  ezĩn   a  fkw ‘d pi ‘lah] 

(3) Frases espontâneas  dar sabeno repastir aí da [...] = [„da sabnu  p ‘i 

a ‘i  ‘da...] 

Observa-se, pelos exemplos elencados, que a realização de /r/ como [] é determinada 

pela presença da africada [], sempre em posição de contexto seguinte, o que faz com que se 

afirme que este é um contexto categórico. Nota-se, também, que a vogal alta anterior /i/ 

favorece a palatalização do /r/, visto que somente na presença dessa vogal é que tal fenômeno 

é verificado. 

 

 

6.3 Variáveis independentes 

 

 

6.3.1 Linguísticas 

 

 

O contexto linguístico tem sido referenciado na literatura como fator influenciador das 

variantes do rótico, sobretudo, em posição de coda silábica. Neste sentido, admite-se ser este 
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um fator determinante para que haja variação na língua. Nesse trabalho, as variáveis 

controladas e consideradas foram: 

 

 

6.3.1.1 Contexto precedente 

 

 

Com atenção voltada para o contexto fonológico precedente, pretende-se verificar se 

os segmentos que antecedem o rótico exercem algum tipo de influência na realização das 

variantes. A escolha dessa variável deve-se ao fato de alguns trabalhos varacionistas, tais 

como os de Callou (1987) e Monaretto (1997), apontarem esse grupo de fatores como 

responsável por desempenhar algum efeito na variável em estudo. Neste sentido, pretende-se 

verificar sua manifestação neste trabalho. 

 

 

6.3.1.2 Contexto seguinte 

 

 

Quanto à variável contexto seguinte, pretende-se examinar os segmentos que seguem o 

rótico, com o objetivo de verificar se a proximidade fonética facilita o aparecimento de 

alguma variante. Esta variável tem sido relevante em alguns trabalhos variacionistas (Guy, 

1981, 1994; Nagy & Reynolds, 1997) nos quais o fonema /r/ seguido de tais fonemas pode 

sofrer alguma influência do segmento consonantal que segue a postônica não final, chegando 

mesmo a determinar o seu apagamento. 

 

 

6.3.1.3 Tonicidade da sílaba 

 

 

Com este fator pretende-se verificar se a sílaba tônica e a átona desempenham algum 

papel na realização do rótico, pois este fator tem sido registrado também na literatura como 

grande influenciador na variante, dada a relevância do elemento fônico no qual recai a sílaba 
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ou não. Pretende-se examinar se a realização do rótico como uma fricativa palatal ou não, é 

propiciada pela sílaba tônica.  

 

 

6.3.1.4 Extensão da Palavra 

 

 

O tamanho das palavras é outro fator determinante para a incidência das variantes do 

rótico. Neste sentido, procura-se examinar se a palavra, quando tem mais sílabas, isto é, 

quando apresenta maior massa fônica, tende a sofrer mais o processo de palatalização ou não. 

Ou ainda: quanto maior a palavra maior a possibilidade de o rótico realizar-se como fricativa 

palatal []. Além disso, pode-se indagar, também, até que ponto menor massa fônica é 

significativa para o surgimento da fricativa glotal ou não. 

 

 

6.3.1.5 Posição na sílaba 

 

 

A posição das palavras no enunciado é outro fator relevante nos estudos variacionistas, 

pois tem sido analisada como determinante de juntura vocabular, principalmente, em final 

absoluto e em final de palavra não absoluto. Através da análise da posição do rótico na sílaba, 

pretende-se examinar a ocorrência das variantes, principalmente aquela na qual a juntura 

vocabular privilegia o surgimento do tepe, uma característica do português brasileiro. 

Desse modo, ao analisar o rótico quanto à posição que ocupa na sílaba a que pertence, 

ele foi examinado nas seguintes posições: 

 

a) Em coda, no interior da palavra: carta, sorte; 

b) Em coda, em final de palavra: 

 

 

6.3.1.6 Estilo 

 

 

Apesar de a coleta dos dados através da situação natural de comunicação ser, 

preferencialmente, a mais indicada, nem sempre é possível adotar somente este estilo, visto 

que dificultaria o surgimento dos contextos e situações de ocorrência do rótico, 
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principalmente no contexto em que em /r/ pode vir a se transformar numa fricativa palatal [], 

cujo contexto de ocorrência é sempre diante de uma africada []. Em vista disto, foi 

imperativo elicitar palavras em que o rótico estivesse nessa situação, visto que esta era uma 

das hipóteses levantadas no trabalho. 

 

 

6.3.1.7 Categoria gramatical 

 

 

Por último, a variável lingüística examinada, como possível condicionadora, foi 

categoria gramatical. Esta categoria está dividida em três fatores: nome, verbo e outras 

classes. O nome é considerado um favorecedor da variante tepe, seguido de outras categorias 

para a mesma variante. Outro fator significativo para a realização do rótico como fricativa 

palatal [] é o fator “outra categoria”, na qual se incluem dentro o advérbio, a conjunção e 

numeral etc, levando-se em conta que os estilos rápidos e os estilos menos cuidados tendem a 

suprimir fonemas ou trocá-los.  

 

 

6.3.2 Extralinguísticas 

 

 

6.3.2.1 Sexo 

 

 

Vários estudos sociolinguísticos, sobretudo, os trabalhos de Labov (1972), têm 

mostrado diferenças entre o falar de homens e de mulheres em relação ao processo de 

variação e de mudança linguística. A maioria das pesquisas aponta as mulheres como 

conservadoras e que preservam mais a variedade de prestígio, enquanto os homens são mais 

afeitos a mudanças, portanto usam mais as formas estigmatizadas (não-padrão) em situações 

estáveis. 

Há de se ressaltar, ainda, que, em relação à mudança, as mulheres utilizam a forma 

nova mais do que os homens, que têm se revelado mais conservadores, nesse aspecto. Desse 

modo, nesta pesquisa, buscaram-se evidências a favor ou não das tendências apontadas antes. 



141 

 

6.3.2.2 Faixa etária 

 

 

A idade é um fator que pode oferecer argumentos para sustentar hipóteses de mudança 

lingüística ou de estabilidade de um fenômeno variável. Como é natural e próprio de uma 

língua se modificar, ainda que lentamente, com o passar do tempo, é provável que os sinais 

dessa modificação possam ser percebidos, através das diferenças etárias, incluindo-se aí os 

velhos e jovens. 

A literatura registra que os falantes mais velhos da localidade geralmente são mais 

conservadores em relação à mudança ou a estabilidade de um fenômeno linguístico. Os mais 

jovens, na maioria das vezes, são mais predispostos a inovações, utilizam mais as formas 

novas, principalmente quando estão sendo observados (LABOV, 1966). Em razão disso, 

procura-se investigar se a idade dos falantes mostra evidências na realização do /r/ como /ʃ /, 

se é mais recorrente nos mais velhos ou se tendem a realizar o /r/ como um tepe ou preferem o 

seu apagamento. Num segundo momento, faz-se um recorte sincrônico da amostra, 

considerando-se a faixa etária, na dimensão do tempo aparente. 

 

 

6.3.2.3 Escolaridade 

 

 

A escolaridade é um fator que tem revelado influência no comportamento linguístico 

dos falantes quanto ao uso de uma determinada variante. Os que estudaram mais tendem a 

usar a forma padrão, já os que têm pouca escolaridade ou nenhuma tendem a preservar uma 

variante, que é considerada estigmatizada.  

A defesa da forma de prestígio pode, muitas vezes, exercer um papel negativo na 

formação escolar, colocando em posição dois grupos sociais: a classe socialmente mais 

prestigiada e a menos prestigiada. A primeira classe, dita alta e a segunda, baixa. Nesse ponto, 

verificar-se-á se a escola tem papel determinante no uso do objeto em estudo, através da 

divisão do fator escolaridade em três categorias: escolarização primária, média e superior. 
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6.3.2.4 Tipo de entrevista 

 

 

Para a credibilidade e o sucesso de uma pesquisa, é muito importante a quantidade e a 

qualidade do material coletado. Para coletá-lo de forma objetiva e direcionada aos fins 

propostos, deve-se preparar o material de coleta com o intuito de proporcionar a obtenção dos 

subsídios de forma adequada. A entrevista dirigida (tipo questionário-guia) garante o 

surgimento da variável em estudo. Por outro lado, a entrevista livre, além de minimizar o 

efeito do gravador, motiva as narrativas pessoais e um posicionamento pessoal diante das 

indagações que o entrevistador faz ao entrevistado, quando exige que este tome uma atitude. 

O uso das duas modalidades assegura um número satisfatório de ocorrências do rótico, objeto 

deste estudo, em seu uso real. 

 

 

6.4 Discussão dos Resultados 

 

 

6.4.1 Variáveis selecionadas 

 

 

As variáveis selecionadas pelo programa GOLDVARB são em número de 08 (oito): 

05 (cinco) lingüísticas e 03 (três) sociais. O programa as selecionou da seguinte forma: 

a) Contexto fonológico seguinte; 

b) Contexto fonológico precedente; 

c) Tonicidade da sílaba; 

d) Extensão da palavra; 

e) Categoria gramatical; 

f) Escolaridade; 

g) Sexo; 

h) Faixa etária. 

 

Dos grupos de fatores controlados, dois não serão analisados: posição e tipo de 

entrevista. Isto se deve em virtude de o programa Goldvarb os ter descartado. Acredita-se que 
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isso tenha acontecido por estar relacionado com o grupo de fator estilo, que, de certo modo, se 

inter-relaciona tanto com posição quanto com tipo de entrevista. Pode estar havendo aí um 

direcionamento; um fator interagindo somente com outro, por exemplo, a entrevista livre está 

se relacionando com o estilo espontâneo, por apresentar certa relação e aproximação. 

Pelo fato de o grupo Contexto fonológico seguinte apresentar knockouts para os 

fatores b e k, só será possível apresentar resultados dos percentuais e peso relativo para o 

fator s, e que apesar disso, será mantido na análise.  

Neste trabalho, a opção por desenvolver uma análise binária dos dados deveu-se a dois 

fatores, os de ordem técnica e os de ordem prática. O primeiro diz respeito às inúmeras 

tentativas de resolver os problemas de knockouts presentes em cada rodada que se fazia dos 

dados; o segundo relaciona-se ao fato de se evidenciar que a melhor forma de rodá-los seria 

através de uma análise binária, pois se constatou que, somente por meio desta, seria verificada 

melhor a força competitiva entre as variantes. Nesse aspecto, o estudo desenvolvido recorre à 

análise estatística de variáveis com múltiplas variantes, ou especificamente, uma variável 

dependente com mais de duas variantes (uma variável ternária) com metodologia binária, 

como propõe Guy e Zilles (2007). 

E, antes de iniciar a análise binária, procedeu-se a uma análise eneária, embora se tenha 

conhecimento de que a forma mais divulgada e adotada do pacote VARBRUL seja o modelo 

binário (GUY e ZILLES, 2007). Ao se fazer uma análise binária, a “variável dependente é tratada 

em termos das probabilidades e percentuais de acontecimento de determinada alternativa, oposta à 

ausência dessa alternativa” como esclarecem Guy e Zilles (2007, p.141). Então o interesse em 

principiar pela análise eneária deve-se ao fato de este modelo calcular a percentagem de cada 

variante, tomando o total de ocorrências, passando-se, desse modo, a ter uma visão completa da 

análise, ou seja, uma idéia do comportamento de todas as variáveis envolvidas. Enquanto a análise 

dos dados dos fenômenos binários não permite essa visão. 

Contudo, há de se destacar também que os pesos dão uma quantificação do efeito 

expresso em termos padronizados e, quando acontece de os resultados de percentuais e pesos 

relativos serem muito distintos ou contrários, é “aconselhável acreditar mais nos pesos do que 

nos percentuais, porque eles é que vão dar uma avaliação mais precisa dos efeitos dos 

fatores”, como afirmam Guy e Zilles (2007, p. 213), embora não se possa deixar de mencionar 

que as frequências são tão importantes quanto as probabilidades. Daí deduzir-se que as 

freqüências estão para os percentuais, como as probabilidades estão para os pesos relativos, 

entendendo-se que os pesos são relativos em relação ao ponto neutro, que é um peso de (0,50) 
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nas análises binárias. Por outro lado, há de se atribuir alguma importância, também, às 

frequências ou percentagens, considerando-se que a hipótese será mais verossímil se tomar 

como base os dados e estes estiverem na direção sugerida pela proporção, “em vez de se 

basear apenas em números brutos de amostras de tamanhos diferentes”, como asseguram Guy 

e Zilles (2007, p. 81). 

O procesamento de dados pelo programa Goldvarb 2001 forneceu resultados 

quantitativos com os pesos relativos dos fatores, elegendo os grupos de fatores mais 

significativos no processo de variação. Quatro realizações diferentes foram analisadas como 

variantes do /r/ em coda: a fricativa glotal [], o zero fonético [], o tepe [] e a fricativa 

palatal []. Assim, obteve-se um total de 4.020 ocorrências do rótico em coda distribuídas em: 

2.760 de fricativa glotal, 1.260 de zero fonético, 1.086 de tepe e 605 de fricativa palatal. 

Partindo, então, da análise eneária, o resultado geral das ocorrências do rótico no falar 

piauiense, é o seguinte como demonstra o gráfico 01.  

 

 

       Gráfico 01: Resultado geral das realizações do rótico, conforme análise eneária. 

 

Esses resultados demonstram o número de ocorrência e uso das variáveis do rótico no 

falar piauiense, apontando a variante fricativa glotal como sendo a mais produtiva. Grosso 

modo, o rótico apresenta um comportamento diferente no dialeto piauiense, considerando-se 

que até o momento nenhum estudo sobre tal segmento já realizado no Brasil não apresentou a 

fricativa palatal [] como uma variante de rótico.  

No tocante ainda à fricativa glotal [h], pode-se afirmar que esta é a mais recorrente no 

nordeste brasileiro e, conforme estudos de Callou, Moraes e Leite (1996), na realização da 

fricativa glotal em Salvador, considerando-se o sexo e a faixa etária, são as mulheres mais 

jovens que figuram com uso preferencial da variante aspirada, representando 68% dos 
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resultados; ficando os homens da mesma faixa etária com 50% de realização da mesma 

variante, em posição interna de sílaba. Na seção 6.6, será apresentado um mapa com dados 

sobre a fricativa glotal no português falado do Brasil. Ao contrário do que ocorre em 

Salvador, em Teresina, essa variante é usada, preferencialmente, pelos homens, representando 

75,4% dos dados. Outros trabalhos, como o de Oliveira (1983), apontam uso preferencial de 

fricativa glotal pelas mulheres, registrando 77,4% de ocorrência, no falar mineiro. Isso denota 

um grande favorecimento desse tipo de rótico, revelando que não somente a região nordeste 

faz uso exclusivo dessa variante e que a disputa entre homem e mulher pela liderança dessa 

variante de rótico é o que move e dinamiza a sua variação no Brasil. 

A pesquisa apresentada dá ênfase aos modelos de análise binária, tomando a variável 

dependente, foco do estudo, como uma variável linguística que apresenta quatro alternâncias de 

uso como opção possível na gramática do falante.  

Esses resultados baseiam-se, exclusivamente, em dados de pesquisa realizada sobre o 

rótico no falar piauiense. De acordo com a análise eneária efetuada pelo GOLDVARB 2001, esse 

programa ordena o índice de ocorrência das quatro variantes pesquisadas binariamente, dispondo 

as combinações das rodadas, levando-se em conta o grau de significância, como constam nas 

tabelas 06, 07 e 08, apontando os seguintes resultados quantitativos. 

 

Fricativa glotal Tepe 

Aplic./Total Frequência Peso relativo Aplic./Total Frequência Peso relativo 

2760/3846 71,8% 0,52 1086/3846 28,2% 0,48 

TABELA 06: Fricativa glotal x tepe 

 

 

Fricativa glotal Zero fonético 

Aplic./Total Frequência Peso relativo Aplic./Total Frequência Peso relativo 

2760/4020 68,7% 0,49 1260/4020 31,3% 0,51 

TABELA 07: Fricativa glotal x zero fonético 
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Fricativa Glotal Fricativa Palatal Surda 

Aplic./Total Frequência Peso relativo Aplic./Total Frequência Peso relativo 

2760/3365 82,0% 0,36 605/3365 18,0 % 0,63 

TABELA 08: Fricativa glotal x palatal 

 

De acordo com o exposto, nas tabelas 06, 07 e 08, em termos de probabilidade, a 

fricativa glotal está em favorecimento somente com relação à variante tepe, cuja 

probabilidade figura com (0,52). Já a mesma variante, comparada com o zero fonético, cai 

para (0,49) de peso relativo, ficando o zero fonético com (0,51) de probabilidade. 

Comparando-se a fricativa palatal com a glotal, observa-se que os pesos da palatal favorecem 

esse tipo de rótico, desfavorecendo, assim, a glotal, com (0,36) de probabilidade. Mas, ao se 

compararem os percentuais 71,8%, 68,7% e 82%, nota-se que estes são relativamente altos, 

confrontando-se com os pesos relativos das mesmas tabelas para a variante fricativa glotal. 

Em vista disso, pode-se dizer que, em percentuais, a fricativa glotal é favorecida, contudo, do 

ponto de vista dos pesos relativos, ela está em desfavorecimento. Dessa forma, ao analisar a 

confiabilidade dos dados, pode-se considerar que entre frequência e peso relativo, é mais 

confiável acreditar no último, porque este indica com precisão os efeitos de contexto, o que 

apresenta mais credibilidade, quando se trata de contexto fonológico. 

Apesar disso, não se pode deixar de destacar a alta frequência da fricativa glotal, 

distribuída nas três interações realizadas em percentuais, qual seja: fricativa x tepe; fricativa x 

zero fonético; e fricativa x palatal. Das três interações, a que apresenta maior favorecimento é 

a que compara glotal com palatal, cuja representação em percentuais é de 82,0% das 

realizações. Em segundo lugar, em termos de frequência, aparece a glotal e o tepe, com 71,8% 

das ocorrências e, por último, a glotal comparada, com o zero fonético, representando 68,7% 

de freqüência nos dados.  

Em se tratando do par fricativa glotal x fricativa palatal, onde está o índice de maior 

frequência para a glotal,  pode-se inferir que o rótico, nessa forma de variante, é o que tem 

mais efeito nos dados, sugerindo, assim, que, quanto mais se aproximar do seu perfil de 

fricativa, maior será a possibilidade de tal segmento ser uma fricativa aspirada. Esse aspecto 

pode ser explicado como um processo de enfraquecimento pelo qual o rótico vem passando, 

que nas palavras de Callou, Moraes e Leita (1999, p. 486) “termina, em posição final de 

vocábulo, no cancelamento do segmento”, visto que, em posição medial as variantes vibrantes 

apresentam percentuais mínimos de fricativas velares, conforme as pesquisas realizadas por 
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esses estudiosos, ficando as variantes aspirada e zero como denotadoras do início do processo 

de mudança. Tudo indica que está contecendo processo semelhante no falar piuiense, 

considerando o rótico em posição medial e final de coda, como é aqui tratado, pois, como se 

verifica, os pesos relativos para cada par de variante testada figuram da seguinte forma, de 

acordo com o apresentado na tabela 06, 07 e 08: em primeiro lugar aparece a fricativa palatal 

com (0,63); em segundo, a fricativa glotal, com (0,52); em terceira posição, o zero fonético, 

com (0,51) de probabilidade. Destaque-se ainda que, apesar de o tepe não estar favorecido, 

aparecendo nos dados gerais com (0,48) de probabilidade, e figurar abaixo do ponto neutro, o 

seu limite está nas cercanias deste valor. Isso mostra a sua força dentro dos pesos de todas as 

variantes, superado somente pela fricativa glotal, com (0,49) de peso relativo. Isto, de certa 

forma, comprova a hipótese levantada no início do trabalho, que é o fato de a presença do 

rótico estar ligada aos primórdios do surgimento do Piauí e por ser o tepe a forma variante 

representativa e marcante, já que os primeiros colonizadores do Piauí, os paulistas, tinham, na 

variante retroflexa, a marca do seu dialeto. Neste caso, pode-se afirmar que possivelmente o 

que tenha ocorrido é que o rótico sofreu, em solo piauiense, um processo de enfraquecimento, 

que pode ser “tratado em termos de uma escala de força”, conforme os graus de abertura do 

trato vocal, provocando um decréscimo gradual da saída da corrente de ar: “quanto menor a 

resistência, maior a sonoridade do segmento.” (CALLOU, MORAES E LEITE, 1996, P.486). 

A escala de força parte de sons em cuja produção há um maior obstáculo, nesse caso, os de 

menor sonoridade. Assim, a resistência vai diminuindo gradativamente e a sonoridade 

aumentando até seu apagamento, conforme esclarecem Callou, Moraes e Leite (1996). 

Neste sentido, a hierarquia de força tem sido traduzida através da escala de 

sonoridade, como tão bem relatam Callou, Moraes e Leite (1996), ao proporem a seguinte 

hierarquia para os sons: oclusiva > fricativa > nasal > líquida > aspiração > zero. A 

interpretação que se pode tirar daí é a de que o deslocamento à direita acarreta uma 

diminuição da resistência à passagem da corrente de ar, provocando, consequentemente, um 

processo de enfraquecimento.  

Acredita-se que, apesar de não se terem tido dados concretos e nenhuma pesquisa na 

área de linguística sobre o falar piauiense, comprovando a sua origem, as evidências histórias 

e os fatos relatados sobre a colonização do Piauí em muito contribuíram para o entendimento 

e a construção de hipóteses que possam finalmente amparar a idéia de que a chegada dos 

colonizadores paulistas contribuíram, efetivamente, para a presença do rótico e, talvez, o tepe, 

seja a sua forma variante mais marcante, ainda hoje, entre os mais velhos, mas em vias de 
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desaparecimento, cedendo lugar para a fricativa glotal, conforme mostram os dados relativos 

à faixa etária mostrada na seção 6.5.3.  Nesta perspectiva, pode-se entender que, tomando-se a 

escala de sonoridade, percebe-se aí um enfraquecimento do rótico, visto que a sua tendência é 

no sentido de implementar a regra de aspiração e não a de uma vibrante simples ou tepe, 

conforme será mostrado nas seções subquentes.  

 

 

6.4.2 Variáveis lingüísticas 

 

 

Como se sabe, certas variações dentro do sistema estão condicionadas ao ambiente no qual 

determinadas variáveis se encontram, ou em função da classe de palavra a que pertencem. 

Nesse sentido, Cagliari (1997, p.15) afirma que: “na fala, sobretudo, quando se 

modifica a velocidade de pronúncia, nota-se que é comum alguns sons se modificarem por 

força do ambiente em que se acham”. Tal assertiva serve para comprovar que a influência dos 

contextos é decisiva para o processo de variação e mudança.  

De modo, diferentemente se posiciona Labov (1980), que acredita ser a mudança 

sonora resultado do fluxo contínuo das relações entre língua e espaço social envolvidas no 

curso de uma língua. Este fluxo envolve tanto fatores ligados à estrutura social quanto à 

linguística circunscrita a uma comunidade de fala. Dessa forma, Labov destaca que: 

 

[...] qualquer explicação para a variação da mudança sonora em curso deve 

envolver as flutuações contínuas que têm lugar na estrutura social na qual a língua 

é usada [...] Nós temos observado que o problema pelo qual o som muda acontece 

num tempo particular da pesquisa, considerando a posição social dos inovadores: 

perguntando quais os falantes são de fato responsáveis pelas constantes inovações 

da mudança sonora, ela se espalha a ponto de afetar completamente a comunidade 

de fala. (LABOV, 1980, p.252).
9
 

 

Pelo que Labov apresenta acima, fica claro que as mudanças na língua acontecem, 

sobretudo, no segmento sonoro, não deixando de lado os responsáveis por elas, os falantes, 

pois as mudanças sonoras tomam lugar num determinado tempo e espaço por uma imperativa 

necessidade dos usuários da comunidade de fala à qual pertencem. 

                                                 
9
 any explanation of the fluctuating course of sound change must involve the continual fluctuations that take place in the 

structure of society in which language is used […] we have approached the problem of why sound changes take place at a 

particular time by searching for the social location of the innovators: asking which speakers are in fact responsible for the 

continued innovation of sound change, and how their influence spreads to affect the entire speech community 
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Neste aspecto, nas seções a seguir, mostrar-se-á o ambiente como gerador de variação, 

conforme adotado pela teoria laboviana. 

 

 

6.4.3 Contexto fonológico seguinte 

 

 

O contexto fonológico seguinte foi o primeiro grupo de fatores a ser selecionado pelo 

programa. De fato, o resultado mostra-se bastante significativo, pois, como se supunha na 

hipótese inicial, as coronais do tipo (2) favoreceram a realização de /r/ como []. Já as 

coronais do tipo (1), as dorsais e as labiais favoreciam bem menos, como, na verdade, fica 

demonstrado nas tabelas a seguir. 

 

Contexto fonológico seguinte Exemplos Aplic./Total Percentagem 

Coronal (1) = [d], [l], 

[n],[r],[s],[z],[],[] 

Gordo, farsa, gorjeta, 

marcha 
914/1413 64,7% 

Coronal (2) = [t], [t] 
Porta, morte, suporte, 

esporte 
795/913 87,1% 

Dorsal 
Aspargo, embarque, 

Parque, carga 
435/637 68,3% 

Labial 
Enorme, carvalho, 

garfo, harpa 

616/883 

 
69,8% 

TABELA 09 – Ponto de articulação da consoante seguinte 

 

Essa tabela mostra de que maneira houve interferência do contexto seguinte na 

variação do rótico. Como se nota, quem mais favorece a aplicação, com 87,1% das 

ocorrências, são as coronais do tipo (2), ou seja, aquelas nas quais o uso da africada se faz 

imperativo, visto que, diante de um [t], deverá aparecer sempre um [i] para a aplicação da 

regra da palatalização ou da aspiração, no falar piauiense.  

Pelo que se observa ainda na mesma tabela, aquela em que menos se aplica a essa 

regra é a coronal do tipo (1), que são todas as coronais [d], [l], [n], [r], [s], [z], [] e [] com 

exceção do [t]. Isso, de certo modo, justifica o que se acabou de falar, que é o fato de [t] 

favorecer a aplicação da regra ou de palatalização ou de aspiração, o que não ocorre com as 

demais coronais, pois estas não têm um contexto que favoreça a aplicação de tais regras. 
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Ficou comprovado que a aplicação da regra de palatalização é fortalecida pela presença dos 

sons africados, talvez isso se verique porque estes já se encontram em contexto de palatal.  

Observando-se ainda a tabela 09, verifica-se um movimento ascendente na escala de 

posição da língua na boca: inicia-se pelas coronais do tipo (1), representando 64,7% das 

ocorrências, que é quando a ponta da língua se eleva; em seguida vêm as dorsais, que 

realizam sons com a parte superior da língua (entre ponta e raiz), com 68,3%, finalizando esse 

movimento com os lábios, em cuja realização sonora a língua encontra-se em posição neutra, 

configurando 69,8% das realizações.  

Dessa maneira, como figuram nos estudos fonéticos e fonológicos, os sons coronais são 

articulatoriamente produzidos com a ponta da língua elevada, denominados [+coronais], seu 

oposto é não-coronal, referindo-se aos sons produzidos com a ponta da língua em posição neutra, 

como os labiais, ditos [– coronais], e opostos a estes estão os dorsais, sons realizados com o dorso 

da língua em contato com o céu da boca, sons não coronais.  

Observando-se a tabela 10, verifica-se que, no contexto fonológico seguinte na presença de 

uma coronal do tipo (1), as variantes fricativa glotal e palatal favorecem a presença do rótico, 

figurando com probabilidade bastante representativa, vericando-se entre elas uma disputa, como 

apresenta a tabela 10, a seguir.  

 

Variantes 

 

             Fatores 

Coronal (1) 

[t],[] 
Coronal (2) Dorsal Labial 

 Apl./Total Apl./Total Apl./Total Apl./Total 

Fricativa Glotal 

[h] 

795/913 

%             P.R 

 

87,1           0,83 

914/1813 

%            P.R 

 

64,7          0,28 

 

435/637 

%            P.R 

 

68,3        0,53 

616/883 

%            P.R 

 

69,8           0,41 

Zero Fonético 

[ø] 

14/809 

%                 P.R 

 

1,7              0,08 

929/1843 

%              P.R 

 

50,4           0, 46 

140/575 

%             P.R 

 

24,3          0,44 

177/793 

%               P.R 

 

223             0,52 

Tepe [] 

118/913 

/%            P.R 

 

12,9           0,17 

499/1413 

%             P.R 

 

35,3         0,72 

202/637 

%            P.R 

 

31,7        0,47 

267/883 

%              P.R 

 

30,2          0,59 

Fricativa Palatal 

[] 

597/1392 

 

%              P.R 

 

42,9            0,85 

8/922 

 

%               P.R 

 

0,9              0,06 

___ ___ 

Tabela 10 – Influencia do contexto fonológico seguinte nas variantes 
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Como se verifica também, nesta tabela, dentre as quatro variantes, somente a coronal 

tipo (2) favorece o tepe, representando, nos dados, uma probabilidade considerável, 

figurando aí com 0,72 de peso relativo. Na mesma tabela, constata-se o tepe sendo 

favorecido pelas labiais, figurando com peso acima do ponto neutro, ou seja, com 0,59 de 

probabilidade. 

Na mesma tabela, vê-se que a coronal tipo (1) influencia, respectivamente, a fricativa 

glotal e a fricativa palatal, acentuando-se o favorecimento para o último tipo de fricativa, 

representando 0,85 de probabilidade. Neste sentido, é possível se afirmar que a regra de 

palatalização se aplica melhor ao rótico, quando em contexto seguinte aparecer um som 

africado, uma vez que, observando-se os outros fatores, tais como coronal tipo (2), dorsal ou 

labial, isso não se verifica.  Desse modo, a tabela 10 ilustra claramente que somente no 

contexto seguinte e com o tipo de coronal (1) é possível a aplicação da regra de palatalização 

para o rótico. Pode-se afirmar que, categoricamente, as realizações fonológicas do rótico são 

motivadas praticamente pelas coronais, quando estas estiverem na presença de variantes 

fricativa glotal e palatal; não deixando de se destacar a 2ª posição ocupada pelas dorsais, 

com 0,53 de peso relativo, conforme se verifica ainda na tabela 10.   

Esses resultados também apontam para o fato de que, no grupo de fator coronal tipo (1), o 

uso da africada está condicionado: diante de um [t] deverá sempre aparecer um [i] para a aplicação 

da regra de aspiração. E, por sua vez, esse mesmo contexto favorece também a aplicação da regra 

de palatalização, mostrando, assim, que elas podem ser intercambiáveis, uma pode ocupar o lugar 

da outra, com funções equivalentes no falar piauiense. 

Conforme evidenciado também na tabela 10, o processo de aspiração e palatalização é 

uma ocorrência peculiar diante de sons africados, fato que não se verifica, sobretudo, com as 

variantes zero fonético e tepe, como se verifica na mesma tabela. 

Essa tabela também mostra que, diante de coronal tipo (2), é quase insignificante a 

realização da fricativa palatal, chegando mesmo a ser quase insignificante, com peso 0,06.  A 

tabela destaca ainda que o zero fonético e o tepe são favorecidos quando seguidos de labial, 

embora o primeiro esteja próximo do ponto neutro, figurando com 0,52 de peso relativo contra 

0,59 do tepe, nota-se um maior favorecimento para a última variante.  

A variante zero fonético já foi tratada fartamente em estudos de Callou (1987 e 

1996); Callou; Moraes; Leite (1998), Oliveira (2001), e têm-se notícias de que a sua 

produção é antiga no português do Brasil. No início, esse processo foi considerado uma 

característica exclusiva dos falares incultos que, já no século XVI, eram usadas nas peças de 
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Gil Vicente, para singularizar o linguajar dos escravos. Paulatinamente, o processo 

expandiu-se e, atualmente, é recorrente e aceito na fala de todos os estratos sociais.  

Além disso, a literatura tem registrado que o /r/ em final de vocábulo vem passando 

por um processo de posteriorização e fricativização, considerando-se que esse fonema, 

inicialmente, era realizado como vibrante e tem passado por um processo de mudança de 

articulação. O fato é que essa articulação vibrante vem sendo sistematicamente trocada pela 

fricativa, sendo trocado também o ponto de articulação, de anterior para posterior, como 

assegura Callou (1979, p. 18) textualmente: 

 

Parece fora de dúvida que a articulação anterior do „r‟ forte foi substituída 

por uma realização posterior. Gonçalves Viana atesta desde 1983 uma 

realização deste “r” como fricativa sonora, mas acrescenta se se trata de uma 

consoante anterior e em que contexto ele ocorre. 

 

Essa idéia é reforçada pela mesma autora que, ao citar Granda (1905, p.105), enfatiza 

que há uma tendência da variante fricativa velar surda e sonora substituir quase totalmente o 

R vibrante. Essa tendência “à conversão de uma fricativa velar surda [...] em uma aspiração é 

cada vez mais clara”. 

Para a variante tepe, o registrado no falar piauiense não se diferencia dos estudos já 

realizados sobre essa variante dentro do Brasil. Monaretto (1997) constatou que, na fala de 

três comunidades do Sul do Brasil, o tepe foi a variante mais usada, correspondendo a 40% 

das ocorrências. A sua análise também mostrou que há predomínio do tepe em Porto Alegre, 

correspondendo a 55% de frequência, confirmando a relevância do tepe em coda, figurando 

com probabilidade de (0,66). No Piauí, embora a frequência seja menor, correspondendo a 

19,1%, não invalida a sua relevância como variável, no levantamento geral dos dados. Em 

contexto fonológico seguinte, o tepe é favorecido pela presença das coronais com (0,71), 

seguido das labiais (0,58) de peso relativo. Mas é desfavorecida pela presença de dorsais, cuja 

probabilidade é de (0,46), acompanhada da coronal tipo 02, figurando nos dados com (0,16), 

mostrando-se bastante desfavorável para esse fator. 

Como acentua Dickey (1997 p. 96), o tepe tem pronúncia relativamente consistente e 

ocupa na palavra o acento linguístico padrão. Em razão disso, ele assume sempre “a posição 

intervocálica a fim de manter a sonoridade e melhorar a perceptibilidade”. Em estudo de 

Monaretto (1997), ela observou que, com relação à posição de sílaba, o rótico tanto na 

posição de coda quanto de ataque manifestou preferências, nas três capitais do sul, sendo que, 

na primeira posição, o destaque é para o tepe.  
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A variante fricativa palatal surda, também, muito importante nos dados sobre o falar 

do Piauí, ficou com 18,0% de ocorrência, levando-se em conta as análises binárias. Essa 

ocorrência aponta o fonema /r/ realizando-se como uma palatal [], sofrendo, portanto, um 

processo de palatalização.  Tem-se conhecimento de que, no dialeto piauiense e outras regiões 

do país, na fala de pessoas não escolarizadas, por exemplo, ouve-se, com frequência, a 

realização do [] no lugar do /r/, como se pode averiguar em palavras do tipo posta, ao invés 

de porta; casta para carta e mosta no lugar de morta.  

Entretanto, a realização discutida neste trabalho é aquela em que o /r/ se torna [], 

diante da africada [] sempre quando estiver diante da vogal alta [i]. O mais interessante é 

que esta realização não é uma exclusividade de pessoas de pouca escolaridade, pois conforme 

apontam os dados da pesquisa, as pessoas de escolarização média realizam o rótico como a 

fricativa palatal [], perfazendo (0,53) de peso relativo dos dados. Esse resultado mostra que 

não se trata de correlacionar só quem tem pouca escolaridade ao emprego dessa variante. Na 

verdade, há uma variabilidade que é inerente à regra variável de /r/, havendo, dessa maneira, 

uma flutuação das variantes dessa classe de som, impulsionada ora pela presença da oclusiva 

alveolar [t], ora pela africada palatoalveolar []. Talvez se possa explicar que essa variante 

esteja diante de situação de mudança em progresso, considerando-se os resultados do fator 

idade, que será tratado na seção dedicada a esse fator. 

 

 

6.4.3.1 Contexto fonológico precedente 

 

 

Em geral, os fones de um determinado enunciado exercem influência uns sobre os 

outros. O ambiente fônico tem muita importância no esquema analítico ora desenvolvido, já 

que condiciona variações interna e externamente no vocábulo, ocasionando aparecimento, 

desaparecimento e mudanças de fonemas. 

Um exemplo evidente desse condicionamento é encontrado no uso do /r/ no infinitivo 

em final absoluto de palavra, como em [i „ze] e [f„ze], para o qual se postula um 

enfraquecimento em decorrência de determinados ambientes, ocorrendo, posteriormente, o 

apagamento desse fonema. Acredita-se que não só a articulação fonética é determinante para a 

realização de uma pronúncia frouxa e relaxada, na fala informal dos falantes, mas os 
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ambientes linguísticos nos quais se inserem os segmentos também são determinantes e 

relevantes para a efetivação dessa articulação.  

Assim, em contexto fonológico precedente aparece sempre o fone que se localiza à 

esquerda, ou seja, uma vogal, elemento que tem grande representatividade em virtude de sua 

sonoridade. Então, para este grupo de fatores, considera-se a altura e recuo da língua, bem 

como o grau de abertura, quando da articulação das sete vogais. Os fatores levados em conta, 

para este grupo, foram: média anterior, alta posterior, média anterior aberta, média posterior 

fechada, média posterior aberta, central baixa. 

A seguir, será mostrado com detalhes, o contexto fonológico antecedente, no qual a 

vogal favorece o rótico, sendo, portanto, mais produtivo na fala do piauiense, de acordo com 

dados da pesquisa. 

 

PALAVRAS CONTEXTO FONOLÓGICO ANTECEDENTE 

Arte [a] 

Curtir [] 

Suporte [] 

Divertir [] ~ [e]~ [i] 

Sorteado [] 

Transporte [] 

Divertimento [] ~ [e] ~ [i] 

            Quadro 12 – Contexto fonológico antecedente 

 

Neste quadro, as palavras estão em contexto semelhante, aparecem sempre diante de 

uma vogal alta [i], que ortograficamente é escrita e, mas se realiza sempre como /i/ na fala 

espontânea, principalmente no nordeste brasileiro e, em particular, na do piauiense. Observe-

se ainda que tanto as vogais arredondadas [] e [u] quanto as não-arredondadas [a], [], [] e 

[i] favorecem o aparecimento do rótico. Contudo, de acordo com dados da pesquisa, as vogais 

não-arredondadas foram as que mais favoreceram as variantes de rótico: o tepe [], com 

(0,78), e a fricativa palatal, com (0,76) e o zero fonético [ø], com (0,67) de probabilidades, 

como descrito no quadro 14, a ser posteriormente, exposto. Esses resultados assinalam uma 

preferência pelo contexto não-arredondado, porém não descartam a presença dos 

arredondados.  

Ao se analisar o contexto fonológico antecedente, para verificar que vogais mais 

favorecem a articulação das variantes de rótico, vê-se que, em posição de coda, quer a 
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fricativa glotal [h] quer a fricativa palatal [] são favorecidas com a presença das vogais [-

retr] e [+alto] e das [+retr] e [-alto], mas com predominância das últimas. Fato confirmado por 

Callou (1987, p.108), quando esta afirma ter a variante [h], ou seja, a fricativa glotal, “uma 

probabilidade maior diante de [+retr / -alto]”. 

O quadro 13 demonstra, ainda, que há uma possibilidade de ocorrência de alofonia, 

para as vogais não-arredondadas, uma vez que, no mesmo ambiente fonológico, é possível a 

realização diferente para o mesmo fonema //. Como se nota, cada fonema pode ser realizado 

pelo falante de forma diferente, resultando em fones diferentes. Os alofones são fones cujo 

feixe de traço comum permite associar a um fonema. A alofonia pode resultar em novas 

oposições fonológicas, reorganizando o sistema fonológico de uma língua. Esse é um 

fenômeno fonético comum nas línguas naturais, recorrente também no falar piauiense, como 

se verifica no quadro abaixo. 

 

Quadro 13 – palavras com realização [h] e [] no falar piauiense 

 

Neste quadro tem-se uma pequena amostra das vogais que estão posicionadas diante 

do rótico, observadas tanto em contexto de uso da variante [h] quanto no de []. Embora 

neste quadro não apareça a frequência para uma variante e outra, nota-se que a vogal [u] foi 

usada somente uma vez na palavra curtir, como verificado no quadro. Além disso, observa-se 

também o fenômeno de alofonia em algumas palavras. Isso significa dizer que, em algumas 

realizações como no exemplo da palavra divertir, o falante do dialeto piauiense pode realizar 

ora [] ora [e], a depender do contexto e da situação, havendo uma predominância das vogais 

abertas no Norte, ou melhor, no Nordeste, como previu Nascentes, em 1953, na sua divisão 

dialetólogica, estabelecendo, assim, para o Português do Brasil com relação às vogais 

Palavras Realização [h] Realização [] Vogais 

1      Arte /„i/ /„i/                    [a] 

2     Curtir /kuh „i/ /  „i/              [] 

3     Suporte / „/ / „/            [] 

4     Divertir / ‘/ / ‘/           [] ~[e] 

5    Artimanha // //          [a] 

6    Sorteado / ‘/ / ‘/           [] ~ [] 

7     Forte /„i/ /„i/                 [] 

8   Artifício / ‘/ / ‘/        [a] 

9   Transporte // //          [] 

10 Revertido // //         [] ~[e] ~[] 
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pretônicas, grafadas e e o “uma linha divisória entre os falares do Norte, que em geral optam 

pela realização aberta, e os falares do Sul, que geralmente optam pela realização fechada”. 

(LEITE e CALLOU, 2005, p.39-40). 

Apesar de aparecer um único exemplo com a vogal alta [u], isso mostra que é um 

contexto previsível na língua, é uma possibilidade de ocorrência.  Pode-se depreender daí que 

os segmentos com traço [+alto] são pouco produtivos e não favorecem o rótico. Já com as 

demais vogais, há muitas possibilidades. Na pesquisa realizada por Callou (1987) sobre o 

dialeto carioca, a pesquisadora encontrou algo semelhante ao encontrado para o falar 

piauiense, quando afirma que “os segmentos [+alto], [i] e [u] parecem inibir a aplicação da 

regra” (CALLOU, 1987, p. 94). Para maiores detalhes, será apresentado um quadro a partir de 

análise binária efetivada pelo programa GOLDVARB entre as variáveis: fricativa glota x tepe; 

fricativa glotal x zero fonético e fricativa glotal x fricativa palatal. Os resultados em percentuais e 

peso relativo para zona de articulação das vogais são os seguintes. 

 

FATOR DADOS 

QUANTITA

TIVOS 

VARIANTES 

Fricativa glotal 

[h] 

Tepe 

[] 

Zero fonético 

[Ø] 

Fricativa 

palatal 

[] 
Contexto fonológico 

precedente 

Altas 

 

 

(i)/(u) 

Frequência 

 

 

Peso relativo 

206/365=56,4 

 

 

0,28 

159/365=43,5 

 

 

0,72 

243/449=54,0

1 

 

0,19 

14/220= 6,3 

 

 

0,35 

Médias 

anteriores 

 

(e)/() 

Frequência 

 

 

Peso relativo 

373/702=53,1

% 

 

 

0,22 

329/702=46,9% 

 

 

0,78 

380/753=50,0

5% 

 

0,67 

140/513= 

27,3% 

 

0,76 

Médias 

posteriores 

 

(o)/() 

Frequência 

 

 

Peso relativo 

804/1063=75,6

% 

 

0,57 

259/1063=24,36% 

 

 

0,43 

108/912=11,0

8% 

 

0,3 

306/1110=27,

6% 

 

0,55 

Baixa 

 

 

 

(a) 

Frequência 

 

 

 

Peso relativo 

1377/1716=80,

2% 

 

 

0,62 

339/1716=19,7 

 

 

 

0,38 

529/1906=27,

7% 

 

 

0,45 

145/1522= 

9,5% 

 

 

0,37 

Quadro 14: Zona de articulação das vogais 

 

O grupo de fator vogal alta, exposto no quadro 14, proporciona a presença das 

variantes tepe (0,72), revelando-se pouco significativo para o zero fonético, que apresenta 

(0,19) de peso relativo. Note-se que, nesse mesmo grupo, a fricativa glotal e a fricativa palatal 

não apresentam pesos significativos, figurando (0,28) e (0,35) de probabilidade, 

respectivamente. Esses pesos servem para ratifica o que Callou (1987, p. 94) verificou acerca 
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dos estudos sobre a variação da vibrante no dialeto carioca, ao afirmar que “os segmentos 

antecedentes ao R que se revelam mais favorecedores são [] e [e], portanto, segmentos que 

apresentam em comum os traços do tipo [-retr] [-alto]”. Traços que se confirmam também 

para o dialeto piauiense, pois quase todas as variantes enquadram-se nestes traços, com 

exceção da variante fricativa glotal. Observa-se que, em contexto de fala piauiense, essa 

variante é favorecida com os traços [+retr] e [-alto]. Estes dados, de certa maneira, contrariam 

o que Callou (1987, p. 86) levantou para o rótico sobre o dialeto carioca, pois, segundo esta 

autora, “a frequência das variantes 3 e 4 seja maior antes de [o] e [e]”. Ou melhor: a variante 

4,  que corresponde à fricativa glotal nos dados da pesquisadora, é favorecida quando o rótico 

sucede a uma vogal com traços quer [+ retr.] quer [-retr.].  Pode-se afirmar que, no dialeto 

piauiense, a variante [h] se aplica tanto a traços [-retr] [+ alto] quanto a [+retr [-alto], havendo 

predominância, também, de vogais não-arredondadas, como mostrado no quadro 14.  

Analisando-se ainda dentro de outro aspecto, que é o efeito do traço da vogal sobre as 

variantes do rótico, percebe-se que há influência das coronais /e/,/i/ e da labial /u/ na variante 

tepe, como visto, também, no quadro acima. As coronais /e/ e // influenciam também o tepe, o 

zero fonético e a fricativa palatal.  Já a dorsal /a/ influencia somente a fricativa glotal.  Esses 

resultados confirmam a expectativa da pesquisa de que as vogais coronais seguidas das labiais 

seriam mais favoráveis ao rótico, predominando as coronais no favorecimento da variante tepe, 

seguida, respectivamente, da fricativa palatal e zero fonético do mesmo traço.  

O grupo de fator vogal média anterior influenciou, respectivamente, as variantes tepe 

(0,78); zero fonético (0,67) e a fricativa palatal (0,76), ocasionando não favorecimento 

apenas para a fricativa glotal (0,22). Observa-se que há maior favorecimento para o tepe e 

fricativa palatal. Talvez isso seja explicado pelo fato de, na articulação das vogais anteriores, 

a língua avançar em direção ao palato duro, facilitando, dessa maneira, o maior surgimento 

de tepes e de palatais e, por essa razão, explica-se a maior presença desse tipo de vogal. 

Todos os valores parecem indicar que a regra de aspiração se aplica quase que 

exclusivamente antes das vogais [+retr], [a] e [], cujas probabilidades situam-se entre 

(0,62) e (0,57) de aplicação da regra no contexto precedente. Nota-se ainda que, antes da 

vogal [+retr] [u], a regra de aspiração não se aplica, visto haver uma probabilidade muito 

pequena, que é de (0,28), portanto, insignificante.  

Nesse aspecto, Callou (1987, p.78), quanto ao contexto fonológico antecedente sobre o 

rótico no falar do Rio de Janeiro, agrupa as vogais em dois tipos de traços fônicos: os 
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arredondados [o], [u], [] e não-arredondados [a], [e], [], [i], assinalando como favorecedores do 

rótico os arredondados. No falar piauiense, ambos os contextos estão presentes, as vogais 

arrendondadas e não-arrendondadas, havendo predominância das não-arredondadas, como se 

observa nos pesos das vogais médias anteriores para o tepe (0,78), zero fonético (0,67) e fricativa 

palatal (0,76), contrariando, de certo modo, o apresentado por Callou nos dados referentes ao Rio 

de Janeiro. 

Com relação à variável independente vogal média posterior, foi constatada uma 

simetria entre a variável fricativa glotal e a fricativa palatal. A primeira aparece com (0,57), e 

a segunda, com (0,55) de peso relativo, provando que, apesar de estarem próximas do ponto 

neutro, há uma implementação da regra na presença de uma vogal média posterior. E em 

maior favorecimento está a variável fricativa glotal [h], considerando-se que ela está um 

pouco mais distante do ponto neutro, comparada com a fricativa palatal []. Nesse mesmo 

contexto se encontram em posição desfavorável as variantes tepe e zero fonético, as quais 

figuram, respectivamente, com (0,43) e (0,3) de probabilidade. A primeira, mais próxima do 

ponto neutro e a segunda, bem distante dele. Esse aspecto revela que as vogais médias 

posteriores não se aplicam diante de um tepe e muito menos quando o rótico é cancelado. 

A variável independente vogal baixa favoreceu somente a fricativa glotal [h], com 

(0,62) de peso relativo, sendo que a mesma variável desfavoreceu as outras variantes: o tepe 

com (0,38); o zero fonético (0,45) e a fricativa palatal (0,37). Esses dados também ratificam, 

mais uma vez, o que Callou (1987) já afirmara sobre o rótico, sobretudo, com relação à 

fricativa glotal.  Segundo ela, o contexeto “antecedente que parece favorecer sua ocorrência é 

o [+ retr] e [-alto], o que se confirma olhando-se para a tabela 14.  

Observando-se outros grupos de fatores, como vogal alta (0,35) e baixa (0,37), na 

presença de uma fricativa palatal [], vê-se que esta é desfavorável, quando está diante de 

uma palatal, tomando-se os pesos relativos como parâmetro. Esse baixo peso relativo pode ser 

justificado, principalmente, porque aquela variante não é condicionada nem pelas vogais altas 

nem pelas baixas, mas é condicionada pelas médias anteriores e posteriores, figurando nos 

dados com (0,76) de probabilidade para as vogais médias anteriores. Isso serve para ratificar 

que a implementação do grupo de fator vogal baixa é um privilégio das fricativas glotais. 
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6.4.3.2 Tonicidade  

 

 

A tonicidade da sílaba apresenta alguma significância dentro das análises variacionistas, 

considerando que esta pode influenciar e governar a variação e a mudança linguística. Muitos 

pesquisadores também já trataram da sua importância, destacando-a como elemento positivo na 

correlação de forças nas restrições. Por exemplo, Hora e Monaretto (2003, p.125), ao abordarem a 

tonicidade como aspecto determinante para a variação e mudança lingüísticas, afirmam que: 

“merece destacar que, na sílaba tônica, a vogal tem pauta acentual forte, o que pode implicar 

apagamento do rótico.” Essa assertiva não diverge em nada do que ora propõe este trabalho, pois, 

conforme apresenta o quadro 15, abaixo, os pesos relativos ao zero fonético estão acima do ponto 

neutro, figurando aí com (0,56) de probabilidade.  

Em seguida, na mesma tabela, observam-se também os dados referentes à fricativa palatal 

com probabilidade bastante razoável para a sílaba tônica, representando (0.63) de peso relativo.  

Por essa razão, acredita-se que, na fala do piauiense, esse aspecto não é diferente, visto 

que os pesos relativos que a tonicidade revela sobre essas variantes indicam que três das 

quatro variantes favorecem a sílaba tônica contra somente uma átona, registrada para a 

variante tepe, conforme mostra o quadro seguinte. 

 

FATORES 
DADOS 

QUANTITATIVOS 

VARIANTES 

Fricativa glotal 

[h] 

Tepe 

[] 

Zero fonético 

[Ø] 

Fricativa 

palatal 

[] 

Átona 

Freqüência 

 

Peso relativo 

1088/1701=64,

0% 

0,47 

613/1701=36,0% 

 

0,53 

261/1349= 

19,3% 

0,4 

290/1378= 

21,0% 

0,32 

Tônica 

Freqüência 

 

Peso relativo 

1672/2145=77,

9% 

0,51 

473/2145= 22,1 

% 

0,49 

999/2671=37,4

% 

0,56 

315/1987= 

15,9% 

0,63 

Quadro 15: Tonicidade da sílaba 

 

Este quadro mostra que, no tocante à probabilidade dos pesos, há favorecimento da 

variante fricativa palatal para as sílabas tônicas, havendo uma inibição nas átonas para a 

mesma variável, pois esta conta com apenas (0,32) de peso relativo, o que fica bem abaixo do 

ponto neutro, demonstrando a não aplicação da regra de palatalização à sílaba átona. 

Em se tratando da variante fricativa glotal, observa-se que a sílaba tônica a favorece, 

apesar de esta ficar nas cercanias do ponto neutro (0,51), ficando, desse modo, a sílaba átona em 

desfavorecimento. 
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Olhando-se para o mesmo quadro e tomando a variante tepe para análise, vê-se que esta se 

destaca com (0,53) de peso relativo no grupo de fator sílaba átona, enquanto o zero fonético e a 

fricativa palatal aparecem, respectivamente, com pesos (0,4) e (0,32), para esse mesmo grupo. Esses 

dados revelam uma inibição do rótico nesse grupo de fator.  

Com relação à variante zero fonético, talvez possa dizer-se que, quando há um 

enfraquecimento ou afrouxamento da articulação, dá-se o apagamento do rótico na sílaba. 

Este apagamento se apoia na sílaba tônica para compensar a eliminação do rótico, já que, 

deixando de ser articulado, deixa de ter uma realização especifica, verificando-se no seu lugar 

o apagamento. Isso é explicado pela baixa probabilidade apresentada pelo zero fonético, 

indicando, por sua vez, total desfavorecimento, quando este incidir na sílaba átona. 

Na verdade, ao comparar sílaba átona com tônica, nota-se que a última é mais 

significativa para o surgimento das variáveis, pois, como mostra o quadro anterior, das quatro 

variantes, três são favorecidas pela sílaba tônica, a saber: a fricativa glotal (0,51), o zero 

fonético (0,56) e a fricativa palatal (0,63). Isto quer dizer que as três variantes são 

impulsionadas pela sílaba tônica, a última mais que as duas anteriores, apesar de a primeira 

estar próximo do ponto neutro, não se pode dizer que a sílaba tônica seja menos significativa, 

favorecendo menos o rótico do tipo glotal, este deve ser considerado tão relevante quanto os 

pesos das outras variantes.  

De acordo com as informações extraídas de Callou (1987, p. 107), “a variante [h] 

ocorre de preferência em sílaba acentuada”. E, nesse caso, os dados apontados nesta análise 

confirmam as idéias defendidas por Callou, pois, vistos os resultados apresentados para a 

fricativa glotal, a maior incidência recai na sílaba tônica e não na átona, pois, como se sabe, 

jamais uma sílaba átona pode ser acentuada, o acento é inerente única e exclusivamente, à 

sílaba tônica. 

Em resumo, os resultados dos dados para os fatores átona / tônica permitem dizer que 

a sílaba tônica está em favorecimento, considerando-se os dados da átona. Estão em 

favorcimento as variantes fricativa palatal (0,63), zero fonético (0,56) e fricativa glotal (0,51), 

ficando somente o tepe em favorecimento pela sílaba átona, com (0,53) de peso relativo. 

Dessa forma, através do comportamento da sílaba, pode-se inferir ainda que, se não se pode 

falar de favorecimento absoluto de uma sobre a outra, visto que há predomínio de silaba átona 

na variante tepe, pode-se ao menos dizer que há uma tendência de predominância da sílaba 

tônica em relação à átona, comparando-se os pesos relativos de uma e de outra, conforme 

demonstra o gráfico 02. 
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                      Gráfico 02: Resultados do grupo de fator: tonicidade 

 

 

6.4.3.3 Extensão da palavra  

 

 

Nos estudos variacionistas, de modo geral, a extensão da palavra tem sido vista como 

grande influenciadora das variações linguísticas no português falado no Brasil. Esse aspecto 

pode ser constatado nos trabalhos de Votre (1978), Callou (1987), Callou, Moraes, Yonne 

(1996) e Amaral (1999). Nesse estudo, adota-se também a hipótese de que a extensão da 

palavra pode ser um fator significante e representativo para a realização dos róticos, tais como 

a fricativa glotal, o tepe, o zero fonético ou a fricativa palatal, quando se levam em conta os 

estilos de fala adotados pelo informante, a tendência é encurtar a palavra, suprimindo, assim, 

uma sílaba durante o ato de elocução. 

Callou (1987, p. 107) assegura que, no tocante “à variável número de sílabas, quanto 

menor for este maior será a probabilidade” de realização do rótico, acrescente-se, 

principalmente, se este for uma fricativa glotal, que tenha uma ou duas sílabas.  O quadro 16 a 

seguir mostra a influência da extensão da palavra. 
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FATOR 

DADOS 

QUANTITATIVOS 

VARIANTES 

Extensão da 

palavra 
Fricativa glotal 

[h] 

Tepe 

[] 

Zero fonético 

[Ø] 

Fricativa palatal 

[] 

Uma e duas 

sílabas 

(1) 

Frequência 

 

 

 

Peso relativo 

1572/2057=760,

4% 

 

 

0,59 

485/2057=23,6

% 

 

 

0,41 

631/2203=28,6

% 

 

 

0,45 

230/1802=12,8 

 

 

 

0,39 

Três sílabas 

(2) 

Frequência 

 

 

Peso relativo 

658/987=66,7% 

 

 

0,43 

329/987=33,3

% 

 

0,57 

369/1027=35,9 

% 

 

0,54 

196/854=23,0% 

 

 

0,58 

Mais de três 

sílabas 

(3) 

Frequência 

 

 

Peso relativo 

530/802=66,1% 

 

 

0,33 

272/802=33,9

% 

 

0,67 

260/790=32,9% 

 

 

0,61 

179/709=25,2 

% 

 

0,66 

Quadro 16: Influência da extensão da palavra na sílaba 

 

Neste quadro, vê-se que, nas palavras monossílabas e de duas sílabas, há favorecimento 

para a variável fricativa glotal, representando (0,59) de probabilidade. O mesmo não se configura 

para as variantes zero fonético (0,45), tepe (0,41) e fricativa palatal (0,39), que, como se nota, 

inibem tais variantes nesse grupo de fatores. Nesse aspecto, pode-se interpretar que, quanto menor 

a palavra, mais favorável será este grupo de fator, para a fricativa glotal. 

Quanto ao grupo de fatores com três sílabas, verifica-se que estão em destaque as 

variantes zero fonético (0,54), tepe (0,57) e fricativa palatal (0,58), observando-se para essas 

variantes uma ordem crescente com relação aos pesos. Esses dados demonstram também que 

esse grupo de fator favoreceu essas três variantes; excluindo-se, desse grupo, as fricativas 

glotais, que figuram nos dados com (0,43) de peso. Assim, o favorecimento do rótico ficou 

com as palatais, seguindo-se do tepe e, em última posição, o cancelamento do rótico. 

E para os grupos de fatores de mais de três sílabas, as variantes tepe, fricativa palatal e 

zero fonético apresentam (0,67), (0,66) (0,61) de peso relativo, revelando, assim, grande 

favorecimento para esse grupo de fator. Em outras palavras, esses dados refletem resultados 

que atestam a hipótese de que quanto maior o tamanho do vocábulo, maior será a tendência de 

as variantes de rótico surgirem, notando-se que há um favorecimento maior para as duas 

primeiras. Em contrapartida, a fricativa glotal aparece com peso relativo desfavorável, ou 

seja, com apenas (0,33) das ocorrências registradas, apontando para um não favorecimento 

com palavras de extensão com mais de três sílabas.  

E em posição diametralmente oposta a estas, ocorrem os grupos de fatores 

monossílabos e dissílabos, apresentando para as variantes tepe (0,41), zero fonético (0,45) e 

fricativa palatal (0,39), valores que ficam aquém do ponto neutro, o que resulta em não 
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favorecimento para tal grupo de fatores.  Já os grupos de fatores três sílabas e mais de três 

sílabas desfavorecem somente a variante fricativa glotal, cujos pesos representam para o 

primeiro grupo (0,43) e para o segundo (0,33) de probabilidade. Neste sentido, o quadro 16 

mostra que, enquanto as palavras de uma e duas sílabas são mais produtivas para as fricativas 

glotais, as de mais de três sílabas o são para a fricativa palatal, havendo uma produtividade 

maior para esta última variante. Noutras palavras, isso significa dizer que quanto menor a 

palavra mais possibilidade terá de realizar-se como fricativa glotal, e quanto maior a palavra, 

maior será a realização desta como fricativa palatal na comunidade em estudo.  

Este resultado vem provar o que alguns pesquisadores, dentre eles Callou (1987), 

Mollica e Mattos (1989), têm constatado sobre a variável número de sílabas. Para Callou, 

quanto menor for o número de sílabas, “maior será a probabilidade de aplicação da regra” 

(CALLOU, 1987, p.107).  Por outro lado, Mollica e Mattos asseveram que as formas 

atingidas pela variação sempre apresentam mais de duas sílabas. Fato constatado, por um 

lado, para regra de aplicação da variante fricativa glotal, com relação ao grupo de fator mais 

de três sílabas, que é, por outro lado, contrariada pela regra de aplicação da fricativa palatal, 

dentro do mesmo grupo de fator. 

 

 

6.4.3.4 Categoria gramatical 

 

 

A variável categoria gramatical tem sido também analisada nos trabalhos variacionistas 

por desempenhar algum efeito na variável em estudo. Oliveira (1997), por exemplo, analisa a 

diferença de comportamento da variável em verbos e nomes, como intensa. O pesquisador 

constatou em seus estudos que o apagamento do rótico em final de verbo é muito substancial, 

representando em seus dados 95,4% de frequência, contra 33% verificado para os nomes. Os 

dados do pesquisador revelaram que nos nomes o apagamento é inferior ao que se dá nos verbos e 

superior ao constatado em posição interna e segundo ele, é na posição final tanto em verbos 

quanto nos nomes que o apagamento do rótico é mais produtivo. 

Com relação aos dados do falar piauiense, parece influir de maneira significativa a 

variável categoria gramatical na aplicação da regra de variação do rótico. E, pelos dados 

levantados, conforme demonstra o quadro abaixo, há uma predominância na classe dos nomes 

substantivos e adjetivos, para três das quatro variantes, observando-se uma grande proximidade 
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entre os pesos de cada uma delas. O mesmo não se verifica para a classe dos verbos, em que se 

notam os valores dos pesos abaixo do ponto neutro, para três das quatro variantes. Ao passo que, 

tomando a classe outras categorias, constata-se que somente o tepe e o zero fonético favorecem 

essas variantes dentro do mencionado grupo de fator, nas quais figuram pesos de (0,78) e (0,59), 

respectivamente. É o que demonstra o quadro 17.    

 

FATOR VARIANTES 

CATEGORIA 

GRAMATICAL 

Fricativa glotal 

[h] 

Tepe 

[] 

Zero fonético 

[Ø] 

Fricativa palatal 

[] 

NOME 

(substantivo e 

adjetivo) 

Frequência 

1738/2444=71,1% 

Peso relativo 

0,48 

Frequência 

706/2444=28,9% 

Peso relativo 

0,52 

Frequência 

415/2153=19,3% 

Peso relativo 

0,51 

Frequência 

465/2205=21,2% 

Peso relativo 

0,51 

VERBO 

Frequência 

943/1241=76% 

Peso relativo 

0,56 

Frequência 

298/1241=24,0% 

Peso relativo 

0,44 

Frequência 

802/1745=46,% 

Peso relativo 

0,49 

Frequência 

137/1080=12,7% 

Peso relativo 

0,48 

OUTRA 

CATEGORIA 
(advérbio, conjunção, 

numeral etc.) 

Frequência 

79/161=49,1% 

Peso relativo 

0,22 

Frequência 

82/161=50,9% 

Peso relativo 

0,78 

Frequência 

43/122=35,2% 

Peso relativo 

0,59 

Frequência 1/80= 

1,2% 

Peso relativo 

0,7 

Quadro 17: Grupo de fator: categoria gramatical 

 

Observando-se os dados do quadro acima, podem-se fazer algumas considerações. A 

primeira é a de que a classe gramatical de maior destaque em termos de probabilidade, na 

variável nome, foram o tepe com (0,52), o zero fonético (0,51) e a fricativa palatal (0,51). 

Apesar de figurarem próximo ao ponto neutro, esses valores são representativos dentro dos 

dados. A única variante que não é favorecida é a fricativa glotal, com (0,48) de peso relativo.  

Muitos estudos já comprovaram ser o substantivo e o adjetivo os mais significativos, 

dentro da classe dos nomes, um deles é o já conhecido trabalho de Callou (1987, p. 114) sobre 

a variação da vibrante no falar carioca, que, ao tratar dessas classes, destaca: “as classes de 

substantivo e de adjetivo são as únicas que ocorrem com todos os outros fatores considerados, 

lingüísticos ou não.” O que de certa forma se aplica para o falar piauiense, exceto para a 

fricativa glotal, que obteve baixa produtividade.  

A respeito do grupo de fator categoria gramatical verbo, podem-se fazer alguns 

esclarecimentos. Embora os estudos atestem que “a regra nunca se aplica quando a palavra é 

verbo ou advérbio”, conforme Callou (1987, p. 107), o quadro 17 mostra a categoria verbo 

favorecendo somente uma variante, a fricativa glotal, que aparece com (0,56) de probabilidade. 
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As outras variantes aparecem em desvantagem com valores abaixo do ponto neutro, são elas, 

em ordem crescente: zero fonético (0,49), fricativa palatal (0,48) e tepe (0,44).  

Com relação à variável outras categorias gramaticais, percebe-se que há maior 

probabilidade para as variantes tepe (0,78) e zero fonético (0,59), e valores abaixo do ponto 

neutro para a fricativa glotal (0,22) e fricativa palatal (0,07), respectivamente. Talvez se possa 

apontar, aqui, para as variantes aludidas uma idéia já defendida por Hopper (1976), que toma 

como base a teoria de Shuchardt (1885) acerca da mudança fonética, quando defende que os 

itens menos frequentes são os que mais resistem às mudanças foneticamente motivadas.  Com 

efeito, como o advérbio e a conjunção etc. ocorreram menos nos dados, resistiram mais ao 

critério de variação.  

Dessa forma, dentro do grupo de fator outra categoria, a variante mais produtiva é o 

tepe com peso relativo bastante considerável, tomando-se todos os outros grupos de fatores 

para análise. E a menos favorecida é a fricativa palatal, que apresentou uma baixa ocorrência. 

Talvez isso seja explicado em função do seu contexto específico de realização, que se dá 

sempre diante da africada [] e nunca em outro contexto.   

Os substantivos e adjetivos não são os únicos influenciadores de restrições 

linguísticas, o advérbio, a conjunção, o numeral também podem implementar a variação. 

Nesse trabalho, destacaram-se, como se constata no quadro, as variantes tepe e zero fonético 

para o grupo de fator outra categoria gramatical.  

Destaque-se ainda que, embora, tradicionalmente, o verbo seja uma das classes de 

palavras em que mais ocorre o apagamento, no dialeto piauiense isso não se confirma, dado o 

peso relativo para essa variante, que foi de (0,49).  Alguns estudiosos, dentre eles Tessier 

(1959), Callou (1987) e Oliveira (1999), explicam que o apagamento costuma não se realizar 

quando apresenta função morfológica, como se verifica nos infinitivos, que constituem a 

maioria dos dados referentes a verbos.  É possível que isso aconteça em virtude de a 

informação que seria veiculada pelo verbo ser transmitida pela tonicidade. Nesse caso, os 

informantes costumam enfatizar a intensidade da vogal dos verbos no infinitivo, o que parece 

ser também responsável pelo prolongamento da vogal que antecede essa variável, como 

informam Callou (1987) e Oliveira (1999). 

No dialeto piauiense, portanto, a predominância do fator categoria gramatical está na 

variável nome e outras categorias, ficando o verbo em última posição, dados os percentuais e 

pesos relativos referentes a cada uma das variantes, como vistos anteriormente. 
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6.5 Variáveis Sociais 

 

 

Alguns fatores sociais têm sido comumente considerados em trabalhos de cunho 

sociolingüístico, sobretudo quando estes envolvem o rótico. O primeiro deles foi o de Labov 

(1972), que investigou a estratificação do rótico na cidade de Nova York.  O seu estudo tratou 

do rótico em contexto pós-vocálico, revelando que seu emprego ou apagamento estava 

relacionado à estratificação social e estilística dos falantes. Este trabalho de Labov sobre o 

rótico apontou que, se, por exemplo, o informante pertencia à classe A, ele usava 

preferencialmente o erre, se pertencia à classe B, pronunciava bem menos esse segmento e, se 

pertencia à C, não o empregava de forma alguma. O próprio Labov (1983, p.76) disse 

textualmente: “parece possível estabelecer um teste empírico entre duas noções gerais: em 

primeiro lugar, que a variável linguística (r) é um diferenciador social em todos os níveis da 

fala em Nova York”.
10

 Isso significa que o rótico marca ou até identifica a classe a que 

pertence o indivíduo, funcionando mesmo como um diferenciador social. 

Oliveira (1983) foi também outro pesquisador que constatou a influência da classe social 

e do gênero, conjuntamente, na aplicação da regra do rótico. Para este pesquisador, a variante 

mais favorecida é a fricativa glotal [h] englobando todas as classes sociais: a baixa, a média e a 

alta. Ele destaca que a freqüência de ocorrência é “consideravelmente menor na classe baixa”
11

.  

Esta assertiva de Oliveira desfaz, de alguma maneira, a idéia de que a fricativa glotal é a 

variante mais adotada pela classe baixa e que, por isso, tem menor prestígio e valor social. 

Esses aspectos deslindados por Labov parecem apresentar certa influência na 

realização de fenômenos de todos os níveis, perpassando principalmente os fonológicos, já 

que é através do som que primeiro se dá a materialização dos atos de fala.   

Portanto, para tal estudo, as variáveis consideradas a priori relacionaram os fatores: 

sexo, faixa etária, escolaridade, tipo de entrevista e estilo de leitura. Neste trabalho, como já 

se mencionou, as variáveis selecionadas pelo programa GOLDVARB foram apenas três: sexo, 

escolaridade e faixa etária. E, obedecendo ao que determina o referido programa, adotou-se 

uma codificação, que corresponde às suas respectivas variáveis, conforme discriminadas no 

quadro abaixo. 

 

                                                 
10

parecia posible establecer um test empírico de dos nociones generales: em primer lugar, que la variable 

lingüística (r) es um diferenciador social em todos los niveles del habla de Nueva York. 
11

 considerably smaller in the lower class. 
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GRUPO DE FATORES VARIÁVEIS 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

Faixa etária 

Jovem = 15 -25 

Adulto = 26-47 

Velho = +de 47 

Escolaridade 

Primária = zero a 4 anos 

Media = 5 a 8 anos 

Superior = mais de 8 anos 

Tipo de entrevista 
Dirigida 

Livre 

Estilo de leitura 

Leitura de palavras 

Leitura de frases 

Espontâneo 

                  Quadro 18: Codificação das variáveis sociais 

 

A partir de agora, serão abordados os fatores selecionados pelo programa 

GOLDVARB, fazendo-se uma análise quantitativa e linguística, sem perder de vista, também, 

a importância que tem a análise qualitativa na interpretação dos resultados fornecidos pelos 

dados quantitativos. 

 

 

6.5.1 Sexo 

 

 

As pesquisas têm registrado que existem diferenças entre homens e mulheres em relação ao 

processo de variação e mudança linguística. Em geral, a geografia linguística, de base rural, aponta a 

fala das mulheres como conservadora, enquanto do ponto de vista da dialetologia urbana, nos 

grandes centros, a vê como inovadora. (CALLOU, 1987).  Uma das primeiras pesquisas acerca 

disso foi realizada por Labov (1972). Elas revelam que as mulheres são mais sensíveis às variedades 

de prestígio do que os homens, que costumam usar as formas não-padrão em situações estáveis. 

Porém são as mulheres que inovam mais que os homens; e estes são mais conservadores.  Fisher 

(1958), em um estudo denominado Influências Sociais na escolha de variantes linguísticas, relata, 

também, ter constatado que o emprego das formas de maior prestígio é mais frequente nas 

mulheres, e não nos homens. Conforme, ainda, Labov (1981), as mulheres costumam usar em 

probabilidade maior a variante considerada dentro da comunidade como a de prestígio; enquanto os 

homens, algumas vezes, são os responsáveis pelas inovações linguísticas. Dito de outro modo, as 
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mulheres costumam privilegiar a forma padrão, principalmente se não estão em um grande centro 

urbano, onde, geralmente, gozam de menos liberdade, passando a atuar de forma diferente dentro do 

contexto social. 

No entanto, há registros na literatura corrente, segundo as quais Labov (1981) foi um dos 

primeiros a indicar a mulher como responsável pelo emprego da variante inovadora; e os homens 

tidos como mais conservadores nos usos linguísticos.  O mesmo pesquisador, ao descrever a 

variação entre -ing/-in no inglês, analisou a influência do sexo, correlacionando-o com os fatores 

classe social e estilo de fala e descobriu que quanto mais os falantes optam por um estilo formal, 

maior diferença se verifica entre o comportamento linguístico entre homens e mulheres.  

Contudo, outros linguistas concluem pela liderança masculina no tocante à inovação. 

Nesse sentido, esta pesquisa procura evidenciar quem é a favor ou não desta tendência, como 

sugere o quadro 19, a seguir. 

 

FATOR VARIANTES 

SEXO 

Fricativa glotal [h] Tepe [] Zero fonético [Ø] Fricativa palatal [] 

Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

MASCULINO 

Frequência 

1486/1972=75,4% 

 

Peso relativo 

0,53 

Frequência 

486/1972=24,6% 

 

Peso relativo 

0,47 

Frequência 

647/2133=30,3% 

 

Peso relativo 

0,48 

Frequência 

288/1774=16,2% 

 

Peso relativo 

0,48 

FEMININO 

Frequência 

1274/1874=68,0% 

 

Peso relativo 

0,45 

Frequência 

600/1874=32,0% 

 

Peso relativo 

0,55 

Frequência 

613/1887=32,5% 

 

Peso relativo 

0,53 

Frequência 

317/1591=19,9% 

 

Peso relativo 

0,52 

     Quadro 19: Influência do fator sexo 

 

Constata-se, conforme o quadro 19 que, a variável sexo se comportou como elemento 

condicionador na escolha das variantes, revelando que a fricativa glotal é mais usada pelos 

homens que pelas mulheres. Em contraposição, o tepe, o zero fonético e a fricativa palatal são 

mais adotados pelas mulheres. 

As variantes fricativa glotal e fricativa palatal, tanto para os homens quanto para as 

mulheres, apresentam pesos aproximados ou quase simétricos. A probabilidade para os 

homens é de (0,53) de fricativa glotal, contra (0,52) de palatal, para as mulheres. Apesar 

disso, os homens estão à frente com (0,53). Nesse caso, parece haver uma disputa entre uma 

variável e outra.  
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Já no tocante ao resultado do tepe, as mulheres figuram na frente da disputa, o que 

também já foi confirmado em outras pesquisas como, por exemplo, a de Monaretto (1997, p. 

83), ao afirmar que “quanto ao tepe as mulheres usam-no um pouco mais”.    

Por outro lado, na pesquisa de Oliveira (1983,) sobre as líquidas, especialmente, no 

falar de Belo Horizonte, o tepe aparece em destaque, só que diferentemente dos resultados de 

Monaretto (1997) e de Silva Carvalho (2007), o uso dessa variante é mais adotado pelos 

homens. Nesse sentido, Oliveira (1983 p.191) afirma: “o segundo lugar da variante é ocupado 

pelos homens, enquanto a mesma variante, na fala das mulheres, figura em terceiro lugar, 

atrás da fricativa glotal [h] e da fricativa velar [x].
12

 Outro aspecto a ser destacado é o fato de 

os pesos beirarem o ponto neutro, apesar disso, considera-se ter certa relevância para efeito de 

comparação, servindo, assim, para ressaltar o que os linguistas afirmam sobre o desempenho 

linguístico das mulheres. Também no mesmo trabalho de Oliveira (1983), acima referenciado, 

ao comparar o trill velar ou uvular com a fricativa velar, este afirma que as mulheres 

apresentam uma maior frequência de fricativa velar mais que os homens, ao passo que os 

homens apresentem maior freqüência de trill velar ou uvular em relação à frequência das 

mulheres, mas, no conjunto, nestas variantes consideradas juntas e opostas à fricativa glotal 

[h], não há uma diferença substancial, e ele próprio declara textualmente:  

 

Mas quando estas duas variantes são consideradas juntas e opostas a [h], não 

há diferença significativa entre homens e mulheres. O resultado probabilístico 

para sexo, para [h] > [x, R] foram: masculino: 0,52 e feminino: 0,48. 

(OLIVEIRA, 1983, p. 198) 
13

 

 

No falar piauiense, as mulheres usam menos a fricativa glotal, se comparadas com os 

resultados dos homens; em contrapartida, usam mais a fricativa palatal mais que os homens, 

indicando, assim, o caráter inovador instituído pelas mulheres, contrariando o que afirmam  

alguns linguistas ao dizerem que cabe aos homens esse rótulo. 

No trabalho de Carvalho (2000, p.82) sobre a variação do /S/ pós-vocalico na fala de 

Belém, ela constatou que “na fala masculina também registramos mais glotal e zero fonético”. 

O que corrobora em parte o encontrado no falar piauiense, pois, como se observou no quadro 

19, os homens usam mais a fricativa glotal (0,53), e bem menos o zero fonético (0,48) que as 

mulheres. A autora indaga ainda sobre o porquê de as mulheres utilizarem mais as palatais, 

                                                 
12

 the second place variant for men, while is it a third place variant for men (behind [h] and [x]. 
13

But when these two variants are considered together, and opposed to [h], no significant differences appear 

between men and women. The probabilistic results for sex, for [h] > [x, R] were: male: 0,52 and female 0,48. 
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acrescentando em seguida que talvez haja um condicionamento ligando isso a outros fatores 

linguísticos e sociais.  

Também Rollemberg (1993, p.172) afirma que a variante fricativa palatal modifica-se, 

de acordo com: 

 

o tipo de elocuções feitas pelos falantes-ouvintes; nas situações formais, as 

mulheres palatalizam 70,41% e os homens 63,31 contra um percentual mais 

baixo nas entrevistas D.I.D, nas quais as mulheres têm 51,12% e os homens 

58,23%, apresentando uma redução de 19,29% no sexo feminino e 4,97% no 

sexo masculino. 

 

A autora acrescenta que, no processo interativo entre o discurso e sexo, quanto mais 

formal se dá a situação discursiva, mais propício será o uso das palatais. 

Em linhas gerais, tomando-se mais uma vez o quadro 19, vê-se que tal afirmação não 

se confirma no falar piauiense, uma vez que, pelos dados expostos, são exatamente os homens 

os que mais preservam a fricativa glotal, em detrimento da fricativa palatal, que figura abaixo 

do ponto neutro 0,48 nos dados.  

As ideias apresentadas por Callou (1987) confirmam perfeitamente as informações 

sobre o grupo de fator sexo, quando a autora enuncia: “aquelas não apresentam muito 

variação e utilizam, de preferência, variantes „mais recentes‟, fazendo crer que existe ainda 

outra mudança em curso” (CALLOU, 1987, p. 33). Aproveitando esta afirmação de Callou, 

pode-se entender o porquê de as mulheres inovarem mais que os homens no uso da fricativa 

palatal surda com (0,52) de peso relativo, contra (0,48) do sexo masculino, servindo, para 

mostrar, de fato, o que a pesquisadora levanta como variantes mais recentes.  

De modo resumido, podem se apresentar os dados do fator sexo, no gráfico 03 

explicitado a seguir, para a comunidade de fala piauiense. 

 

 

              Gráfico 03: Probabilidade entre fricativa glotal x fricativa palatal 
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A fricativa palatal, como já se mencionou, é uma variante inovadora e que ocorre 

somente no falar piauiense nos moldes da realização aqui tratada.  É por essa razão que, nesta 

pesquisa, cabe a ela a devida importância. Nesse aspecto, é relevante fazer um confronto entre 

a variante mais adotada e a variante inovadora.  

Portanto, nesse gráfico, comparando-se uma e outra, verifica-se uma simetria entre os 

pesos atribuídos para as mulheres e os homens, com relação aos dados de ambas as variantes, 

mas que estão assimétricos em termos de uso, considerando-se as probabilidades das duas 

variantes. Enquanto os homens adotam mais a fricativa glotal (0,53), as mulheres inovam 

mais no uso da palatal (0,52).  Essa simetria no uso das duas variantes por um sexo e outro 

permite inferir que as duas variantes se destacam dentro deste grupo de fator, revelando o que 

os pesquisadores têm ratificado sobre o fator sexo nas pesquisas linguísticas, o que leva a se 

pensar também no fato de este grupo de fator figurar nos dados maior credibilidade e 

confiabilidade, conforme se lê textualmente das informações colhidas de Castro (1972, p. 

157), quando este afirma: “qualquer pesquisa linguística que não leve em consideração o sexo 

do informante será de validade discutível”.  

 

 

6.5.2 Escolaridade 

 

 

Nos estudos linguísticos contemporâneos, a escolaridade vem revelando influência no 

comportamento dos falantes quanto ao emprego de uma determinada variante. Este 

comportamento revela que os que estudaram mais tendem a usar a forma padrão; já os que 

estudaram pouco tendem à preservação da variante estigmatizada. Monaretto (1997), em seu 

trabalho e dentro de uma análise quaternária sobre a vibrante, constata que esse tipo de rótico 

assume as feições de vibrante anterior estando mais presente nos primeiros anos escolares, 

com tendência a ser substituída pela posterior, à medida que avança o grau de escolaridade. 

Votre (1978), ao estudar a manutenção do rótico na fala do carioca, apontou que a 

escolaridade contribuiu sobremaneira para que houvesse mais manutenção entre os 

universitários, confrontando essa manutenção com os dados dos alfabetizados. Dessa forma, 

ele encontrou (0,64) de peso relativo para os universitários contra (0,36) dos alfabetizados. 

Oliveira e Monguilhott (2007), ao estudarem a vibrante em final de palavra na fala de 

Santa Catarina, verificaram que a manutenção está presente para os falantes do antigo 
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colegial, hoje denominado ensino médio, representando na fala deles (0,58) de probabilidade 

contra (0,42) do ensino primário, hoje correspondente ao ensino fundamental menor. As 

autoras consideram a manutenção do rótico como uma realização de prestígio e uma 

característica dos mais escolarizados. 

Oliveira (2001), ao comparar seus resultados com os do sudeste e do sul do país, 

verificou que o índice de apagamento do rótico é maior entre os menos escolarizados. 

Em vista disso, neste trabalho, atendendo-se às exigências da teoria variacionista, será 

verificado o papel da escola, no uso das regras em estudo: ou seja, se o falante usa mais a fricativa 

glotal, a fricativa palatal, e o tepe, considerando-se o grau de escolarização e a importância destas 

variantes na relação uso x nível de escolaridade.  Deste modo, O quadro 20, a seguir, explicita os 

dados levantados na pesquisa sobre a influência do fator escolaridade: 

Quadro 20: Influência do fator escolaridade 

 

Conforme os resultados do quadro 20, o grupo de fator escolaridade primária é o que teve 

maior favorecimento para a variante fricativa glotal, representando (0,61) de probabilidade. Por 

outro lado, dentro deste mesmo grupo, encontra-se a fricativa palatal com (0,49) de peso relativo, 

revelando-se inibidora no surgimento desta variante.  Ainda com relação ao mesmo grupo de 

fator, tem-se a variante zero fonético, com (0,56) de peso relativo.  Este resultado confirmou o 

que, tradicionalmente, vem sendo dito pelos estudos de orientação variacionista sobre o fenômeno 

do apagamento. Quanto menor a instrução, mais os falantes apagam o /r/.  

FATOR VARIANTES 

ESCOLARIDADE 
Fricativa glotal 

[h] 

Tepe 

[] 
Zero fonético 

[Ø] 

Fricativa palatal 

[] 

PRIMÁRIA 

Frequência 

819/1036=79,1% 

 

Peso relativo 

0,61 

Frequência 

217/1036=20,9% 

 

Peso relativo 

0,39 

Frequência 

430/1281=33,5% 

 

Peso relativo 

0,56 

Frequência 

196/1095=19,3% 

 

Peso relativo 

0,49 

MÉDIA 

Frequência 

890/1293=68,8% 

 

Peso relativo 

0,43 

Frequência 

403/1293=31,2% 

 

Peso relativo 

0,57 

Frequência 

391/1281=30,5% 

 

Peso relativo 

0,47 

Frequência 

205/1095=18,7% 

 

Peso relativo 

0,54 

SUPERIOR 

Frequência 

1051/1517=69,03% 

 

Peso relativo 

0,47 

Frequência 

466/1517=30,7% 

 

Peso relativo 

0,53 

Frequência 

439/1490=29,5 

 

Peso relativo 

0,47 

Frequência 

204/1255=16,3% 

 

Peso relativo 

0,48 
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Na escolaridade média vê-se um equilíbrio de probabilidade entre as variantes, duas estão 

acima do ponto neutro e duas não.  As variantes que estão acima do ponto neutro são exatamente 

o tepe, com (0,57) de pesos; e a fricativa palatal, com (0,54). Estas variantes são as mais adotas 

pelos falantes de escolaridade média no Piauí, daí poder-se depreender que o uso das duas 

variantes reforça a importância da escola como agente de mudança. Isso se aplica principalemente 

para a variante tepe.  E, às vezes, ela não consegue refrear ou retardar a implementação de novas 

formas, como constatado para a variante fricativa palatal.  Constata-se com relação ao tepe, que a 

escola direta ou indiretamente cumpre o seu papel e acaba sendo decisiva na configuração 

linguística de uma comunidade. Desse modo, o emprego da variante tepe é uma maneira de 

reconhecer que a sua manutenção caracteriza a língua padrão, pois é quando o /r/ realiza-se como 

uma vibrante simples. Variante que ainda tem certo prestígio no Brasil. 

No Piauí, o apagamento do rótico quer em posição de coda ou no final de palavra 

demonstra uma correlação de forças na variável escolaridade, tendo em vista que quanto menos 

escolaridade o informante tem, maior será o seu peso relativo, conforme se pode observar nos 

dados. Dessa forma, o grupo com pouca escolaridade apresenta para o zero fonético (0,56) de 

probabilidade, a maior de todas, se comparada a todos os grupos de fatores, de acordo com os 

dados esboçados. Quanto maior for a escolaridade, menor será o favorecimento para as variantes 

que não têm prestígio, fato comprovado pelos dados de zero fonético e fricativa palatal. E o 

contrário se observa quanto à variante de maior prestígio, como é o caso do tepe, por exemplo, 

para os grupos de fatores escolaridade média e superior, correspondendo, respectivamente, a 

(0,57) e (0,53) de probabilidade. Destaque-se que a fricativa glotal tem peso maior na 

escolaridade menor, diminuindo, praticamente, à medida que aumenta a escolaridade, visto que na 

escolaridade primária detém (0,61); na média (0,43); e na superior (0,47). 

Os resultados revelam que a variante fricativa glotal [h] é muito adotada pelas pessoas de 

pouca escolarização, em virtude de esta representar uma marca do grupo, talvez se possa afirmar 

que o predomínio dessa variante deva ser encarado como uma espécie de conservação, e não de 

estigmatização, como acreditam alguns.  (CALLOU, MORAES e LEITE, 1996). 

No nível de escolarização médio, os resultados do tepe [] e da fricativa palatal [] 

destacam-se. O primeiro com (0,57) de peso relativo e o segundo conta com (0,54). Ao verificar a  

mesma variante, no nível de escolaridade superior, constata-se que a variante tepe detém (0,53) de 

probabilidade, denotando a sua prevalência no nível de escolaridade médio, seguido da superior. 

Vê-se que há uma aproximação entre uma variante e outra, não havendo homogeneidade, mas que 

serve para ratificar as idéias levantadas também por Monaretto (1997, p. 107), acerca do rótico, no 
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sul do Brasil, quando esta afirma, de posse de seus dados, que “o tepe foi a única variante da 

vibrante realizada de forma mais homogênea pelos três níveis escolares”. Não houve 

homogeneidade absoluta, porque, dentre os três grupos de fator para essa variante, apenas a 

fricativa glotal [h] não apresentou resultado favorecedor, figurando, nos dados, com (0,39), 

portanto, abaixo do ponto neutro.  

É importante destacar que, com relação ao nível médio de escolarização, a variante 

fricativa palatal, apesar de próxima do peso neutro (0,54), faz-se relevante para o respectivo 

estudo, visto que corrobora uma das hipóteses desse trabalho, que é a de que, na fala do piauiense, 

essa variante não está relacionada somente a pessoas de baixa escolaridade. 

Vale ressaltar que, apesar de ser a fricativa glotal a variante mais usada pelos que têm 

menor escolarização, não significa que ela seja uma variante sem prestígio ou estigmatizada, 

como já mencionado. A sua produtividade certamente está relacionada ao conservadorismo, a 

valores culturais, sem que os falantes tenham consciência disso. Pode-se reforçar a idéia de que 

essa variante é representativa na fala do piauiense, em virtude de ser também a norma de uso 

desse dialeto. 

 

 

6.5.3 Faixa etária 

 

 

Em estudos sociolinguísticos hodiernos, costumam-se distribuir os falantes por faixas de 

idade, para se verificar se tal fator aponta uma correlação entre a idade dos informantes e os sons de 

determinadas variantes. Por essa razão, a faixa etária vem-se mostrando como um dos parâmetros 

externos que pode ser considerado de modo significativo nos estudos de fenômeno variável. 

Monaretto (1997) constatou, por exemplo, que o tepe tanto é adotado por jovens quanto 

por velhos, apontando essa variável como estável, já que tanto estes como aqueles fazem uso dela. 

Contudo, na maioria dos trabalhos de cunho variacionistas, os mais jovens têm sido apontados 

como mais sensíveis a inovações e, por isso, estão mais afeitos às formas novas, sobretudo 

quando sabem que estão sendo observados, como assevera Labov (1966). Neste sentido, buscou-

se investigar se a idade dos falantes tem alguma influência no dialeto piauiense, principalmente, 

se há evidência nas variantes do rótico, e qual delas tem maior destaque.  

Oliveira (1983), em pesquisa realizada em Belo Horizonte, descobriu que a fricativa 

glotal [h] não se pode correlacionar a nenhum grupo de idade em particular. Essa variável é 
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considerada neutra pelo referido pesquisador, pois é uma variante favorecida por todas as 

faixas de idade. O autor mostra que essa variante tem em seus dados uma relativa frequência, 

figurando em torno de 83% para os mais jovens, caindo para 72,3% e 45,1%, 

respectivamente, para os dois grupos mais velhos. Esses dois grupos mais velhos variam de 

31-40 e acima de 41, o que não deixa de ser interpretado como um grupo jovem, considerando 

as faixas etárias adotadas pelo pesquisador no seu trabalho. Nessa perspectiva, afirma 

textualmente: “enquanto a variante [h] é a mais favorecida de (r) para todos os grupos de 

idade, sua relativa frequência de ocorrência é em torno de 83,0% para o grupo mais jovem, 

caindo para 72,3% e 45,1%, para os dois grupos mais velhos”. (OLIVEIRA, 1983, p. 187).
14

 

Procurando verificar se os dados desta pesquisa corroboram ou refutam o que as 

pesquisas apontam, dividiu-se o fator idade em três faixas, conforme se verá no quadro 21, 

com o intuito de verificar que faixa etária se sobressaiu na rodada dos dados. Desta forma, 

procurou-se observar se a variante de maior peso é característica dos mais idosos ou 

exclusividade dos mais jovens, verificando-se, ainda, as inovações adotadas por estes; e, por 

outro lado, se são estigmatizadas pelos de mais idade, na comunidade de fala investigada. 

 

FATOR VARIANTES 

IDADE 
Fricativa glotal 

[h] 

Tepe 

[] 

Zero fonético 

[Ø] 

Fricativa palatal 

[] 

Faixa I 

(jovem) 

15-25 

Frequência  

870/1210=71,9% 

 

Peso relativo 

0,50 

Frequência 

340/1210=28,1% 

 

Peso relativo 

0,5 

Frequência 

440/1310=33,6% 

 

Peso relativo 

0,52 

Frequência 

191/1061=18,0% 

 

Peso relativo 

0,5 

Faixa II 

(adulto) 

26-47 

Frequência 

982/1331=73,8% 

 

Peso relativo 

0,52 

Frequência 

349/1331=26,2% 

 

Peso relativo 

0,48 

Frequência 

422/1404=30,1% 

 

Peso relativo 

0,5 

Frequência 

186/1168=15,9% 

 

Peso relativo 

0,46 

Faixa III 

(velha) 

+47 

Frequência 

908/1305=69,6% 

 

Peso relativo 

0,47 

Frequência 

397/1305=30,4% 

 

Peso relativo 

0,54 

Frequência 

398/1306=30,5% 

 

Peso relativo 

0,5 

Frequência 

228/1136=20,1% 

 

Peso relativo 

0,55 

Quadro 21: Influência da faixa etária 

 

Como se observa, os resultados apresentados neste quadro sugerem que a faixa etária 

tem alguma influência na aplicação da regra de variação do rótico no falar piauiense. Mas 

essa influência é mais presente na variante fricativa glotal, cujos fatores de faixa etária I 

                                                 
14

But when these two variants are considered together, and opposed to [h], no significant differences appear 

between men and women. The probabilistic results for sex, for [h] > [x, R] were: male: 0,52 and female 0,48. 
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(0,50) e faixa etária II (0,52) são mais favoráveis, principalmente, este último, que, apesar de 

estar margeando o ponto neutro, mostra-se propício na aplicação da regra de aspiração.   

A variante tepe favorece apenas o grupo da faixa etária III, figurando com (0,54) de 

probabilidade, inibindo, dessa maneira, as outras faixas. Este dado mostra que o tepe é 

empregado, preferencialmente, por pessoas de mais idade, comprovando o que outros estudos 

já confirmaram sobre o uso desta variante envolvendo regras sociais e faixa etária.   

Na concepção de Monaretto (1997, p. 102-103), “as variáveis menos usadas ocorrem 

em grupos de pessoas com idade mais avançada, indicando que estão desaparecendo”. Esse 

fato já fora constatado, por exemplo, para o tepe, em trabalhos de pesquisas realizados em 

diferentes localidades, como foi o de Oliveira (1983) em Belo Horizonte e de Skeete (1996) 

em João Pessoa, ao observarem que o tepe é a variante menos freqüente nessas comunidades, 

daí a razão de ela ser mais usada entre as pessoas mais velhas. 

A variante zero fonético favorece somente a faixa etária I, desfavorecendo as demais. 

E, embora apresente um peso relativo bem próximo do ponto neutro, que é de (0,52), tem a 

sua relevância dentro dessa análise, pois com este resultado corrobora-se o que os estudiosos 

vêm dizendo sobre o apagamento do rótico. Oliveira (1983), por exemplo, ressalta que o 

apagamento é favorecido pelos falantes mais jovens, exatamente na faixa I, na qual se deu o 

maior índice de probabilidade, dentre todas as variantes discriminadas acima. Callou também, 

ao tratar da variável faixa etária, de forma genérica, diz o que Oliveira afirmou para os jovens. 

Para ela, “a regra aplica-se na razão direta da idade do informante: quanto mais jovem maior a 

probabilidade de aplicação” (CALLOU, 1987, p. 82). 

Ainda com relação à variante zero fonético, pode-se observar, no quadro 21, que, nas 

faixas etárias II e III, figura com um peso muito abaixo do neutro, chegando a ser quase 

insignificante, visto que, em ambas, essa variante aparece com (0,5) de peso cada uma; 

denotando, dessa forma, uma não preservação do rótico nessas duas faixas etárias. 

Entretanto, olhando-se novamente para a tabela 21, vê-se que de todas as variantes, a 

mais favorecida é a fricativa palatal, na faixa etária III, apresentando peso relativo superior às 

demais (0,55) em comparação com os pesos das outras variantes, que estão relacionados a 

todos os grupos de fatores preestabelecidos. Contrariando, portanto, a teoria levantada por 

Callou e Marques (1996), quando dizem ser na faixa etária de 25-35 anos, aquela em que os 

mais jovens usam as palatais. No dialeto piauiense, essa teoria somente é confirmada na faixa 

etária III, com os mais velhos. E esse fato, de certo modo, serve para refutar a ideia de que 

cabe aos mais jovens as inovações; e aos mais velhos, estigmatizá-las. 
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De maneira geral, é possível afirmar que as variáveis sociais foram importantes para 

entender o fenômeno em estudo, sobretudo, as variáveis: sexo e escolaridade. Foi isso que se 

observou, tanto para uma quanto para a outra. Os resultados da variável escolaridade refletiram 

que quanto maior o grau de escolaridade do falante, maior foi o seu desempenho linguístico e 

maior também o seu nível de conscientização. Era esperado ainda que o falante com nível de 

escolaridade mais alto optasse pela variante de prestígio, que geralmente ocorre em contextos 

mais formais, entre interlocutores que ocupem posições mais elevadas na escala social (VOTRE, 

1994). Aspectos corroborados nos dados do falar piauiense, devido principalmente a duas 

variantes: uma no sentido positivo, relativo ao tepe: quanto maior a escolaridade, maior o uso 

dessa variante de rótico; outra, no sentido negativo: quanto menor a escolaridade, menor o 

emprego da variante zero fonético, acontecendo, também, o inverso, quanto maior a escolaridade 

menor foi o emprego do zero fonético pelos falantes. 

Com relação aos fatores sexo e faixa etária, evidencia-se um processo de mudança, 

ocorrendo, preferencialmente, entre as mulheres. Foram elas que, apesar de inovarem no uso da 

variante fricativa palatal, dado o seu alto índice, por exemplo, mantiveram também o uso do tepe, 

acima do ponto neutro, precisamente na faixa etária III.  Destaque-se ainda a ocorrência de 

fricativa glotal em duas das três faixas etárias discriminadas na pesquisa, a faixa etária I e a faixa 

etária II. Assim, como a variante fricativa glotal ocorreu em dois dos três grupos de idade, e 

considerando-se que esta ocorreu com maior frequência entre as faixas I e II, portanto, entre os 

jovens e adultos, e como estes são considerados grupos bastante jovens, conforme o perfil das 

células para esta variável nas duas faixas de idades, pode-se afirmar que há uma sinalização de 

mudança em progresso, visto que o emprego da variante  se deu com maior  frequência entre os 

jovens, diminuindo à proporção que a idade do informante avança. Porém, o que aconteceu com o 

tepe aponta outra interpretação, acontecendo o processo inverso da fricativa glotal. A variante tepe 

ocorreu com maior freqüência entre os falantes de maior idade e diminuiu gradativamente nos 

grupos de menor idade, isto pode caracterizar como um processo de mudança em que mostra a 

saída dessa variante do sistema, como defendida na teoria variacionista.  

Para Oliveira e Silva (1996), as diferenças etárias são uma condição necessária, porém 

insuficiente na análise das mudanças em progresso. Nesse ponto, é necessário distinguir as 

diferenças etárias que indicam mudanças linguísticas das que não as caracterizam, pois, muitas 

vezes, isso pode refletir apenas a linguagem de jovens e velhos, que se repete em qualquer geração. 
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6.6 Confrontando Dados de Pesquisa: um destaque para a fricativa glotal [h] 

 

 

A partir, de agora, serão mostrados alguns resultados obtidos por outros pesquisadores 

no Brasil sobre a variável dependente fricativa glotal, correlacionando-a com a pesquisa 

realizada para o dialeto piauiense. Não há pretensão, neste trabalho, de se realizar uma 

pesquisa de cunho dialetológico, mas sim de se ter uma visão macro do comportamento dessa 

variante no tocante ao uso que esta tem no Português do Brasil. 

A opção por esse confronto baseia-se na divisão geográfica esboçada por Nascentes 

(1922), tratado, também, por Cardoso (1996), que, ao referenciá-lo, adota a sua divisão, 

separando o Brasil em dois grandes grupos e, com estes, os seus falares, quais sejam: o 

amazônico, o nordestino, o baiano, o fluminense, o mineiro e o sulista. 

Os dados apresentados nesse mapa baseiam-se em Carvalho (2000), em cujo trabalho 

tratou da realização da variação do /s/ pós-vocálico na fala de Belém. O diferencial entre o estudo 

realizado por Carvalho (2000) e o de Silva Carvalho (2007) reside na diferença do objeto de 

estudo, sendo que este último trata do /r/ em posição de coda, tanto interna quanto externa na fala 

do piauiense, e aquele, da variação do /s/ pós-vocálico na fala do paraense. Além do mais, a 

abordagem dada por Carvalho (2000) tem o objetivo de sistematizar a variação do fenômeno, 

apresentando quatro realizações fonéticas: as alveolares [s, z], as palatais [, ], a glotal [h] e o 

zero fonético [Ø].  Já o trabalho de Silva Carvalho (2007) trata do rótico em posição de coda, 

cujas realizações variáveis apresentam-se também em número de quatro, dentre as quais o rótico, 

que se realiza como fricativa glotal [h], tepe [], zero fonético [Ø] e fricativa palatal [].  

Para se ter uma idéia do grau de frequência e crescimento da fricativa glotal na fala do 

brasileiro e, também, do piauiense, tomou-se o mapa do Brasil, cuja configuração é registrada, 

através da escrita do símbolo correspondente à fricativa glotal [h], indicando-se as capitais 

nas quais já foram realizadas pesquisas sobre a ocorrência desse segmento sonoro. Em 

seguida, põe-se a frequência de uso, isto é, os percentuais representativos, como indicativos 

da sua pertinência na fala do brasileiro, de modo geral, como mostra o mapa 03. 
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                   Mapa 03: Glotais 

 

Os dados, em percentuais, que figuram no mapa foram realizados pelos mais 

diferentes pesquisadores nas mais diferentes regiões, em diferentes capitais do Brasil, como 

discriminados a seguir: 

 Região norte – em Belém, pesquisa realizada por Carvalho (1999); 

 Região nordeste – em Recife, pesquisa realizada por Callou e Marques (1996); 

 Região nordeste – em Salvador, pesquisa realizada também por Callou e Marques 

(1996); 

 Região nordeste – em Teresina, pesquisa realizada por Silva Carvalho (2007) 

 Região nordeste – em Fortaleza, pesquisa realizada por Alencar (2006), cujo 

resultado aponta a variação do rótico entre [h] e [ø], tanto na posição interna 

como externa, não apresentando as respectivas freqüências de uma variante e 

outra. 

 Região sudeste – em Belo Horizonte, pesquisa realizada por Oliveira (1983) 

 Região sudeste – no Rio de Janeiro, pesquisa realizada por Scherre e Macedo 

(1991); 

 Região sudeste – em São Paulo, pesquisa realizada por Callou e Marques (1996); 

 Região sul – em Porto Alegre, pesquisa realizada por Callou e Marques (1996). 

Além dessas, podem também se acrescentar as pesquisas realizadas por Canovas 

(1996), nas quais esta pesquisadora aponta 5,2% para as glotais em posição medial. 

Acrescente-se ainda aqui a pesquisa efetuada por Callou e Marques (1996) descrevendo um 

percentual de 0,5% para a glotal.  
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Como foi visto no mapa 03, a glotal varia entre 1% a 48,8% nas cidades de Salvador, 

Recife e Teresina. Na cidade de Belém manteve-se com apenas 3%. No falar carioca, verifica-

se uma divergência entre os dados de Scherre e Macedo (1991), e Callou e Marques (1996), 

pois nos dois trabalhos aparecem com frequências equidistantes; no primeiro, com 6% e no 

segundo, com 0,5%.  

Para resolver os problemas dessa análise, seria necessário tomar os dados em tempo 

aparente, fazendo um recorte da amostra sincrônica em função da faixa etária dos 

informantes. Dessa forma, seria possível perceber o que ocorreu com a redução na propagação 

da glotal nas três cidades.  

Em pesquisa realizada por Oliveira (1983), a fricativa glotal em final de palavra 

configurou-se com 66,70% de frequência contra 54,03% de rótico em final de verbo. Estes 

últimos dados relacionam-se ao contexto seguinte: diante de vogal, pausa e consoante. 

Já no falar piauiense, a aspiração é muito marcante e representativa, chegando a se 

aproximar dos 50% de realização, levando-se em conta o seu contexto, que é sempre em 

posição de coda, quer medial quer final. Sobre esse aspecto, acrescente-se que, em coda 

interna, os números são mais significativos, pois, em termos de frequência e adotando-se uma 

análise quaternária para os dados, têm-se 62,1% para coda interna contra 37,9% de coda 

externa. Esses resultados apontam para um fato, que é o de que a fricativa glotal é favorecida 

em contextos em que o rótico aparece em posição interna da sílaba. 

 Portanto, o uso desse segmento sonoro, na fala dos brasileiros e dos piauienses, em 

particular, é bastante recorrente e significativo, apontando resultados que ficam nas cercanias 

dos 50%, quando se compara esta realização com outras, conforme se observa no gráfico 04. 

 

 

                                 Gráfico 04 – realização do /h/ aspirado comparado com outras realizações  
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Estes dados ratificam o que se vem dizendo para as fricativas glotais, que é o fato de 

este segmento sonoro estar crescendo no Brasil, não somente no Nordeste, mas também se 

insinuando no resto do país, a ponto de haver um equilíbrio e simetria entre a fricativa glotal e 

as outras ocorrências, como se constatou no gráfico 04. 

A realização do rótico em posição de coda interna e externa no dialeto piauiense 

corresponde ao descrito por Callou (1996) relativo, por exemplo, a Recife, no qual a variação do 

rótico se dá entre [h] e [ø]. No Piauí há um diferencial, a variação se verifica entre [], [ø], [h] e [], 

apresentando-se como uma idiossincrasia, a última variante, visto que as outras são recorrentes em 

quase todo o Brasil. Callou (1996, p. 468) mostra que “em posição final há um sensível aumento de 

apagamento” do rótico, em relação à posição interna.  Dessa maneira, pode-se inferir que o rótico 

em final de vocábulo está muito mais condicionado às restrições estruturais do que às sociais. 

Diante do exposto, vislumbra-se o seguinte: no Norte do país, ou seja, em Belém, 

configura-se o amazônico, na Bahia, Recife e Teresina poderia ser configurado o falar 

nordestino; no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, o sulista. Esses dados denotam que 

os três falares: o amazônico; o nordestino e o sulista se diferenciam pelas peculiaridades que 

ora unem e ora separam os falantes de seus falares. E dentro dos falares, de modo geral, a 

fricativa glotal aparece bem representada em alguns, embora em outros, está apenas se 

insinuando. 

 

 

6.7 Fechando a Análise 

 

 

Enfim, o exposto até aqui revelou que, no Piauí, há a presença de 04 (quatro) variantes 

para a variável dependente /r/, ou mais exatamente, rótico, que se revelaram bastante 

produtivas  na fala da comunidade piauiense.  

Das variáveis selecionadas, 05 (cinco) são variáveis lingüísticas e 03 (três) sociais. Os 

resultados apontaram que o contexto fonológico precedente, seguinte, tonicidade, extensão da 

palavra e categoria gramatical foram os fatores mais influentes na produtividade do rótico. 

Dentre as sociais, o programa GOLDVARB selecionou: escolaridade, sexo e faixa etária 

como influenciadores no mecanismo de variação linguística.  

Através dos resultados, verificou-se ainda que as palavras com mais de três sílabas e a 

sílaba tônica favoreceram a realização do rótico, principalmente, as variantes zero fonético 



182 

 

[ø], fricativa palatal [] e fricativa glotal [h]. Ainda em relação às variáveis linguísticas, 

pôde-se constatar que, no tocante à variável contexto fonológico precedente, a vogal [], 

portanto, as coronais são as mais frequentes, seguida das labiais [o,u], ficando, em último 

lugar a dorsal [a], confirmando, dessa maneira, a relevância desse contexto para aplicação do 

rótico.  

Um fato importante a ressaltar é que, embora o programa GOLDVARB tenha 

selecionado o contexto fonológico seguinte, a análise desse grupo de fator foi realizada, 

apesar dos knockouts, por isso contou-se apenas com as frequências e alguns pesos relativos 

dos grupos que não foram knockouteados.  

Com relação às variáveis extralinguísticas, pôde-se verificar que o uso do rótico é mais 

produtivo no grupo feminino, considerado inovadora, pressuposto confirmado neste trabalho 

de pesquisa.  Entre os grupos de faixa etária, a faixa que se destacou foi a que corresponde a 

mais de +47, porque revelou, por exemplo, interpretar o fenômeno do rótico, especialmente, o 

da variante tepe, como um caso de mudança saindo do sistema. Isso fica comprovado, 

tomando-se o fenômeno em estudo, ao se observar que, como o rótico é mais adotado entre os 

falantes de maior idade e diminui gradativamente nos grupos de menor idade, fica 

caracterizada, então, a saída da variante tepe do sistema, configurando, portanto, uma 

mudança em progresso. 

Finalmente, para a variável escolaridade, tem-se que quanto mais forem instruídos os 

falantes, mais possibilidade eles têm de usar as variantes de rótico, sobretudo aquela que tem 

tradição e história, na fala do brasileiro, a vibrante simples, denominada por muitos estudiosos 

de tepe. 

Os resultados permitem afirmar que os fatores extralinguísticos exercem grande 

influência, mas os linguísticos preservam o rótico mais que aqueles, no dialeto piauiense. E 

comprovam, também, que há semelhança em alguns aspectos, o que vem comprovar que há 

sempre uma sistematicidade na heterogeneidade da língua. 

Antes de proceder à análise acústica, para se verificar que tipo de palatalização sofre o 

rótico, se falsa ou não, é oportuno fazer uma revisão bibliográfica sobre palatalização, 

levando em conta algumas discussões teóricas sobre o tema, seguida do estudo sobre a 

palatalização da fricativa glotal, uma das variantes de rótico, no dialeto ora em estudo. 
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FRICATIVA GLOTAL [h] NO FALAR PIAUIENSE 
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7 UMA PALATALIZAÇÃO PARCIAL DA FRICATIVA GLOTAL [h] NO FALAR 

PIAUIENSE 

 

 

Este capítulo discutirá a questão da palatalização, focalizando como é vista na literatura na 

por alguns estudiosos. Em seguida, será tratado o processo da assimilação, já que o principal 

objetivo é mostrar de que forma a realização do rótico, através de uma de suas variantes, a fricativa 

glotal [h], resulta numa palatalização. Entre outros aspectos, discutir-se-á também o fato de a 

palatalização ser considerada parcial, descartando, assim, a possibilidade de esta ser falsa, como 

acreditam alguns poucos estudiosos. 

 

 

7.1 Africadas X Palatalização 

 

 

Para discutir palatalização será necessário tratar das africadas, uma vez que, em alguns 

dialetos do português brasileiro, elas ocorrem como consequência da palatalização, podendo 

também ser denominada de africação das oclusivas alveolares diante de vogal alta anterior. As 

oclusivas alveolares /t/ e /d/ assimilam a propriedade de palatalização da vogal alta /i/, 

tornando-se alveopalatais. Em decorrência da palatalização, as oclusivas alveolares passam a 

ser produzidas como africadas alveopalatais, sendo articuladas com a parte superior da língua 

tocando o palato duro. Nesse caso, se verifica a mudança do lugar de articulação – de alveolar 

para alveopalatal – e de modo de articulação também – pois a oclusiva passa a africada. 

Cristófaro Silva (2001) assim descreve uma africada: 

 

Na fase inicial da produção de uma africada os articuladores produzem uma 

obstrução completa na passagem da corrente de ar através da boca e o véu palatino 

encontra-se levantado (como nas oclusivas). Na fase final dessa obstrução (quando 

se dá a soltura da oclusão), ocorre uma fricção decorrente da passagem central da 

corrente de ar (como nas africadas). 

 

No português brasileiro, fonologicamente, nos dialetos nos quais ocorre a 

palatalização das oclusivas alveolares, as africadas representam alofones dos fonemas /t/ e /d/. 

Tradicionalmente, diz-se que as africadas se encontram em distribuição complementar. 
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7.2 Definição de Palatalização 

 

 

A palatalização, como já se mencionou, corresponde ao levantamento da língua em 

direção à parte superior do palato duro, isto é, a língua direciona-se para uma posição anterior 

ao que normalmente ocorre quando se articula um determinado segmento consonantal, 

ocorrendo principalmente quando uma consoante é precedida de vogais anteriores alta [i] ou 

[I], no português do Brasil. 

Dito de outro modo, o termo palatalização refere-se a qualquer articulação que envolva um 

movimento da língua em direção ao palato duro. Pode ser usado também para descrever a 

articulação alterada, como se verifica com o fonema k, descrito normalmente como velar, mas em 

palavras como keep o k tem uma articulação bastante palatal, por influência da vogal anterior.  

O seu uso mais comum refere-se às articulações secundárias, pois, neste caso, o primeiro 

ponto de articulação se dá em algum outro lugar da boca. Explicando melhor: por exemplo, o 

som de [t] normalmente é produzido em posição alveolar, mas pode ser “palatalizado” se, 

durante sua articulação, a parte anterior da língua se levantar em direção ao palato duro. No 

caso do [t], a palatalização seria mais notada quando se desse a saída da oclusão, pois um 

glide palatal seria ouvido antes do início do som principal.  

A despeito de todas essas explicações, o termo palatalização deverá, aqui, ser 

entendido como um fenômeno de realização em que o modo de articulação faz o fonema se 

tornar palatal por influência de um ou dois dos seus vizinhos contíguos. Fato notado, por 

exemplo, na realização da fricativa glotal [h] que se palataliza diante de [] parcialmente por 

influência desse mesmo segmento, no português falado no Piauí. 

 

 

7.3 A Palatalização na Literatura  

 

 

De acordo com os estudos históricos de Silva Neto (1979), as variantes palatais foram 

documentadas na língua portuguesa desde o início do século XVIII, sendo trazidas ao Brasil, 

ou melhor, para o Rio de Janeiro, pelos 15.000 portugueses que compunham a corte do rei D. 

João VI, que, na época, contava com uma população local de 45.000 habitantes.  De acordo 

com dados da sua pesquisa, afirma que: 
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 [...] a pronúncia portuguesa acaba em – x todas as palavras que acabam em –

s: quer dizer que – s final pronunciam como – x, de que não quero outra prova 

mais que cada um observe como o – s final se pronúncia como x no meio das 

dicções...não só o – s final se pronuncia com x, mas também o –z final: o que 

V.P pode ver em Diz, Luiz, Fiz, etc. (SILVA NETO, 1979, p. 566). 

 

Silva Neto (1979) também inclui no mesmo tipo de pronúncia a realização variante da 

fricativa glotal [h], só que, segundo ele, é atribuída aos camponeses, demonstrando 

nitidamente, seu desprestígio social. O mesmo não procede com a pronúncia palatal que, 

como se pode interpretar da informação acima, não é tratada como uma forma estigmatizada. 

Essas considerações acerca da palatalização confirmam sua longa tradição de estudos, 

inclusive, históricos. A palatalização é um processo que sofre uma simbiose na fala do povo 

brasileiro ao longo dos tempos, tanto que tem merecido inúmeros registros nos estudos 

linguísticos. E é por essa razão também que merece investigações mais aprofundadas ou, pelo 

menos, com mais detalhes, envolvendo outros aspectos ainda não abordados. 

Na concepção de Bueno (1963), a palatalização “propriamente dita consiste na 

passagem de uma dental (d,t) a  j: invidiam = inveja; hodie = hoje; de uma nasal (n) ou líquida 

(l) ou do grupo cl, pl, gl a nh, ch, ou lh: vineam = vinha; sardiniam= sardinha; filium 

=filho; evangelium = evangelho; clavem = chave; clamare = chamar [...],  planum = chão; 

oviclam = ovelha (grifo nosso). Acrescenta dizendo que: 

 

note-se que, em geral, a palatalização se dá pela presença de i, e, entre a 

consoante e outra vogal. Pode ser também quando, não existindo nem i, nem 

e, a pronúncia da nasal era apenas um ressôo na vogal anterior sem valor 

próprio de sílaba. (BUENO, 1963, p. 81). 

 

Na concepção de Nunes (1975, p.153), palatalização é sinônimo de passagem. Dessa 

maneira, ele a define como “palatalização ou passagem a palatais de certas consoantes de 

espécie originariamente diversa, em virtude de influência sobre elas exercida pela semivogal 

i.” Acrescenta que as consoantes seguidas dessa semivogal tendem se palatalizar ou assibilar, 

“fundindo-se os dois elementos do grupo num único som” (1975, p.142). 

Na visão de Câmara Jr. (1986, p. 186), a palatalização é “a mudança fonética que 

consiste na ampliação da zona articulatória para a produção de uma consoante, em virtude do 

desdobramento da parte média da língua no palato médio.” Conforme ainda o mesmo 

linguista, na evolução da língua portuguesa, a palatalização criou quatro consoantes que antes 

não existiam no sistema latino, quais sejam: a chiante surda [], a chiante sonora [], uma 
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nasal palatalizada [] e uma liquída lateral palatalizada []. Ele acrescenta que estes fonemas 

resultaram de grupos consonânticos latinos ou de uma consoante em contato com /y/, ou seja, 

com a semivogal anterior ou palatal.  

Cagliari (1997), ao estudar a palatalização, diz que o fenômeno ocorre em certos 

dialetos da língua, em que há a presença dos fonemas /t/ e /d/, como alofones  [ e ], 

quando seguidos de vogal anterior alta [i, I], exemplificado com as palavras tia e dia. 

Segundo o mesmo autor, esse fenômeno pode ser visto como um “processo que mantém a 

mesma raiz da consoante, dividindo-a em duas partes, através de uma regra de fissão”. Essa 

regra definiria como o segundo elemento se liga à consoante.   

Em outro trabalho, o mesmo autor (1981, p. 94) afirma que o tipo mais comum de som 

palatalizado é aquele cuja “consoante é articulada com um estreitamento secundário dos 

articuladores” que ocorrem na região do palato, de modo que pode haver uma transição dessa 

consoante para um som seguinte, tanto que se pode ouvir com “duração muito breve um glide 

palatal, ou seja, uma fricativa ou uma constritiva palatal sonora.” 

Também em outro trabalho mais recente que os anteriores, o mesmo autor acrescenta que: 

 

 um segmento torna-se palatal ou mais semelhante a um som palatal ao 

adquirir uma articulação secundária palatalizada (do tipo t] ), ou 

africativizada (do tipo [] ou um deslocamento articulatório em direção ao 

lugar de articulação palatal (como uma velar anteriorizada [k]). 

(CAGLIARI, 2002, p. 103) 

 

Nesse caso, uma consoante oclusiva alveolar [t] torna-se uma africada palatoalveolar 

[], quando se encontra diante de uma vogal anterior fechada [i]. 

Battisti et al (2007) apontam a palatalização das oclusivas como um processo pelo 

qual as consoantes /t/ e /d/ passam às africadas [] e [], como em típico e difuso, nos 

quais se podem verificar as realizações alternantes ipico e ifuso. Para esses teóricos, 

trata-se de processo variável no português brasileiro (PB), ocorrendo apenas diante da vogal i 

e da semivogal anterior, quer em sílaba tônica, quer em sílaba átona. 

Processo semelhante destaca Brescancini (2003, p.3003) para as fricativas 

palatoalveolares, quando trata da afinidade entre [, ], a partir do traço [dorsal], e que ela 

acredita ser comprovada pelo comportamento dessas consoantes em várias línguas. Segundo essa 

autora, a palatoalveolar [] tem origem nos processos que envolvem tanto a fricativa coronal /s/ 
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quanto as velares /x/. No Eslovaco, por exemplo, “o /x/ se torna // diante de uma vogal frontal 

/i/.” Já no polonês a mudança de /x/ a // tem papel de mudança de flexão na língua, “de forma 

que ocorrências como mu[x]a (voar) no nominativo singular ou ci[x]a (silêncio) no feminino 

tornam-se mu[]e no genitivo singular e ci []a no nominativo singular” (WEIJER, 1994, p.110 

apud BRESCANCINI, 2003). 

Afora a ocorrência do Eslovaco, mencionado por Brescancini (2003), outras também 

podem ser aqui destacadas, como indicativas de mudança sonora. Bréal (1992, p. 183), por 

exemplo, aponta que: “em nossas províncias do centro (da França), mais ou menos no século 

XVI, o r localizado entre duas vogais tomou o som de s ou de z. Tal mudança de pronúncia 

determinou a mudança de chaire (cathedra) para chaise (cadeira)”. Essa substituição do [r] 

por [s] ou [z] é um exemplo clássico de que tal processo, ou seja, a palatalização,  é bem mais 

comum do que se possa imaginar e já tem sido registrado nas línguas românicas há muito 

tempo. E constitui um importante indício de que nessas línguas é possível haver a troca ou 

alternância entre o /r/ e uma fricativa, visto que, pelas mudanças de zona e modo de 

articulação do /r/, descritos acima, este pode realizar-se através de um som fricativo, 

possibilitando, assim, o processo de palatalização ora aludido.  

Spera e Ribeiro (1989), ao analisarem o falar da comunidade negra de João 

Ramalho
15

, acabam por apresentar um dado importante para sustentar a hipótese deste 

trabalho. Os referidos pesquisadores constataram a realização do fonema // no lugar de /r/, 

especialmente produzido por um falante de 90 anos. Eles acrescentam que “às vezes ocorre a 

troca do [r] em posição pré-consonantal por [s]: asto por arto (alto), lagasto / lagastixa por 

lagarto”. (SPERA e RIBEIRO, 1989, p. 45). (grifo nosso) 

Segundo também Cristófaro-Silva (2008, p.35), em Português, o processo de 

palatalização se aplica sempre diante das africadas seguidas de i, neste caso, as sequências 

sonoras  /ti, di/ ocorrem sempre como africadas, pois consoantes africadas somente ocorrem 

quando seguidas de i, isso é decorrência do processo de palatalização. Ela explica que esse 

fenômeno resulta da elevação da “língua em direção à parte posterior do palato duro, ou seja, 

a língua direciona-se para uma posição anterior (mais para frente da cavidade bucal) do que 

normalmente ocorre quando se articula um determinado segmento consonantal”.  

                                                 
15

 Comunidade de negros oriundos da Bahia, com apenas três mil habitantes, localizada entre Quatá e Rancharia, 

a 500 quilometros de São Paulo, conforme noticiado no Jornal Tribuna da Bahia, edição de 5 de abril de 1992, 

p.7. 
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E, finalmente, outro trabalho importante a destacar é o de Oliveira (1990, p. 254) sobre a 

palatalização das oclusivas dentais /t/ e /d/. Nele, o autor concluiu que o fenômeno estudado passa 

por um processo de variação estável, no Português brasileiro.  Oliveira trata da palatalização das 

oclusivas /t/ e /d/,  em uma visão não-linear, sendo, portanto, visível sua definição de palatalização 

dentro da linha teórica tomada pelo autor, ao afirmar que:  

 

a palatalização das oclusivas /t/ e /d/ antes de /i/ deve-se a um processo de 

assimilação regressiva, resultante do espraiamento de um traço 

[+coronal], e a conseqüente conversão de [+ anterior] das consoantes 

coronais /t/, /d/ em [-anterior, ocasionando o aparecimento das coronais 

palatalizadas   [] , []. 
 

Nesta perspectiva, a palatalização das coronais é caracterizada como uma mudança de 

articulação primária, em cujo contexto exige referência à vogal, enquanto a palatalização das não-

coronais se dá pelo acréscimo de uma articulação coronal secundária, como acrescenta Oliveira. 

Pelos exemplos e definições apontados, a realização do rótico como fricativa palatal 

[] na fala do piauiense, não pode deixar de ser vista como uma palatalização, uma vez que a 

troca de /r/ por [] deu-se em contexto de palatal, que é observado pela presença da africada 

palatoalveolar surda []. Como se verifica, o comportamento desse fonema, com essa 

particularidade, já tem sido noticiado tanto fora do Brasil como dentro do território nacional, 

como um fenômeno cada vez mais evidente na fala dos brasileiros. E na fala do Piauí essa 

realização do rótico apresenta ainda uma particularidade: ao invés de uma fricativa velar que 

se realiza com valor de [x], é uma fricativa glotal. Isso evidencia outro aspecto: a mudança 

sonora, possivelmente, relacionada mais a um processo de „prestigização‟ inerente à 

pronúncia aspirada que ocorre como uma mera substituição voluntária na oralidade dos 

falantes. 

 

 

7.4 Os Tipos de Palatalização no Piauí  

 

 

No Piauí, podem-se registrar dois tipos de palatalização: aquela em que se observa a 

consoante oclusiva alveolar [t] tornando-se uma africada palatoalveolar [] diante de uma 

vogal anterior fechada [i].  Essa mesma palatalização pode sofrer uma pequena, mas notável 
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diferença. Trata-se da realização da fricativa glotal, representada ortograficamente por r.  

Logo, na fala do piauiense do norte do Estado e da capital, palataliza-se a fricativa glotal por 

influência da fricativa palatal []. 

A outra poderia ser considerada uma palatalização da variante [t] que, ao invés de 

realizar-se como vogal fechada [i], realiza-se com [tu], quando diante deste houver a vogal 

alta [u]. Essa pronúncia é verificada no sul do Piauí, principalmente, em Guaribas
16

, que faz 

fronteira com o sul da Bahia, cujas realizações fonéticas chamam atenção de quem lá chega, 

pois seus habitantes palatalizam os sons de modo bem diferenciado daquele, 

costumeiramente, realizado por habitantes do norte, conforme se constata nos segmentos 

[mũu] e [ou] etc.  

Observa-se aí que a palatalização se dá apenas por um único diferencial, que é a troca 

de vogal, de anterior [i] para posterior [u]. Possivelmente essa troca de vogal tenha ocorrido 

porque ambas as vogais têm como articuladores aproximantes a língua e o palato.  Observa-

se, ainda, que o que as diferencia é exatamente o fato de em uma certa articulação avançar em 

direção ao palato duro, no caso a anterior [i]; na outra, a posterior [u], ao invés de avançar, faz 

um recuo em direção ao palato mole. Ambas estão na mesma zona de articulação e têm o 

mesmo grau de abertura, talvez por essas razões sejam facilmente intercambiadas pelos 

falantes do sul do Piauí. Essa ocorrência justifica-se provavelmente por ser o [i] menos 

arredondado; com o [u] esse arredondamento é o mais natural possível. Exatamente por ter 

essa vogal um traço arredondado, próprio da sua natureza física, o que facilita em muito a sua 

articulação como som palatal. 

Destaque-se que, embora na fala do piauiense, a palatalização seja uma marca do falar 

piauiês
17

, por ser a pronúncia predominante em boa parte do território piauiense, os segmentos 

sonoros dentalizados são também observados. Isso se dá, sobretudo, com os habitantes do Sul 

do Piauí, sendo mais notável, na fala de Picos e São Raimundo Nonato, diante dos segmentos 

[t] e [d].  Essas duas cidades fazem fronteiras com dois importantes Estados do Nordeste; a 

primeira, com o Estado de Pernambuco, a segunda, com o sul da Bahia. É importante destacar 

que, dessas cidades, Picos é a segunda mais importante do Estado em desenvolvimento 

econômico e social, uma vez que fica situada num entroncamento rodoviário, que dá acesso a 

                                                 
16

  Cidade que fica localizada a 653 Km de Teresina, situada na mesorregião do sudoeste piauiense, limitando -se 

com Caracol, Santa Luz e Pilão Arcado – BA. 
17

 Denominação dada pelo jornalista Paulo José Cunha ao léxico considerado tipicamente piauiense, na obra 

“Grande Enciclopédia Internacional do Piauiês”, publicada em 2001. 
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outras capitais do Nordeste, gerando impostos e crescimento para todo o Estado, e 

consequentemente, difundindo a marca linguística do falar desse mesmo Estado. 

O tipo de palatalização de [mũu] e [ou] é registrado na literatura como variantes 

palatais e condicionam-se contextualmente pela presença da semivogal palatal precedente, 

adotadas, sobretudo, nas áreas do falar baiano, segundo dados da pesquisa de Mota e 

Rolemberg (1997). 

Mota e Rolemberg informam ainda que (1997) as variantes africadas palatais [, ] 

adotadas com frequência no chamado falar baiano limitam-se a falantes não escolarizados ou 

com pouca escolarização, embora se destaquem como variantes diatópicas e diastráticas, no 

desempenho de falantes de nível universitário, sendo, na zona urbana, pouco documentadas. 

Ainda na opinião das autoras, em área urbana, “a ocorrência da variante limita-se a algumas 

formas monovocabulares” (MOTA; ROLEMBERG, 1997, p. 138), como se verifica em muito 

e oito, realizadas respectivamente como [mũu], [ou]. Elas acrescentam ainda que o 

contrário se observa “onde a regra de africatização de oclusivas dentais funciona como regra 

produtiva, aplicada com frequência” (p.138), sempre que o contexto favorecer a semivogal 

palatal antecedente [i]. 

As autoras também enfatizam que Silva Neto (1979), ao citar alguns exemplos de 

pronúncias regionais, assim se expressou com relação ao [] depois de semivogal 

precedente: 

 

Começaremos o consonantismo referindo importante traço de um dialeto 

bastante conhecido em todo o Brasil: o baiano. Aí o complexo it se 

palatalizou numa africada que é . Dessarte uma palavra como oito se 

pronuncia [ou], muito profere-se [muu]  e assim por diante. Devemos 

lembrar que o mesmo traço de pronúncia se documenta nos falares crioulos 

portugueses. 

 

Cardoso também (1993), ao falar da africada surda [], no falar baiano, a partir de 

dados da fala rural, informa que essa africada “tem percurso definido entre o norte de Minas 

Gerais, passando pela Bahia e atingindo Sergipe”.  

Esses autores atestam a vivacidade que esse tipo de palatalização tem no Português do 

Brasil e, que por vezes, não se restringe a falares de zona rural, apesar de serem 

predominantes nessa zona.  
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7.5 Realização de /r/ em []: propostas de análise 

 

 

Segundo Barros (2004), no Piauí, e particularmente na zona rural, constata-se uma 

predominância da realização de /r/ como //, em que se observa o falante dizer posta ao invés 

de porta. Para o pesquisador, essa ocorrência está condicionada a um contexto, ela se dá 

sempre em final de sílaba seguido da variante [t], ressaltando que os falantes pouco ou não 

escolarizados trocam /r/ por //.   Para esse pesquisador, acontece aí um processo de 

neutralização. 

Os americanos Taylor e Eddington (2006) analisam a realização do /r/ como //, em 

Piripiri, cidade que fica situada a cerca de 150 quilômetros de Teresina, no norte do Estado. 

Esses pesquisadores verificaram que o /r/ presente em posição de coda precedido de /t/ 

realiza-se sempre como fricativa ápico-alveolar surda [s] ou como fricativa alveopalatal surda 

[]. Os autores informam ainda que o contexto que caracteriza o Português de Piripiri é:  

 

Quando /x/ aparece em posição de coda precedido de /t/ é realizado como 

uma fricativa apical alveolar surda [s] ou por uma fricativa alveopalatal 

surda [], como em quarta [kwasta] [kwato]” quarto. (TAYLOR E 

EDDINGTON, 2006, 320). 
18

 

 

Segundo os autores, houve uma assibilação do tepe ou simplesmente assibilação. A 

assibilação está associada, segundo os autores, à classe mais baixa e que tem menor nível de 

escolarização. Sobre esse aspecto afirmam os autores que a assibilação do “/x/ está associado, 

costumeiramente, ao analfabetismo e, de modo geral, a pessoas sem educação”
19

, como 

asseveram Taylor e Eddington (2006, p.321). Significa dizer que, na visão desses autores, o 

Português brasileiro falado em Piripiri também está associado à classe social que tem menor 

nível de escolarização.  

Contudo, conforme resultado de pesquisa, objeto deste trabalho, esse fenômeno 

destacado tanto por Barros (2004) como por Taylor e Eddington (2006), embora seja 

semelhante em alguns aspectos, seu foco é diferente. Para o primeiro autor, trata-se de 

neutralização; para os outros dois autores é assibilação, e, neste trabalho, é visto como 

                                                 
18

 when /x/ appears in coda position preceding a /t/ it is realized as voiceless apical alveolar fricative [ś] or 

voiceless alveopalatal fricative [] as in quarta [kwasta] [kwato] fourth. 
19

 the assibilation of /x/ is usually associated with illiteracy and a general lack of education. 
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palatalização. Aqui, a realização de /r/ como [] é entendida como palatalização porque é 

sabido que esta se situa no campo das articulações secundárias. Neste caso, o primeiro ponto 

de articulação se dá em algum outro lugar da boca, por exemplo, o som de [t] é normalmente 

produzido em posição alveolar, mas pode ser palatalizado se, durante sua articulação, a parte 

anterior da língua se levantar em direção ao palato duro, como ocorre principalmente diante 

de [], e que é reforçado pelo [i], exatamente o que foi constatado com as realizações do /r/ 

em [] no dialeto piauiense.  

Talvez os autores aludidos tenham razão quando dizem que a realização [„kwata] 

para quarta e [„mot] para morto seja usada, preferencialmente, por falantes de zona rural 

e por pessoas de pouca escolaridade.  Contudo, o mesmo não se pode falar para as 

realizações: [„i] e [a „ita], usadas, respectivamente, por morte e artista. Nesse 

caso, o que se constata é que essas realizações tiveram certa representatividade nos dados, 

conforme descrito no capitulo 07, pois as pessoas de escolaridade média, equivalente ao 

ensino médio, realizaram o /r/, como fricativa palatal []. Portanto, não se pode dizer que essa 

realização é predominantemente de zona rural. O que parece é que o tipo de palatalização 

tratada neste trabalho se diferencia das duas abordagens anteriores, a de Barros (2004) e a de 

Taylor e Eddington (2006). 

Barros (2004) fala de neutralização fonológica. Esse tipo de processo ocorre quando, 

em certas cadeias da fala, é verificada uma oposição fonológica como, por exemplo, entre [e] 

e [i], e esta não é pertinente. Pertinente é aquilo que “designa um traço fônico cuja presença 

ou ausência na realização de um fonema acarreta uma mudança de sentido da unidade 

significativa”, conforme Dubois et al (1997, p.466).  E, nesse sentido, não ser pertinente 

significa não haver alteração de significado, quando se pronuncia /r/ como [], ocorrendo, 

portanto, uma neutralização visto ter se desfeito a oposição fonológica entre os dois fonemas, 

havendo, por essa razão, uma eliminação de contrastes. O autor relaciona o processo de 

neutralização como resultado de uma assimilação. Assim escreve Barros (2004, p. 60), ao 

declarar: “(...) a assimilação sofrida pelo /t/, que resulta do segmento [], palatalizado, se dá 

por ação do /i/, uma vez que esta realização só é possível diante de /i/”. O autor atribui dois 

processos fonológicos diferentes para uma mesma ocorrência. 

Taylor e Eddington (2006) tratam de assibilação. Esse tipo de ocorrência é registrado na 

literatura, quando uma oclusiva realiza-se numa sibilante. Diz-se, portanto, que uma consoante 
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é sibilante quando esta se transforma numa consoante fricativa, que se realiza “como alveolar 

ou dental, e apical ou pré-dorsal, na concepção de Dubois et al (1997, p.540). Na concepção 

desses pesquisadores, o rótico pode se realizar ou como fricativa apical alveolar surda [s]  ou 

como fricativa alveopalatal surda [], em posição de coda e sempre precedido de /t/, não 

fazendo referência à africada palatal []. 

Entende-se que as duas abordagens diferem em termos de terminologia, mas a 

proposta da palatalização defendida neste trabalho se aproxima da proposta de Barros (2004).  

O fenômeno da palatalização fica claramente referenciado quando o autor diz: “o fonema /r/ 

se neutraliza com [], deslocando a zona de articulação de glotal para palatal, o que a faz se 

realizar como []”. (BARROS, 2004, p.17). 

Embora ele também trate de palatalização, o foco do seu trabalho é a neutralização. 

Isso fica evidente, principalmente, quando menciona o fato de haver nessa realização a 

contribuição da zona de articulação, ou melhor, acontece o fenômeno da palatalização quando 

muda o ponto de articulação, e nesse caso, em especial, ocorreu um deslocamento “da zona de 

articulação de glotal para palatal. Do modo como o autor descreve, percebe-se que ele está se 

referindo aos sons produzidos, quando a parte anterior da língua entra em contato com/ou se 

aproxima do palato duro. Essa mudança significa alteração de ponto, de lugar de articulação, 

portanto, o mais acertado seria, então, falar de palatalização e não de neutralização. 

 

 

7.6 Uma fricativa em processo de palatalização 

 

 

Em seus estudos, Callou (1997) atesta que há uma mudança em curso no português 

brasileiro, envolvendo a produção do rótico. E acrescenta que tal mudança pode ser postulada, 

também, para esse segmento, não só para os casos previstos na literatura como, por exemplo, o 

seu total apagamento. Isso pode ocorrer, inclusive, pela substituição de som, ou seja, pode haver a 

permuta de um tipo de som por outro, se não invalidando o seu status de rótico, pelo menos 

alterando a concepção de rótico que a literatura credita. 

Esse aspecto já é verificável quando se denomina de rótico uma de suas modalidades ou 

várias delas, em que este pode comportar-se como uma fricativa glotal [h] surda posterior ou 



195 

 

variante aspirada ou quando o rótico pode vir a se comportar como uma fricativa palatal, variante 

ainda pouco encontrada na literatura lingüística, se não rara.  

Callou, Moraes e Leite (1996) atestam que, no Nordeste brasileiro, a fricativa aspirada é 

muito comum, informação confirmada neste trabalho.  E deve-se também acrescentar que, no 

falar piauiense, é a variante de prestígio como atestam os dados mostrados no capítulo 07.  

O fato de a fricativa palatal [] apresentar dados relevantes no trabalho foi o motivo de querer 

se debruçar sobre esse aspecto fonético-fonológico, buscando entender as ocorrências advindas dessa 

variante. De imediato, constatou-se haver aí uma palatalização, na qual o rótico tendia a sofrer uma 

alteração na fala dos informantes, que, mesmo de oitiva, era perceptível. Entendeu-se que essa 

realização do rótico em uma palatal era causada por uma espécie de deslocamento na sua zona de 

articulação, na qual, acredita-se que, antes de se palatalizar, o /r/ passa a fricativa glotal [h] e, em 

seguida, palataliza-se, ao realizar-se como []. Essa realização ocorre em contexto categórico, ela se 

dá somente quando diante desse fonema houver uma africada, isto é, a realização se verifica somente 

diante da africada // seguida de [i] alto, como mostra o quadro 22, esboçado a seguir. 

 

PALAVRAS FRICATIVA GLOTAL FRICATIVA PALATAL 

Curtir /kuh „i/ /ku „i 

Artigo /ah „ig/ /a „ig / 

Suporte /su„phi / /su „pi / 

Divertir /ivh „ih / /iv „ih / 

Sorteado /shi „ad/ / si „ad/  

Artifício /ahi „fisyw/ /ai „fisyw/ 

Revertido / „/ / „/ 

Transporte /tãs „phi/ /tãs „pi/ 

Divertimento /ivhi „mt/ /ivi „mt/ 

     Quadro 22: palavras em contexto de palatal 

 

Como demonstra esse quadro, o rótico realiza-se como uma fricativa palatal, que até 

pode neutralizar-se na fala do indivíduo, pois quase não há diferença entre corte ou coste, em 

ritmo de fala espontânea, o significado de ambas é o mesmo, a mudança ocorre apenas no 

plano de expressão. Constata-se aí o processo de alofonia, já que todas as palavras têm o 

mesmo significado, se forem pronunciadas com /r/ ou com [], ocorre, nesse caso, apenas 

uma variação de pronúncia.   
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Nesse aspecto, falar simplesmente de palatalização não é suficiente para buscar uma 

resposta para o fenômeno, é necessário recorrer aos processos fonológicos que estejam 

interferindo na mudança de /r/ para [], a fim de se verificar qual é o tipo de processo 

fonológico que esteja interferindo ou influenciando nessa realização. E nessa realização, em 

especial, considerando-se o processo fonológico assimilação como aquele que vai responder 

satisfatoriamente a essa indagação. É na assimilação que se encontrarão, portanto, as razões 

para a realização de um rótico em uma palatal. É o que será feito na próxima seção. 

 

 

7.7 Palatalização e Assimilação 

 

 

O termo palatalização está intrinsecamente relacionado à assimilação, porque só pode 

ocorrer palatalização se uma das oclusivas /t/ e /d/ assimilar a propriedade da vogal alta /i/, 

tornando-se uma alveopalatal.  

Palatalização e assimilação, para alguns autores, são sinônimas.  Nogueira (1941), por 

exemplo, ao tratar de palatalização, divide-a em dois tipos: progressiva e regressiva. Para o 

primeiro tipo ele diz que “é aquela em que, de dois fonemas contíguos no corpo de um 

vocábulo, o segundo, que anteriormente não era palatal, se torna palatal pela acção do 

primeiro, que é palatal” (NOGUEIRA, 141, p.101-102). O segundo termo é definido como 

“aquele em que dois fonemas contíguos no corpo de um vocábulo, o primeiro, que 

anteriormente não era palatal, se torna palatal pela acção do segundo, que é palatal”. Por essas 

definições pode-se entender que palatalização progressiva está para assimilação progressiva, 

bem como a palatalização regressiva está para a assimilação regressiva.  

Na tabela a seguir, apresentam-se algumas palavras que fazem parte do corpus da 

pesquisa relacionada a uma das questões, em cujo contexto o rótico aparece em posição de coda, 

realizando-se ora como fricativa glotal [h], ora como fricativa palatal []. Nas palavras 

relacionadas a seguir, o rótico realiza-se de maneira alternativa, na fala do piauiense, pois ora 

percebe-se um segmento, ora o outro e, nas duas ocorrências, tem-se a presença da africada [].  

 

 



197 

 

Ordem Palavras Presença do [h] Presença do [] 

01 Artista /ah „ita/ /a „ita/ 

02 Suporte /su „phi/ /su „pi/ 

03 Porte / „/ / „/ 

04 Sorte /‟ /‟/ 

05 Sorteado / „/ / „/ 

06 Forte / „/ / „/ 

07 Morte  / „/ / „/ 

08 Transporte /tãs „phi/ /tãs „pi/ 

  TABELA 11: Palavras com presença de segmentos [h] e [] em contexto de africada 

 

Nessa tabela, pode-se dizer que o rótico, em ambas as situações, passa por um 

enfraquecimento. Esse enfraquecimento é resultado da assimilação do traço do som seguinte, 

ou melhor, da africada [], como se constata nas palavras morte e porte, que na pronúncia 

do piauiense são realizadas /„mi/ e /„pi/, respectivamente. Nota-se aí que a 

realização de /r/ como [] é favorecida diante de segmento [], seguido da vogal alta 

anterior [i], portanto, diante de uma africada. Nesse caso particular, a sequência sonora [] 

ocorre sempre como africada, pois consoantes africadas somente são produzidas quando 

seguidas de i. Conforme ilustram os exemplos da tabela acima, a palatalização se deu em 

decorrência da oclusiva palatoalveolar [], que está diante da vogal alta []. É possível dizer 

que isso se tenha dado por um processo de assimilação de traço. Parece ter havido aí um 

deslocamento da zona de articulação sofrida por /r/, o que o torna, articulatoriamente, 

semelhante a /t/, dado o deslocamento da sua zona de articulação que passou de velar para 

palatal, anteriorizando-se. Esse fato também pode ser explicado considerando-se a sua 

coalescência com o fonema [t], pois o /r/ se enfraquece e assimila o traço do segmento /t/, 

tornando-se semelhante a este.  

Observe-se que a informação prestada anteriormente não se restringe a formulações 

categóricas, já que a teoria laboviana e, consequentemente, a teoria variacionista, não trabalha 

simplesmente com esse tipo de formulação.  Isto não é mais possível, como anteriormente se 

fazia nos estudos tradicionais: apontar que algumas regras são obrigatórias e outras não. 

Pensando nisso, é que será mostrado um quadro com os dois tipos de coronais: as coronais 

com e sem a presença de sons africados. 



198 

 

Coronais seguidas de sons africados Outras coronais 

Corte Cisterna 

Forte Marcha 

Suporte Farsa 

Divertimento Março 

Transporte Mexer 

Artigo Gordo 

Revertido Gorjeta 

   Quadro 23 – sons coronais 

 

Como mostra esse quadro, as coronais dividem-se em dois tipos, nessa pesquisa: as 

que são seguidas por som africado e as que não são. Na primeira coluna entram somente as 

coronais seguidas de uma africada palatoalveolar; na segunda, as outras coronais que podem 

vir seguidas de [s], [], [t], [d], [] etc. Sem dúvida nenhuma, a coronal que é favorável à 

palatalização é a que vem seguida de uma africada palatoalveolar, pelo menos é o verificado 

para o dialeto piauiense, como já foi discutido no capítulo dedicado à análise linguística.  

 

 

7.8. Concepções teóricas diferentes para assimilação 

 

 

A assimilação pode ser estudada dentro de diferentes concepções teóricas. A partir de 

agora serão feitas breves incursões sobre tais concepções, considerando as teorias que a 

sustentam. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, interessa unicamente um tipo de assimilação: a 

regressiva. A assimilação regressiva enquadra-se nas alterações fonéticas, que nada mais são 

do que modificações fonéticas sofridas pelas palavras ao longo da sua evolução histórica. 

Estas modificações fonéticas podem ser de aumento, de subtração, de transposição e de 

transformação de elemento ou permuta, segundo Wey (1968). Para o momento, deve-se 

concentrar somente neste último tipo, isto é, no de transformação de elemento ou permuta, 

uma vez que o estudo ora realizado circunscreve-se neste tipo de alteração fonética. 

A assimilação ocorre quando um segmento adquire os valores dos traços de outro 

segmento. Pode haver assimilação dos traços consonantais por outra consoante, dos traços 

vocálicos por uma consoante, de traços vocálicos por uma vogal, ou dos traços consonantais 

por uma outra vogal.  
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A assimilação é a mais importante de todas as alterações fonéticas na visão da maioria 

dos estudiosos, dentre os quais, Bueno (1963), Abercrombie (1967), Clements e Hume (1995) 

etc. A justificativa para a sua importância deve-se ao fato de “por ela podermos explicar 

muitas outras que não passam de uma consequência imediata ou mediata de tal fenômeno 

sônico” (BUENO, 1963, p.78). Segundo esse filólogo, “consiste na transformação completa 

ou parcial de um som em outro semelhante” e daí a sua divisão em perfeita e imperfeita, 

“podendo ser tanto de vogal ou de consoante, donde a divisão em vocálica e consonantal”. 

Essa força transformadora pode tomar duas direções: ir da antecedente para a 

consequente e ter-se-á, assim, a assimilação progressiva, ou vir da consequente para a 

antecedente e será dita assimilação regressiva. Bueno (1963, p.79) menciona ainda que: 

“pode-se dar a assimilação de sons imediatos, contíguos, como são todos estes até aqui 

nomeados, ou ainda de sons separados, a distância.” Ele assinala ainda o fato de a causa de 

todas as assimilações terem como resultado a semelhança dos movimentos mecânicos que o 

aparelho fonador deve executar. Exemplifica isso, dizendo que: 

 

a pequena diferença entre o movimento necessário para a execução, por 

exemplo, do m, mormente, se está seguido de r, e o necessário para a obtenção 

de b (umerum = omro = ombro) ou se não existe de permeio a vibrante r que o 

b seja transformado em m: ambos = amos; palomba = paloma; rumbo: rumo 

– onde a bilabial nasal m está por mm. (BUENO, 1963, p. 79). 

 

De acordo com Nogueira (1941), para entender melhor o processo de assimilação, talvez 

seja importante falar de transformação de modo de articulação. Essa transformação acontece 

quando o fonema transformado toma o modo de articulação, mais ou menos aproximado, do 

fonema vizinho. 

Os modos de articulação são variados e às vezes comportam-se como assimilação de 

modos de articulação, ainda segundo Nogueira (1941). Desse modo, no entendimento do 

mesmo autor, a classificação de assimilação de ponto de articulação é chamada por ele de modo 

de articulação.  Neste sentido afirma: “classificam de assimilação de ponto de articulação 

fenômenos que eu classifico de assimilações de modo de articulação” (1941, p. 99). Logo, para 

o mesmo autor, são casos de transformação do modo de articulação os processos de labialização 

e palatalização. Este último processo é considerado palatalização quando há transformação de 

certas consoantes, que, como ele mesmo informa, “incluo na lista de fenômenos não 

classificados, que designo por outras transformações do modo de articulação” (1941, p. 99). 
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Um exemplo apontado pelo autor para a palatalização regressiva no seu aspecto 

diacrônico é a palavra laico. Ele ressalta que, a forma leigo provém do latim – laicu, cujo 

ditongo ai passou a ei, ocorrendo um fenômeno de assimilação de modo de articulação da 

espécie palatalização regressiva, e por que isso ocorreu? O autor responde dizendo que: 

 

[...] em vez de a causa ser a inércia, é a antecipação: a preocupação de 

articular o i ainda quando se estava articulando o a, o que teria feito que esta 

vogal tivesse tomado a forma de e, que está mais próximo do i no que se 

refere à escala dos modos de articulação. (NOGUEIRA, 1941, p. 151). 

 

Conforme Nogueira, isto significa que processos dessa natureza correspondem a 

fenômenos de assimilação de modo de articulação da espécie palatalização regressiva. Tais 

fatos levam a supor que processo semelhante acontece na fala dos piauienses, na qual se 

constata também a palatalização, ou, mais precisamente, a palatalização regressiva. 

Outro estudioso, David Abercrombie (1967), destaca que o termo assimilação tem sido 

aplicado ou adotado convencionalmente por diferentes escritores, de três maneiras, quais 

sejam, similitudes, assimilação histórica e assimilação justaposicional. Segundo ele, 

similitude é uma espécie de acomodação de articulação de um segmento de articulação 

adjacente; a diferença entre similitude e assimilação, conforme ainda o mesmo autor, é que na 

primeira não ocorre mudança de nenhum tipo, enquanto a segunda está relacionada a 

mudanças nas formas das palavras. Explicando melhor: comparando-se as palavras key e car, 

observa-se a diferença entre os segmentos consonantais k e c, em inglês. A diferença similar é 

encontrada nas consoantes iniciais, que distinguem uma palavra de outra no mesmo contexto.  

Assimilação histórica não é, estritamente falando, o objetivo da fonética geral, por essa 

razão, assume a palavra assimilação justaposiocional a sua importância, dentre os três tipos de 

fenômenos nos quais a palavra é aplicada no trabalho de Abercrombie.  

Então, a assimilação justaposicional é, segundo Abercrombie (1967, p. 133), mudança 

na pronúncia que ocorre, em certas circunstâncias, no final e no começo de palavras, isto é, 

mudanças na fronteira de palavras, principalmente, quando estas palavras ocorrem ligadas à 

fala, ou nos compostos. O autor esclarece a definição apresentando um exemplo da palavra is. 

Segundo ele, usualmente, esta palavra é pronunciada [iz], e a palavra she é pronunciada [i]; 

mas, quando estas duas palavras vierem juntas numa frase, como is she, elas são 

freqüentemente pronunciadas [i i], melhor que [iz ].   
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Abercrombie (1967) chama atenção para o uso de [] em vez de [z] no final de 

segmento de is nesta maneira de pronunciar a frase. Ele destaca dois aspectos: o primeiro é 

uma consequência direta da justaposição das duas palavras ou, mais precisamente, do 

resultado do contato do segmento final da primeira palavra com o início do segmento da 

segunda. O segundo aspecto é relativo aos pontos de contato das palavras que foram 

assimilados – o segmento final da primeira e o segmento inicial da segunda tornam-se 

similares, visto que antes eles eram diferentes. Eles são semelhantes tão distante quanto forem 

as sequências [- -] feitas por uma e a mesma postura articulatória, já que a sequência [-z -] 

exige uma sucessão de duas posturas articulatórias diferentes. Assim, uma assimilação ou os 

pontos de contato das palavras podem tomar duas formas: ou o segmento final da primeira 

palavra é mudado, ou o segmento inicial da segunda palavra é mudado.  Em seguida, o 

pesquisador apresenta duas formas para expressar, de modo sucinto, o significado das 

fórmulas abaixo relacionadas:   

 

(i) _____ F + I ____ = ____AI ____ 

(ii) _____ F + I ____= ____FA____ 

 

O símbolo F é usado para significar „segmento final de palavra‟, I para significar 

„segmento em início de palavra‟, e A para significar „segmento assimilado‟, ou seja, um 

segmento que deve parte de suas características ao segmento de outra palavra com a qual está 

em contato.  Como se observa em Abercrombie (1967), semelhantemente à apresentada por 

Nogueira (1941), a assimilação pode ser de dois tipos: a regressiva e a progressiva. 

No primeiro tipo a palavra que, em muitas circunstâncias termina pelo segmento F, é 

imediatamente seguida na frase ou na palavra composta por uma palavra que começa pelo 

segmento I.  E, quando as duas palavras estão justapostas no enunciado desta maneira, o 

segmento F pode ser substituído pelo segmento assimilado A, sob a influência do segmento I, 

que permanece inalterado. Neste caso, a influência do assimilado volta-se para trás, ou seja, é 

regressiva, como mostra a seta abaixo: 

       ← 

___F + I ___  

 

De acordo com essa regra, a assimilação é denominada regressiva, ou, como alguns 

chamam, assimilação antecipatória.  
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O exemplo de assimilação regressiva apresentado por Abercrombie (1967) é o caso da 

palavra morte, por exemplo, pronunciada [mi], em que se observa o segmento que está 

no fim da primeira sílaba sofrer alteração por influência do segmento que está no começo da 

segunda, que se encontra em posição de ataque. Para esse caso, tem-se a seguinte regra: 

 

F = [] 

I =  [] 

A = [r] 

 

Também Clements e Hume (1995), ao tratarem sobre assimilação, dizem que o tipo de 

regra fonológica mais recorrente nas línguas é a assimilação. Para eles a fonologia gerativa 

padrão caracterizou a assimilação em termos de reprodução de traços, de acordo com a qual, 

um segmento copia as especificações de um traço de um segmento vizinho. No primeiro 

modelo, são caracterizadas as regras de assimilação como associação ou espraiamento de um 

traço ou nó F de segmento A para um segmento B vizinho, como demonstra a figura 05: 

 

      A        B         ou             B          A 

 

      F                                                F 

 

Essas linhas pontilhadas indicam linhas de associação somadas por regra. Conforme 

Clements e Hume (1995), esta abordagem representa a contraparte fonológica do modelo 

articulatório da assimilação assumida pelo fonólogo francês Grammont (1933). Na visão 

desse fonólogo, uma assimilação envolve um ou mais movimento articulatório, que estende o 

seu domínio de um segmento, dito influenciador, para um segmento influenciado.  

(CLEMENTS e HUME, 1995, p.258). 

Esses pesquisadores mencionam que há vários tipos de assimilação e sua distinção 

depende da natureza do segmento afetado. Segundo eles, se a regra se aplica a traços não 

especificados ao alvo determinado, aplica-se como modo de preenchimento de traço.  Para eles, 

este padrão comum pode ser considerado como modo de assimilação não marcado ou 

apagamento. Nesse caso, a regra se aplica a segmentos já especificados para espraiamento de 

traço(s), substituindo os seus valores originais, em um modo de substituição de traços. 
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Os autores informam haver dois tipos diferentes de assimilação, para isso deve-se 

levar em conta a identidade do nó de espraiamento. Assim, se o nó de espraiamento se 

expande, o segmento afetado adquirirá todos os traços do gatilho. 

No modo de substituição de traço, esse resultado pode, frequentemente, ser chamado 

de assimilação total, dando o efeito de apagamento provocado pelo alongamento 

compensatório. Um exemplo desse tipo de assimilação citado pelos autores é o dos dialetos 

Lesbianos e Thessalianos do Grego Antigo, em que mencionam o fato de o fonema [s] ter 

assimilado o som precedente ou seguinte, talvez atravessando um intermediário [h], e ilustra 

isso com as palavras: 

 

gwolsã   > bollã   = „conselho‟ 

awsõs   > awwõs  = „amanhecer‟ 

esmi      > emmi    = „1 é 

naswos   > nawwos = „templo‟ 

 

Esses exemplos ilustram assimilações de reprodução de traços, que nos exemplos 

anteriormente relacionados, indicam que o nó de raiz de espraiamento substituiu o nó de raiz de 

[s], que foi apagado através de convenção. Os pesquisadores explicam ainda que, se uma classe 

de nó de nível subjacente espalha-se, o alvo adquire vários, mas não todos os traços do gatilho 

e, nesse caso, a assimilação foi parcial ou incompleta.  

Um exemplo de assimilação de lugar de articulação da língua inglesa, arrolado pelos 

autores, relaciona-se aos prefixos –syn e – com, e acrescentam que regras semelhantes acontecem 

em muitas línguas e têm a forma geral mostrada no gráfico a seguir:  

 

  Raiz  Raiz   Raiz  Raiz  

 

    Lugar       Lugar 

 

Como se vê nos gráficos, não só assimilação total, mas também a parcial dar origem a 

nós que ficam multiligados. Assim, agrupamentos parcialmente assimilados deveriam mostrar 

efeitos de inseparabilidade, do mesmo modo que os geminados totais. 



204 

 

Finalmente, uma assimilação de traço único se expande para apenas um traço terminal. 

Nesse tipo de assimilação incluem-se: harmonia vocálica, assimilação de vozeamento, 

assimilação vocálica e assimilação nasal. (CLEMENTS e HUME, 1995). 

Os autores enfatizam que as regras de assimilação estabelecem um critério poderoso 

para responder a pergunta: como os traços são organizados? Segundo eles, qualquer traço ou 

conjunto de traço que assimila uma unidade deve constituir um nó em um nível independente 

do seu próprio.  

Como se verifica, nas concepções apresentadas anteriormente, a regra de assimilação 

serve para explicar a influência de um segmento de som sobre a articulação de outro, de tal 

modo que os sons se tornam parecidos ou até mesmo idênticos.  Na próxima seção, será dada 

especial atenção à assimilação regressiva. 

 

 

7.8.1 A assimilação regressiva  

 

 

Como se viu até o momento, o processo fonológico verificado é o de assimilação, 

porque [] favoreceu o aparecimento da africada palatal por estar em contexto de palatal e 

vir precedido pela vogal alta [i]. Essa assimilação se deu por influência do contexto em que se 

insere a africada, uma vez que, sendo ela palatal, o fonema /r/ se desdobra em [], 

assimilando o seu traço originário.  Em outras palavras, a assimilação se realizou em função 

da realização do /r/, na qual se observa esse segmento realizar-se como [] pela contiguidade 

com [], dada a semelhança entre ambos resultante da influência deste último sobre []. E 

este, por sua vez, acabou por assimilar os traços da africada, que, por estar em ambiente de 

palatal, tornou-se palatal pela ação de []. Em última análise, pode-se dizer que /r/ assimilou 

traços de [], por influência da presença da africada palatal [], sendo que esta assimilação 

se deu de forma regressiva, ou, melhor dizendo, é um caso de assimilação regressiva, visto 

que o assimilador está depois do elemento assimilado. 

Essa assimilação (/r/ vs //) não é do tipo recíproca, pelo menos ainda não 

comprovada, pois tal variante, além de ser anterior, é também palatalizada, em função da 

presença do /i/. Além de tais características articulatórias, a variante [] apresenta o traço 

africado, que nada mais é do que uma modificação de articulação, isto é, um segmento que se 
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inicia oclusivo e finaliza-se como fricativo, em virtude do dorso da língua articular o /i/.  Dito 

de outra maneira: a variante fricativa aspirada [h], estando contígua ao segmento [], que é 

uma palatal, torna-se uma palatal; sendo que esta foi assimilada por [], tornando-se, assim, 

num segmento palatal. 

Outro aspecto interessante e que vale a pena ressaltar é que a tonicidade teve grande 

influência na realização de /r/ como [], observando-se que este fator foi determinante para a 

ocorrência do processo de palatalização, verificando-se que tanto as sílabas átonas quanto as 

tônicas o favoreceram.  Para ilustrar tal ocorrência, apresentam-se palavras que contêm o 

segmento africado [], como se pode ver no quadro a seguir: 

 

PALAVRAS PALATALIZAÇÃO POSIÇÃO NA SÍLABA 

Arte /„ai/ Tônica 

Corte /‟k i/ Tônica 

Curtir /kui/ Átona 

Suporte / „i/ Tônica 

Divertir / ‘/ Átona 

Sorteado / „/ Átona 

Compartir / „ / Átona 

Revertido / „/ Átona 

Transporte / „/ Tônica 

 Quadro 24: Posição de /R/ em [] na sílaba 

 

Por esse quadro, pode-se concluir em uma análise rápida que a sílaba átona é a mais 

favorável para a fricativa palatal [], quanto ao critério tonicidade, olhando-se para o número 

de ocorrência entre átona e tônica, dispostos no quadro. Mas, levando-se em conta os dados 

estatísticos, rodados pelo programa GOLDVARB, essa informação é de imediato, contrariada, 

conforme pode ser verificado no quadro 25, a seguir apresentado. E nesse caso, a indagação 

seria saber qual a posição predominante para o fenômeno da palatalização, tendo em vista que 

é necessário se verificar em que posição a tonicidade lhe é mais favorável. 

Grosso modo, as possibilidades de o fonema /r/ realizar-se em [], sem olhar para os 

dados da pesquisa, são bastante flexíveis, pois esse pode vir nos dois contextos de tonicidade 

previsíveis na língua portuguesa, diante de sílaba átona e tônica. Então, para responder à 

indagação acima, é necessário levantar o número de ocorrências das sílabas átonas e tônicas, 

registrando os percentuais e pesos relativos de cada uma. Nesse aspecto, um quadro poderia 

apresentar essa informação, como exposto abaixo. 
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OCORRÊNCIAS/P

ERCENTUAL  

ÀTONA 

PESO 

RELATIVO 

ÁTONA 

OCORRÊNCIAS/P

ERCENTUAL 

TÔNICA 

PESO 

RELATIVO 

TÔNICA 

290/1378  1987/315  

21,0% 0,32 15,9% 0,63 

Quadro 25: tonicidade da fricativa palatal na sílaba 

 

De acordo com as hipóteses levantadas, a posição predominante para a ocorrência de 

/r/ em [] seria a tônica, como comprova o quadro acima. Nesse sentido, Camara Jr. (1970) 

afirma que “(...) no Rio de Janeiro pronuncia-se /t/ e /d/ diante de i tônico de uma maneira 

„soprado‟ (dita africada), em contraste com a dental firme que aparece em São Paulo”. A 

partir desta descrição de Câmara Jr. (1970), é possível levantar a hipótese de que a 

palatalização no Rio de Janeiro tenha se iniciado em posição tônica, propagando-se, 

posteriormente para outros ambientes átonos. É possível também que o contexto seguinte 

exerça alguma influência na predominância da tônica, pois, como neste contexto o tipo de 

segmento presente é o africado ou palatoalveolar [], a força da sílaba recai, exatamente, 

nesse segmento, fazendo com que a fricativa glotal [h] se mantenha e ao mesmo tempo se 

palatalize em função da influência da palatal [].  Em parte essa tese é comprovada, pois, nas 

análises acústicas, nota-se a coexistência de [h] ao lado de []. Ou, ainda, somente a presença 

de [h], corroborando, desse modo, a hipótese levantada para o trabalho, que era a de que o 

segmento /r/ realiza-se, variavelmente, como /h/ por influência da fricativa alveopalatal surda 

[]. 

Nesse sentido, para entender melhor a influência do assimilador sobre o assimilado, 

faz-se necessário recorrer à matriz de traços fonológicos, a fim de se entender como as línguas 

se organizam, mostrando também que elas não variam sem limite, e os traços binários 

atribuem um valor, significando que os sons da fala são percebidos e armazenados na 

memória em uma categoria predominantemente modal. 

 

 

7.8.2 Os segmentos /r/ e // na matriz de traços fonológicos 

 

 

Nesse aspecto, tomando-se outro ponto de vista, que não o articulatório, para análise 

dos traços, tem-se a matriz de traços fonológicos como ponto de partida para entender as 
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diferenças entre os segmentos /r/ e /s/ e, posteriormente, chegar-se ao segmento //, que é a 

preocupação central desse estudo, pois, como já foi mencionado nesse trabalho, se /l/ e /r/ 

podem intercambiar-se ou fundir-se, o mesmo se pode aventar para /r/, ou melhor, para [h].  

Do ponto de vista dos estudos fonológicos, os traços distintivos são chamados também 

de pertinentes ou relevantes e se referem a unidades mínimas e contrastivas, que servem para 

distinguir entre si os elementos lexicais. O caráter infinito das possibilidades humanas de 

articulação e o fato de um mesmo indivíduo não realizar, duas vezes seguidas, o mesmo som 

de maneira idêntica não impedem que se identifique determinado som de uma língua, cada 

vez que é ouvido, como sendo o mesmo som e não outro (CALLOU; LEITE, 1994). Para os 

linguistas, o que torna essa identificação possível é que se chama traço distintivo, identificado 

por seus componentes articulatórios e/ou acústicos. 

Desse modo, os traços devem abranger todos os contrastes necessários dentro de uma 

língua, uma vez que diferencia fonemas. Com referência a esses traços que diferenciam 

características opostas, adota-se um sistema binário. Nesse sistema, ao invés de dois rótulos 

separados, tipo surdo e sonoro, antepõe-se um sinal positivo (+) ou negativo (-) para mostrar se 

o atributo está presente ou não. 

Assim, qualquer sistema linguístico pode ser descrito em termos dos valores (+) ou (-). 

Portanto, dois segmentos se opõem se os valores (+) ou (-) apresentam-se. Ressalte-se que os 

traços têm sua base na fonética. Podem ser articulatórios (+ silábico, + acento), acústico (+ 

compacto). Logo, estabelecer um conjunto de traços suficientes e necessários para dar conta dos 

contrastes é uma das tarefas da fonologia. 

Os mais conhecidos trabalhos sobre traços no português remetem aos nomes de 

Jakobson, Fant e Halle (1961) e os de Chomsky e Halle (1968). Esses sistemas se difereciam 

em seus objetivos e em seus pontos de partida. O sistema adotado por Jakobson, Fant e Halle 

trata do som em uma perspectiva acústica, visando fornecer um número mínimo de traços 

capazes de distinguir todos os contrastes de uma língua, enquanto o de Chomsky e Halle tem 

uma base articulatória e dá conta não só das oposições, mas também da formulação de regras 

fonológicas, mostrando a naturalidade dos processos gerais comuns aos diferentes níveis. 

Clements e Hume (1995), ao tratarem da organização interna dos sons da língua, deixam 

claro que as línguas não variam sem limites, mas refletem um único padrão geral que está 

enraizado nas capacidades física e cognitiva da espécie humana. Destacam também que a 

unidade básica das representações fonológicas são os traços. Esses, por sua vez, são entidades 

psicológicas definidas em termos de padrão e realizações acústicos que servem para estabelecer 
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relação entre representações cognitivas da fala. Então, a partir das regras fonológicas, aplicam-

se as representações de traços, observando-se que essas regras envolvem as classes naturais de 

sons, isto é, classes unicamente definidas como um simples conjunto de traços. Nesse sentido, 

tomando como parâmetro os traços fonológicos binários propostos por Chomsky e Halle (1968) 

no escopo da gramática gerativo-transformacional, pode-se apresentar uma matriz descritiva 

para tais segmentos, tornando mais óbvias as dessemelhanças entre /r/ e //, cujo conjunto de 

traços serve para opor esses fonemas, como se verifica no quadro a seguir: 

 

Matrizes /r/ // 

Soante + - 

Contínua + + 

Anterior + - 

Coronal + + 

Sonora + - 

Nasal - - 

Lateral - - 

                    Quadro 26 - Matrizes fonológicas de /r/ e // 

 

Neste quadro observa-se que os segmentos se mostram distintos quando os valores (+) 

e (-) e se contrapõem pelo menos por um dos traços. Tais traços dão conta da oposição entre 

as consoantes: anterior e coronal, por exemplo, são traços relacionados com o ponto de 

articulação contínuo, relacionando-se ao modo de articulação; sonoro, com o modo de 

emissão; já os traços de nasal, lateral e soante ligam-se ao traço de classe. Dessa forma, 

chega-se à representação da matriz fonológica.  

A matriz fonológica, por sua vez, “contém os segmentos necessários e suficientes para 

que, aplicando sobre eles as regras fonológicas, obtenham-se todos os segmentos existentes na 

representação fonética”, como afirma Mateus (1975, p. 73) (grifos da autora). No entanto, o 

objetivo deste trabalho, para essa seção, é tão somente verificar a oposição que se estabelece entre 

/r/ e // no âmbito da matriz fonológica destes traços. 

Dessa forma, ao se comparar esse quadro com a classificação fonética tradicional, é 

facilmente verificável que o traço [+ contínuo] reúne as consoantes fricativas laterais e 

vibrantes, sons em cuja produção o ar sai sem nenhuma interrupção. Já o traço [+ anterior] 

agrupa as consoantes labiais, dentais e alveolares e o traço [+ coronal] reúne as consoantes 
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alveolares e palatais. E, por fim, o traço [+ soante] congrega as consoantes líquidas, que são 

as laterais e vibrantes; e nasais, sons produzidos sempre com vibrações das cordas vocais. 

Percebe-se pelo quadro anterior que os dois únicos traços em que não há oposição são os 

de contínuo e coronal, nesse caso, dá-se uma identidade de traços; nos demais ocorre oposição. 

Talvez essa identidade se verifique porque tanto o /r/ como o // são segmentos possíveis de 

serem realizados com a coroa da língua, ou seja, com a ponta da língua levantada. E também se 

classificam como contínuos, pois /r/ agrupa as características de fricativa e vibrante. Embora, // 

não possa ser uma vibrante, é uma fricativa, e, no caso em estudo, a vibrante em contexto de 

palatal se palataliza.              

Qualquer conjunto de traços que se venha a estabelecer pode oferecer problemas, visto 

que há sempre segmentos que pertencem a classes mutuamente exclusivas. Isso se dá 

especificamente com os segmentos designados como rótico, pois estes não apresentam nenhuma 

propriedade articulatória ou acústica que dividem tais segmentos, porque às vezes o que é 

denominado um „r‟ deve claramente ser classificado sob outro aspecto, segundo informa 

Ladefoged e Maddieson (1996 apud Dickey 1997). Isso é facilmente verificável com o „r‟ 

chinês, que segundo Dickey (1997, p. 70), é atualmente classificado como um retroflexo 

fricativo sonoro, correspondendo ao fonema [z]. 

Do exposto até agora, neste capítulo sobre palatalização, postula-se que, sendo a 

palatalização débil ou fraca, não se pode dizer que ela é falsa, pois o fato de ser fraca já é um 

indício de que ela acontece de algum modo. Neste aspecto e considerando-se o que já foi dito, 

deve-se ressaltar que a denominação palatalização parcial deve-se ao fato de a variante 

fricativa glotal [h] palatalizar-se por influência da fricativa alveopalatal [], mas não ter 

ficado idêntica a esta última, que nas palavras de Crystal (1988, p. 33), a “assimilação é 

parcial, pois os sons não ficam idênticos” como será demonstrado no capítulo 8, o das 

análises acústicas. Outro aspecto é que, quando se defendeu a idéia de que o fonema /r/ se 

realiza como [], baseou-se nas representações fonológicas que o ouvinte tem sobre os 

segmentos sonoros.  O verificado pelos autores que estudaram o dialeto piauiense é a 

realização de /r/ no lugar de [], pois, fonogicamente é percebida essa realização.  

Para provar se o fonema /r/ falado no Piauí realiza-se como uma palatal, faz-se 

necessário submetê-lo a uma análise acústica, para que se possa, finalmente, atestar se, de 

fato, trata-se de uma palatalização e que tipo de palatalização é esta: parcial, total ou até quem 

sabe, falsa, como suspeitaram alguns estudiosos.  Somente, assim, é possível comprovar a 
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realização daquele segmento sonoro como um fonema que está passando por processo de 

palatalização e, consequentemente, por uma variação na língua falada no Piauí.  É o que será 

realizado no próximo capítulo. 
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8 O FENÔMENO FONÉTICO-FONOLÓGICO DA PALATALIZAÇÃO  

DA FRICATIVA GLOTAL SURDA SEGUIDA DE FRICATIVA  

ALVEOPALATAL SURDA : uma proposta de análise acústica 
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8 O FENÔMENO FONÉTICO-FONOLÓGICO DA PALATALIZAÇÃO DA 

FRICATIVA GLOTAL SURDA SEGUIDA DE FRICATIVA ALVEOPALATAL 

SURDA : uma proposta de análise acústica 

 

 

8.1 Considerações Iniciais 

 

 

Este capítulo apresenta uma análise acústica para as realizações [ht] e [h] no 

dialeto piauiense, relacionadas à variante fricativa palatal [], que até aqui, e antes da análise 

acústica, acreditava-se tratar-se de uma realização que substituía a fricativa glotal [h]. Porém 

com os resultados da análise acústica, constatou-se que essa variante de rótico continuava 

presente nos espectrogramas. Contudo, do ponto de vista fonológico e de oitiva, a realização 

do rótico é percebido [], mas nas análies fonéticas este aparece antecedido pela fricativa 

glotal surda [h]. A realização de /r/ como [] já foi atestada também por Barros (2004), como 

um processo de neutralização, defendida por Taylor e Eddington (2006), como assibilação, 

aspectos que serão discutidos no próximo capítulo.  

Talvez se possa dizer que a mesma idéia defendida neste trabalho com relação à 

realização de /r/ como [] de todo não seja invalidada, visto que é constatada a presença da 

fricativa alveopalatal nas ocorrências levantadas, permanecendo a forma da variante fricativa 

glotal na estrutura sonora. A diferença é que o fonema /r/ não dá lugar totalmente à fricativa 

alveopalatal [] como se supunha antes das análises acústicas. 

A proposta inicial desse capítulo é fazer uma caracterização das fricativas do ponto de 

vista da acústica, apontando, também, como a literatura registra tal classe de som. Finalmente, 

trata-se da descrição dos resultados de um tipo de palatalização em que a fricativa glotal [h] 

palataliza-se, parcialmente, ao realizar-se ora como [ht] ou como [h], realizações 

particulares do falar piauiense. A ocorrência [ht] não é analisada com detalhes, será 

apresentada apenas a título de comparação com a realização [ht], já que é um tipo de 

produção muito comum em alguns dialetos do Português do Brasil. 

Os dados ora apresentados são do corpus da pesquisa de campo II, já descrito no 

capítulo 3, que trata da metodologia. Todos esses dados foram gravados no Estúdio de Rádio 

da Faculdade CEUT / Teresina, em condições ideais, portanto, de isolamento acústico. 
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Os dois fenômenos a serem analisados apontam para uma palatalização parcial, que 

ora mantém a fricativa glotal [h], ora produz a queda da oclusiva alveolar surda, que constitui 

a primeira consoante da africada alveopalatal surda. Embora pareça desnecessário, é 

pertinente dizer que a composição de uma africada alveopalatal se faz, respectivamente, pela 

junção de dois segmentos contíguos: [t] e [], sempre acompanhadas da vogal alta [i].  Nesse 

aspecto, tomando as palavras de Cagliari (2007, p. 38), diz-se que “um som é africado quando 

ocorre uma oclusiva seguida de uma fricativa homorgânica, isto é, pronunciada no mesmo 

lugar de articulação da oclusiva”. Tipicamente, em português eles são representadas por [] 

ou [] denominadas africadas palatoalveolares, uma surda e outra sonora.  

Bisol (2005) informa que a palatalização da oclusiva dental é resultado de um 

processo assimilatório no português, em que as consoantes /t/, /d/ sofrem influência da vogal 

[i] ou do glide [y], e que por essa razão se palatalizaram. Acrescenta que esse fenômeno 

ocorre em diversas regiões do Brasil, podendo ser analisado de vários modos, dependendo da 

perspectiva teórica que se tome.  

Dessa forma, o rótico falado por piauienses, em especial, uma de suas variantes, a 

fricativa glotal surda [h], palataliza-se, quando for seguida de uma fricativa palatal surda. 

Observa-se que, para que isso aconteça, é necessário que haja uma vogal alta anterior /i/, às 

vezes, representada ortograficamente por e. Essa representação ortográfica, foneticamente, se 

reduz a [i], na grande maioria dos dialetos do português falado no Brasil.  

Portanto, este trabalho restringe-se à ocorrência de /r/, cuja variante [h] vem seguida 

de uma africada palatoalveolar surda [] nos contextos acima mencionados. 

 

 

8.2 O Rótico em Processo de Palatalização no Falar Piauiense: uma investigação  

 

 

A análise acústica das outras três variáveis [h], [], [ø] não se faz necessária, pois o 

que há de relevante e que interessa para este trabalho é a realização da variante de rótico [h] 

seguido de uma palatal []. Ao que se sabe e conforme pesquisas bibliográficas, este 

fenômeno ainda não fora registrado na literatura linguística no Brasil, embora haja outros que 

lhe podem ser correlacionados. Em função disso, procurou-se listar, no próximo capítulo 
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sobre a palatalização, o que se encontrou na literatura sobre o fenômeno, dando-se destaque 

para aqueles que mais se aproximam da palatalização apresentada neste trabalho.  

É importante ressaltar que, apesar de a literatura registrar a realização de /r/ como [], 

conforme atestado por Barros (2004), não há, até o presente momento, nenhum trabalho nessa 

área, no Brasil e, quiçá, fora dele, que dê conta da realização de /r/ tendo como variante a 

fricativa glotal [h], diante de uma africada alveopalatal surda [], numa perspectiva de 

tratamento acústico.  Nesse aspecto, este trabalho se diferencia dos outros, considerando-se 

que o fenômeno da palatalização será analisado, com vistas à sua comprovação como um 

fenômeno fonético-fonológico do português falado no Piauí.  

Há de se ressaltar, contudo, o motivo pelo qual se submeteu o rótico a uma análise 

acústica. Trata-se de uma constatação de Cristófaro Silva
20

 a título de ilustração durante um 

minicurso de fonética, tomando esta pesquisadora como sujeito para empreender as análises 

rápidas do fonema /r/, com o intuito de verificar o fenômeno. Segundo observações da 

pesquisadora, as realizações fonéticas de palavras como [„i] e [ ‘t] poderim 

ser uma falsa palatalização. Isso despertou bastante interesse, chamando atenção pela 

terminologia empregada, advindo com ela algumas indagações: a palatalização pode 

comportar-se como falsa, uma vez que ocorre tal fenômeno? E, se é falsa, como pode ser 

identificada do ponto de vista da acústica?  O que, então, é uma palatalização falsa?  

Por outro lado, Gregory Guy (2008), em conversa informal
21

, ao ser indagado sobre 

haver uma possibilidade de falsa palatalização de /r/ em [], de imediato retrucou dizendo 

que, ao se colocarem alguns indivíduos num laboratório, essa palatalização será facilmente 

verificável, o que talvez não o seja numa gravação de falas ocasionais e espontâneas, sempre 

com muitos ruídos e outras interferências, apresentando, portanto, pouca qualidade. Logo, não 

se pode ou não se deveria falar de falsa palatalização para o fenômeno da realização de /r/ 

como [], pois seria contestada num laboratório de modo eficaz. 

Nas próximas seções deste capítulo, busca-se desenvolver uma análise acústica da 

realização desses segmentos, verificando se essa palatalização pode ou não ser denominada 

parcial. 

No entanto, antes de adentrar na análise acústica, propriamente dita, alguns conceitos e 

teorias fazem-se necessários mencionar. 

                                                 
20

 Em encontro de Fonética Acústica, realizado pela Universidade Federal do Ceará – UFC, em maio de 2006. 
21

 Por ocasião do SIS-VOGAIS – Simpósio sobre vogais, realizado em João Pessoa (PB), no período de 15 a 17 

de novembro de 2007. 
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8.3 Caracterização Acústica das Fricativas 

 

 

O termo fricativo é usado na classificação fonética dos sons consonantais, tomando 

por base o modo de articulação. Quanto ao ponto de articulação, as fricativas apresentam a 

seguinte classificação: 

 

Labiodentais Alveolares Palatais Velares  Glotais  

(f, v) (s,z) (,) (x, ) (h, ) 

TABELA 12: Fricativas do português brasileiro 

 

As fricativas velares e glotais têm sido adotadas como formas variantes dos erres 

dialetais. Em cada um desses pontos de articulação ocorrem os pares vozeado e não-vozeados, 

como se vê na tabela 15.   

Os sons fricativos são gerados pela formação de uma constrição em algum ponto do 

trato vocálico, normalmente nos lábios, forçando a passagem de ar através dessa constrição 

com velocidade suficiente para produzir turbulência, criando, assim, uma fonte de „ruído 

branco‟. Podem ser produzidos com ou sem vibração das pregas vocais, condição em que 

serão chamados, respectivamente, de fricativas sonoras ou fricativas surdas.  

Do ponto de vista articulatório, os fones [s, z, , ] são classificados como fricativos em 

função do seu modo de articulação, considerando que a aproximação dos articuladores causa uma 

obstrução parcial, resultando numa fricção, quando ocorre a passagem da corrente de ar.  Portanto, 

as fricativas são sons produzidos por uma fonte de ruído, que resulta da turbulência do jato de ar 

passando pela constrição. No caso das sonoras [z, ], além da fonte de ruído, tem-se a fonte glótica, 

isto é, a vibração das pregas vocais, que é responsável pelo seu vozeamento. 

Na definição de Kent e Read (1992, p. 121), essa classe de som é identificada do seguinte 

modo: (1) pela formação de uma constrição estreita em algum lugar do trato vocal (2) pelo 

desenvolvimento de turbulência no fluxo de ar, e (3) pela produção de turbulência barulhenta.
22

   

                                                 
22

 fricatives are identified (1) by the formation of a narrow constriction somewhere in the vocal tract, (2) by 

the development of turbulent air flow, and (3) by the generation of turbulence noise. 
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Eles destacam também que as fricativas se distinguem das demais classes de sons, por 

apresentarem uma duração relativamente longa de ruído, daí o fato de serem descritas como 

turbulence noise, ou seja, ruído com turbulência (grifo nosso). 

Ladefoged e Maddieson (1986) propõem que as fricativas podem apresentar obstáculo 

ou não. As fricativas sem obstáculos foram consideradas como estridentes e as fricativas sem 

obstáculo, como não estridentes. 

As fricativas podem ser também denominadas de espirantes, pois se referem aos sons 

produzidos quando dois órgãos se aproximam tanto que o ar, ao passar entre eles, produz uma 

fricção audível (CRYSTAL, 1988, p. 122). Nesses sons não há fechamento completo entre os 

órgãos, ocorre somente um obstáculo, um estreitamento.  

De modo geral, os fonemas fricativos são as consoantes mais fracas e mais agudas do 

português do Brasil. Os fonemas /s/ e /z/ são fonemas fortes, agudos, com uma faixa de 

frequência acima de 4.500Hz, chegando a 8.000Hz no português brasileiro. Já os fonemas // 

e // apresentam faixa de frequência ampla, porém mais grave, variando entre 2.500 e 

6.000Hz, segundo Russo e Behlau (1991). 

De acordo com a teoria acústica de produção da fala de Kent e Read (1992), na 

produção de um som sempre existirá uma fonte de energia. Esta poderá ser a própria vibração 

das pregas vocais ou um ruído, como é o caso das fricativas. E contará também com um filtro, 

que produzirá determinados padrões de ressonância, dependendo do tamanho do trato vocal. 

Dessa forma, a fonte de energia será filtrada conforme a configuração do trato vocal. 

Esse mecanismo pode ser representado por um modelo de tubos, acoplado ou não, 

contendo um vibrador em uma das extremidades. O vibrador, que representa a vibração das 

pregas vocais, funcionará como uma fonte de energia acústica, que percorrerá o tubo 

(representando o trato vocal). O tubo, nesse caso, funcionará como um ressonador, que terá 

uma relativa independência nesse mecanismo. A seguir, apresenta-se o diagrama desse tubo, 

uma adaptação de Kent e Read, (1992), mostrado na figura 1 abaixo.  

 

 

Fig. 1 – um tubo reto e uniforme com um dos extremos, parcialmente fechado, por uma membrana 

e com o outro extremo aberto. 
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Observa-se que a membrana vibra, produzindo a fonte de energia acústica que percorre 

todo o tubo, o que funciona, assim, como um ressonador. Essa espécie de tubo tem um 

número infinito de ressonâncias que ficam situadas em diferentes frequências. O valor das 

freqüências de ressonância do tubo é determinado pela seguinte fórmula, transcrita de Kent e 

Read (1992, p. 14): Fn = (2n-1) c/4l.  Lembre-se de que o termo ressonância é derivado da 

física do som e adotado na fonética acústica para indicar as “vibrações do deslocamento do ar 

no aparelho fonador, que são postas em movimento por uma fonte de fonação”, como afirma 

Crystal (1988, p. 228). Os códigos utilizados na fórmula são interpretados da seguinte forma: 

c é a velocidade do som, que resulta aproximadamente em 35.000 cm/seg. E l é o 

comprimento do tudo (proveniente do inglês length). 

Dessa maneira, sendo o tubo um ressonador relativamente independente da fonte, mudanças 

em seu cumprimento ou em sua área seccional resultarão em mudança de formantes. 
23

 

Em outras palavras, os fatores que determinarão a freqüência de ressonância de um tubo 

serão, especialmente, seu comprimento e sua área seccional, como uma função do comprimento. 

Entretanto, esse tubo, representando o trato vocal, pode sofrer severas constrições em 

qualquer um de seus pontos, como no caso das fricativas. Em havendo essa constrição, o ar 

passará por ela, gerando uma turbulência. 

De forma simples, a produção das fricativas pode ser representada por um modelo de 

tubos acoplados, do seguinte modo: um tubo posterior, fechado de ambos os lados, funcionará 

com antiformante; esse tubo pode sofrer severas constrições em qualquer um de seus pontos, 

como no caso das fricativas. Quando houver essa constrição durante a passagem do ar, essa 

passagem resultará em turbulência.  

Logo, no caso das fricativas, a fonte sonora será o ruído e o comprimento do tubo 

anterior determinará o formante da fricativa. Dessa forma, quanto maior for o comprimento 

do tubo anterior, mais baixa será a frequência de ressonância. Com efeito, aplicando-se essas 

informações com relação às fricativas, pode-se dizer que as fricativas alveopalatais 

apresentam freqüências de ressonâncias mais baixas do que as fricativas alveolares, que se 

configuram com energia mais alta, em função do comprimento do tubo.  

Segundo Kent e Read (1992), as fricativas se distinguem das demais classes de sons 

por apresentarem uma duração relativamente longa de ruído. 

                                                 
23

 Um formante é um modo natural de vibração (ressonância) do trato vocal. Teoricamente, eles são em número 

ilimitado, mas, do ponto de vista prático, utilizam-se apenas os três ou quatro primeiros formantes mais baixos. 

Eles são, geralmente, identificados pelo número do formante, por exemplo, F1, F2, F3 e F4, que devem ser 

numerados em sucessão a partir das frequências mais baixas dos formantes. (KENT e READ, 1992) 
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Também na concepção de Kent e Read (1992, p. 121), o principal traço articulatório 

de uma fricativa é a formação de uma constrição estreita num dado ponto do trato vocal. 

Quando o ar passa através dessa constrição numa quantidade de fluxo suficiente, há a 

formação de uma turbulência, o que significa que o movimento da corrente de ar torna-se 

altamente complexo, formando, desse modo, pequenos redemoinhos na região constrita. A 

condição aerodinâmica de turbulência está associada à geração de um ruído turbulento no 

sinal acústico. 

Conforme também Dubois  et al  (1997, p. 294), as fricativas caracterizam-se:  

 

por um estreitamento do canal bucal que provoca no plano auditivo uma 

impressão de fricção ou de assobio, devido à passagem difícil do ar através 

das paredes do canal bucal e, no plano acústico, a um aspecto turvo do 

espectro devido à turbulência das ondas.  

 

Desse modo, os sons fricativos são produzidos com uma constrição estreita dos 

articuladores, de modo a gerar um fluxo de ar turbulento. As fricativas, portanto, são 

identificadas (1) pela formação de uma constrição estreita no trato vocal, (2) pelo 

desenvolvimento de fluxo de ar turbulento, e (3) pela geração de um ruído de turbulência. Em 

comparação com as demais classes de sons, aquelas possuem duração relativamente longa e é 

esse intervalo de energia aperiódica que as diferencia como classe. Elas são representadas, 

graficamente, do seguinte modo na teoria de Kent e Read (1992, p. 122).  

 

 
Figura 2: modelos de trato vocal representando diferentes classes de sons da fala: (a) vogais, (b) fricativas e (c) nasais 

 

Nessa figura, aparece o modelo de trato vocal para diferentes classes de sons da fala, 

cujo objetivo é, aqui, estabelecer uma comparação entre três importantes classes de sons das 

línguas, de modo geral. Em (a) aparecem vogais, em (b) fricativas e (c) nasais.  Em (a) 

observa-se que não há constrição, a passagem do ar é livre. Em (b) percebe-se uma constrição 

parcial, enquanto em (c) se dá obstrução total.  Nota-se em (a) e (b) a presença de sons orais, 
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visto que o véu palatino (v) encontra-se elevado e com bloqueio da passagem de ar pela 

cavidade nasal; já em (c) o véu palatino está abaixado, permitindo a saída de ar pelas narinas. 

Observando-se a figura (a), tem-se o seguinte achado: as vogais são produzidas com 

vibração laríngea, por essa razão o vozeamento é a fonte de energia, e o trato vocal 

relativamente aberto é configurado para produzir certos padrões de ressonância. Por esse 

motivo, todo o trato vocal passa a funcionar como um filtro ou como um sistema seletivo de 

frequências. Já na figura (b), ao se observarem as fricativas, vê-se que elas são produzidas 

com certo estreitamento em algum ponto do trato vocal.  Ao passar por essa constrição, o ar 

gera um ruído turbulento. Esse ruído representa exatamente a fonte de energia para a 

produção das fricativas. Essa fonte de ruído é filtrada pelo trato vocal, especificamente pela 

porção do trato vocal anterior à constrição. (KENT E READ, 1992, p. 122). 

Os sons fricativos são os representados por /f, v, s, z,  e / e produzidos por uma 

fonte de ruído resultante da turbulência de ar gerada pela constrição do trato vocal. Alguns 

desses sons fricativos são denominados de sibilantes, enquadram-se como tais: /s, , z, /. 

Essa denominação dá-se em virtude de esse tipo de som produzir “um obstáculo estreito, em 

forma de sulco, entre a ponta da língua e a parte posterior do alvéolo”, na definição de Crystal 

(1988, p. 236). Acusticamente, têm como principal fonte de turbulência a constrição 

encontrada pelo obstáculo dos dentes, produzida pelo jato de ar. Elas são representadas no 

sinal acústico com maior energia. E apresentam uma característica sibilante de alta 

frequência. Também são denominadas de estridentes. 

As fricativas constituem um importante grupo sonoro, pois são sons compostos de 

componentes de alta freqüência e, acusticamente, comportam-se como sons difusos, agudos 

contínuos e estridentes. 

Tanto as fricativas dentais quanto as alveolares, incluindo-se, aí, as palatoalveolares, 

são sibilantes, que têm a turbulência produzida pela constrição em si (LADEFOGED e 

MADDIESON, 1993). Elas também diferem entre si pelo vozeamento e pelo lugar de 

articulação. Para Kent e Read (1992), as sibilantes desvozeadas e as demais fricativas são 

produzidas por uma única fonte de energia, que é a energia gerada pela turbulência do fluxo 

de ar. Ao passo que as sibilantes vozeadas são produzidas por duas fontes de energia: a 

energia gerada pela turbulência do fluxo de ar e a energia de vibração das pregas vocais.  Para 

Shadle (1995), a fonte de ruído das sonoras é mais fraca em função de haver a necessidade de 

se manter uma queda de pressão transglotal com o objetivo de manter o vozeamento. 
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Para Clark e Yallop (1995, 46), “as fricativas são potencialmente articulações estáveis 

produzidas pela constrição no trato vocal, que, por ser estreito, cria turbulência no fluxo de 

ar”
24

. Eles acrescentam que “o barulho dessa turbulência dá a muitos sons fricativos uma 

característica de assobio ou qualidade de sibilante”
25

. Acrescentam também que a diferença 

entre uma fricativa e outros tipos de sons relaciona-se a três aspectos: ponto de articulação, 

forma da constrição e força aerodinâmica do fluxo de ar. 

No tocante ao aspecto intensidade, as fricativas podem ser consideradas um dos sons 

mais fracos do português brasileiro, segundo Haupt (2008). Geralmente em um 

espectrograma, na forma de onda, comparando-se as vogais com essas consoantes, vê-se que 

estas são bem menos intensas que suas vogais adjacentes, como se observa nas figuras 03 e 

04, a seguir.  

 

 

Fig. 3. Forma de onda da palavra [ka’sar] (FONTE: HAUT, 2008, p.59-71) 

 

Conforme a figura 03, para a forma de onda da palavra cassar  [ka ‘sa], a fricativa 

alveolar surda [s] apresenta-se como um ruído, que é representado como se fossem listas 

estriadas bem juntas, de certo negrume e espessura. De modo diferente, aparecem as fricativas 

palatoalveolares em que os sons fricativos comportam-se acusticamente distintos, conforme 

atestou Haupt (2008), em estudo sobre as fricativas do português brasileiro. Pela forma de 

onda da palavra casar [ka ‘za] exposta na figura 04, constatam-se listas estriadas, porém 

menos espessas, ocasionadas pela menor intensidade durante a sua produção. 

                                                 
24

 Fricative is potentially stable articulation produced by a constriction in the vocal tract that is narrow enough to 

create turbulent air flow. 
25

 The noise of this turbulence gives many fricative sounds a characteristic hissing or sibilant quality. 
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Russo e Berhau (1993, p. 22) apontam que as fontes básicas para a produção das 

consoantes são as friccionais. Elas acrescentam que a diferença entre as consoantes e as 

vogais é que aquelas apresentam “uma constrição acentuada no trato vocal, com pelo menos 

uma região bem nítida de redução da área do tubo de ressonância”, enquanto estas não têm tal 

configuração. 

 

 

Fig. 4 Forma de onda da palavra [ka’zar] (FONTE: HAUT, 2008, p.59-71) 

 

Ladefoged e Maddieson (1993), ao estabelecerem diferenças de natureza articulatória 

entre o [s] e o [] que influenciarão no espectro de fonte de ruído, visto que este depende da 

forma do trato através do qual a corrente de ar passa, destacam os seguintes traços 

articulatórios para ambos os segmentos:  

a)  o [] tem traço de arredondamento; 

b)  o [] é mais posterior e a área de constrição é mais extensa; 

c)  a parte imediatamente posterior à constrição do [s] é levantada; 

d)  no [] a fronte da língua se ergue e, junto com ela, a parte central que fica acima 

do nível de sua lateral; 

e)   na realização do [s], ocorre um abaixamento da parte central da língua em relação 

às laterais dela; 

f) Na produção do [s] forma-se um canal mais estreito. O canal mais largo para o [] 

faz com que o ar tenha menos velocidade. Quando ocorre a diminuição da 

velocidade da corrente de ar, a extensão maior do trato vocal e do arredondamento, 

o segmento [] deve aparecer com um pitch mais baixo que [s]. 
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Além da intensidade da fricção, outro parâmetro a ser considerado para os sons 

fricativos é a sua duração, sendo “os posteriores mais longos que os mediais e os anteriores e 

surdos mais longos que os sonoros, com uma diferença média de 40 ms”. Esses traços 

permitem que se estabeleça, seguramente, a discriminação do traço de sonoridade nas 

consoantes fricativas. (SANTOS apud RUSSO e BERLAU, 1993, p.46). 

Russo e Behlau, ao tratarem também das fricativas (1993, p. 46), afirmam que “as 

médias /s, z/ são sons fortes, agudas, com uma faixa de frequência acima de 4.500 Hz, 

chegando a 8.000 Hz no português”. Embora as posteriores /, / assemelhem-se às 

anteriores, configuram-se numa faixa de frequência também ampla.  Contudo, são mais 

graves, apresentando frequências que oscilam entre 2.500 e 6.000 Hz.  

Russo e Behlau acrescentam ainda (1993, p.46) que, “quanto à intensidade, os sons 

fricativos são as consoantes mais fracas e agudas do português” e representam uma tarefa 

difícil para o deficiente auditivo reconhecê-los. 

No entendimento de Ladefoged e Maddieson (1996, p. 139), a estrutura acústica das 

fricativas varia amplamente de um indivíduo para outro, o que reflete o fato de ainda não 

haver procedimentos acústicos padronizados para a descrição dessa classe de som. E, não 

havendo um modelo adequado para a acústica das fricativas, as medidas importantes para 

caracterizá-las passam a ser: a intensidade geral, a frequência do ponto mais baixo do espectro 

e algo que corresponda ao centro de gravidade e à dispersão dos componentes espectrais 

acima de certo limiar. 

Como se nota, a caracterização acústica de fricativas estabelece-se basicamente em 

três parâmetros acústicos para sua diferenciação, a saber: duração e amplitude do ruído e 

região no espectro de maior concentração de energia. 

No tocante ao parâmetro de duração, para You (1979, apud KENT e READ, 1992), a 

duração é um elemento intrínseco do ruído e varia conforme o lugar de articulação, ou seja, à 

medida que a fricativa se posterioriza, sua duração aumenta. Portanto, de acordo com esse 

autor, a fricativa // teria uma duração maior do que /s/. 

No que diz respeito à amplitude, Kent e Read (1992, p.122) destacam que as fricativas 

estridentes têm maior concentração de energia no ruído do que as fricativas não-estridentes, e essa 

diferença em amplitude, muitas vezes, pode ser considerada um importante fator de percepção. 

Ao analisar, no espectrograma, a concentração de energia na produção das fricativas, o 

espectrograma que apresenta maior concentração tem sido o que oferece dados mais 

confiáveis entre si, diferentemente dos dois critérios apontados, anteriormente. 
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Nesse aspecto, Kent e Read (1992, p.123) observaram que /s/ apresenta uma maior 

concentração de energia em regiões acima de 4kHz, ao passo que // apresenta uma maior 

concentração de energia abaixo desse valor. Resultados semelhantes encontrou Evers et al 

(1998) , a partir da realização de uma revisão bibliográfica sobre a caracterização das 

fricativas  /s/, //.  Nesse estudo, expôs resultados de Heinz e Stevens, 1961; Strevens, 1960; 

Bladon e Seitz, 1986; Forrest et al, 1988; Nittrouer et al, 1989 e Nguyen et al, 1994, nos quais 

se concluiu que, de maneira geral, as propriedades de duração e de amplitude não contribuem 

para a diferenciação entre /s/ e //. Estes segmentos podem ser diferenciados, sobretudo, por 

propriedades espectrais de fricção, ou por alguma informação do contexto da vogal. Esses 

autores acrescentaram que // apresenta uma maior concentração de energia em freqüências 

mais baixas quando comparadas com /s/, por exemplo. 

Outro estudioso que analisou as fricativas foi Johnson (1997). Ele observou que, com 

relação ao segmento // nas análises acústicas, verificou-se um pico espectral por volta de 

3,5KHz, enquanto em /s/ ficou próximo de 8KHz. 

Pickett considera que (1999, p. 139) a localização das frequências de ressonância das 

fricativas é inversamente proporcional ao tamanho da cavidade bucal anterior que se forma no 

momento da constrição.  Isso equivale a dizer que, quanto maior a cavidade bucal anterior, 

mais abaixo localizam-se, no espectrograma, as frequências de ressonância das fricativas. 

Na observação dos espectrogramas, o indício mais evidente da realização da fricativa 

// (em oposição a /s/) é a concentração de energia em freqüências mais baixas, como 

atestado pelos autores anteriormente discutidos. Desse modo, esse será o critério assumido 

neste trabalho para a identificação das fricativas, especialmente quando da realização de /r/ 

como [], ou seja, da palatalização da fricativa glotal surda seguida de fricativa alveopalatal 

surda, na fala do piauiense. 

 

 

8.4 Descrição dos Resultados  

 

 

8.4.1 Perfil dos informantes 

 

 

Os dados a serem, aqui, apresentados são provenientes de 20 informantes nascidos em 

Teresina, com idade entre 16 a 60 anos, com escolaridade também variável, indo de ensino médio 
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completo à pós-graduação. Todos os informantes foram conduzidos ao Estúdio de Rádio da 

Faculdade CEUT para fazer a gravação das frases-veículo, nos horários de sua conveniência. 

 

 

8.4.2 Resultados  

 

 

Os resultados apontam três situações diferentes nas quais se verifica a palatalização da 

fricativa glotal surda em posição de coda silábica seguida de sílaba formada por africada 

alveopalatal surda seguida de vogal alta anterior. Desse modo, dos 20 informantes analisados, 

tem-se o seguinte resultado: 

a) 08 informantes não produziram o fenômeno da palatalização, o que corresponde 

a 40% dos informantes que não realizaram tal fenômeno, de acordo com o 

resultado geral; 

b) 09 informantes produziram a palatalização parcial da oclusiva alveolar surda, 

mantendo, assim, a africada no ataque silábico seguinte, correspondendo, 

portanto, a 45% do resultado geral; 

c) 03 informantes produziram a palatalização parcial da oclusiva alveolar surda, 

ocasionando a sua queda, ou seja, do [t], que é a primeira consoante da africada 

alveopalatal surda, e que correspondem a 15% dos dados levantados. Essa queda 

resulta em uma ressilabificação dos segmentos nesse contexto. Neste caso, a 

africada [] é constituída de dois fones: a oclusiva [t], e a linguopalatal [], 

ambos surdos. Ao contrário do que se possa pensar, não ocorre simplesmente um 

apagamento desse segmento na cadeia da fala, ele, na verdade, se degemina, 

durante a articulação; pois a oclusiva [t] se junta ao segmento [], estabelecendo, 

aí, uma palatalização, já que o contexto é de uma palatal.  

Em um somatório, portanto, os percentuais 35% mais 15% resultarão num total de 

50% de ocorrência de palatalização da fricativa glotal surda. Contrapondo-se a esse resultado, 

as análises acústicas mostraram que somente 35% dos dados gerais não apresentaram a 

palatalização, nos moldes que são, então, discutidos nesse estudo. Nos resultados gerais, esse 

é um percentual baixo, comparado com os de ocorrência de palatalização no dialeto piauiense 

(ou teresinense), conforme os dados em percentuais já apontados acima. Esse percentual 

encontrado via análise acústica corrobora, por assim dizer, a idéia defendida neste trabalho, 
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que é o fato de, no dialeto teresinense, haver uma palatalização quando o rótico [] é seguido 

de uma africada alveoplatal [].  

Por outro lado, pode-se pensar, a princípio, que essa análise pode contrapor-se ao que 

já foi mencionado, precisamente no capítulo dedicado à análise variacionista, no qual se 

expõem resultados de uma análise quaternária feita pelo programa GOLDVARB, em que esse 

apresenta um percentual de 10,6% para a fricativa palatal [].  Embora estes resultados 

tenham sido produto de uma análise em que os informantes foram entrevistados com um 

gravador que não conta com os recursos de um estúdio de gravação, como ocorreu com os 

informantes da pesquisa acústica, podem-se considerar como úteis e favoráveis à 

comprovação do fenômeno, visto que os resultados da segunda pesquisa apontam para 50% 

de ocorrência da palatalização. Neste caso, os dados da análise acústica reforçam a hipótese 

levantada para a realização do rótico como fricativa palatal, confirmando, assim, a 

palatalização do /r/, na fala do paiuiense. 

A hipótese inicial era a de que havia uma palatalização total, efetivada pela queda da 

oclusiva alveolar surda, contudo, diante dos dados da análise acústica, essa hipótese foi em 

parte derrubada, visto que, pelas análises acústicas, identificaram-se três fenômenos, tratados 

a partir de agora: 

(1) Os espectrogramas evidenciaram a permanência de um segmento fricativo 

glotal surdo, mantendo a africada no ataque silábico subsequente. 

(2) Os espectrogramas mostraram que houve uma palatalização da oclusiva 

alveolar surda, produzindo-se uma africada [], seguida da queda da oclusiva. Desse modo, 

pode-se afirmar que houve uma palatalização total da oclusiva e não uma palatalização parcial 

da fricativa glotal. 

(3) Pode-se dizer que houve uma palatalização parcial da fricativa glotal surda, 

através de um processo de assimilação, ou seja, a palatalização da oclusiva alveolar surda, 

produzindo-se uma africada. Essa assimilação se deu de forma parcial, porque a fricativa 

glotal sofreu uma palatalização. 

Esses três tipos de fenômenos serão ilustrados a seguir: 
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Fenômeno (1) 

 
Fig. 5 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-5KHz) da palavra “corte”, pronunciada pelo informante ms1. 

 

Observa-se nesta figura que a concentração de energia na realização da fricativa glotal 

não se dá com as mesmas frequências na produção da fricativa alveopalatal. Não foram 

atingidos os cerca de 2,5 KHz, o que demonstra não ter ocorrido palatalização. Em outras 

palavras, este informante não apresenta uma tendência à palatalização, nos moldes do 

fenômeno aqui estudado. Na verdade, ele apresenta a pronúncia semelhante à variedade 

dialetal que produz [], como em tia [ia] e corte [hi], por exemplo, produzindo 

verdadeiramente, um processo de palatalização, tal qual registra a literatura, para o português 

falado no Brasil e em algumas regiões do Nordeste, em especial. 

 

Fenômeno (2) 

 
Fig. 6 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-15KHz) da palavra “corte”,  pronunciada pela informante fm1 

 

Observe-se ainda que não há concentração de energia na realização da fricativa glotal 

nem mesmo acima dos 12KHz, o que confirma não se tratar de uma sibilante e sim de uma 

palatal. Neste caso, parece haver duas possibilidades de interpretação para esse processo 

fonológico verificado.  



227 

 

1ª – ocorreu a palatalização da oclusiva alveolar surda, produzindo-se uma africada 

[], seguida da queda da oclusiva.  Desse modo, houve uma palatalização total da oclusiva e 

não uma palatalização parcial da fricativa glotal. Nota-se ainda que o padrão silábico 

CVC.CV se mantém de modo mais simplificado. 

2ª – verifica-se uma palatalização da oclusiva alveolar surda, através da queda 

oclusiva alveolar surda [t], observando-se aí uma espécie de assimilação parcial da glotal, que 

se palataliza. Essa opção parece ser a mais acertada e ideal para a análise ora empreendida, o 

que será discutido com mais detalhes adiante, nesta mesma seção. 

  

Fenômeno (3) 

 
Fig. 7 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-15KHz) da palavra “morte”, pronunciada pela informante fm2. 

 

Como se vê, a concentração de energia na realização da primeira fricativa alveopalatal 

não se manifesta no segmento imediatamente anterior, representativo da fricativa glotal.  

Nesse aspecto, e de acordo com as análises acústicas, podem-se destacar dois tipos de 

fenômenos de palatalização, ocorridos no falar teresinense: um produzido pela palatalização 

parcial da oclusiva alveolar surda, com a presença da africada no ataque silábico e outro, 

produzido pela palatalização parcial da oclusiva alveolar surda, seguida da queda da oclusiva 

alveolar surda [t], que constitui a primeira consoante do grupo da africada, ficando, assim, 

apenas o segmento alveopalatal [] desse grupo. 

 

 



228 

 

8.4.3 A realização do rótico como palatal: uma proposta de análise  

 

 

Das três realizações apresentadas até aqui, somente duas merecem atenção e, portanto, 

uma análise mais ponderada, uma delas [h] é uma ocorrência típica, realizada com certa 

recorrência pela maioria dos dialetos do português brasileiro. Assim, serão analisados 

somente os segmentos [h] e [h], por serem específicos da fala do piauiense. À exceção 

do trabalho de Barros (2004), que faz estudo do fenômeno de /r/ realizando-se com [], cuja 

análise baseia-se no processo de neutralização; outros, porém, focalizaram o fenômeno não 

como resultado de uma palatalização, estudando-o somente na perspectiva da fonética 

articulatória. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o diferencial desse estudo para outros já 

referenciados é que este busca fazer uma análise não somente articulatória da produção de /r/ 

como //, mas, sobretudo, analisar o rótico, que se realiza como palatal, na perspectiva da 

acústica, objeto de análise deste capítulo.  

É o que será feito a partir, de agora, com os dois fenômenos fonéticos encontrados no 

falar piauiense. 

 

 

8.4.3.1 A realização [h]  

 

 

Conforme descrição feita anteriormente, a realização [h] resulta numa palatalização 

parcial, advinda da queda da oclusiva alveolar surda [t].  Ou seja, acredita-se ter havido aí 

uma palatalização parcial da fricativa glotal, em virtude da contração da fricativa alveopalatal, 

com a manutenção do padrão silábico CVC.CV, embora mais simplificado.   

Talvez se possa dizer que esse fenômeno tenha sido resultado de uma ressilabificação, 

dada a produção dos segmentos contíguos [t] e []. Esse processo de ressilabificação se deu 

por meio da degeminação, um tipo de ressilabificação, porque se constatou que essa queda é, 

na verdade, o que caracteriza a fusão dos segmentos [t] e [] para estabelecer a palatalização. 

Bisol (2005) é quem estuda o fenômeno da ressilabificação no Brasil. Ela vem analisando, 

no português do Brasil, a ressilabificação vocálica que ocorre na fronteira entre palavras do 
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Português. Segundo a pesquisadora, a ressilabificação envolve três fenômenos distintos: elisão, 

ditongação e degeminação. Neste trabalho será focalizado somente o último fenômeno.  

Conforme Bisol ainda (2005, p. 127), a degeminação é uma característica das vogais, que 

“ocorre quando as duas vogais que se encontram são semelhantes”.  Esta corresponde a uma 

restrição segmental. Contudo, além dessa restrição, ocorre também a rítmica, que se relaciona ao 

acento primário, e neste caso, desde que a segunda vogal não tenha acento primário, aí, sim, dá-se 

uma degeminação.   Este fenômeno se aplica tanto entre palavras contíguas quanto no interior 

delas. São exemplos do primeiro tipo: (a) menin[a]legre, vej[u]sinas; e do segundo (b) 

c[o]rdenador, v[e]mente. Bisol (2005, p. 128) informa também que o que há de comum entre 

esses processos é o fato de ocorrerem entre dois núcleos silábicos que entram em contato. No caso 

da degeminação, o que a diferencia dos outros processos mencionados é o fato de não haver 

apagamento de uma das vogais, mas sim uma fusão das duas. 

Bisol (2005) acrescenta que os processos, acima mencionados, são processos de sândi 

vocálico, terminologia restrita aos processos de ressilabificação que afetam as consoantes. 

Isso acontece quando as consoantes em final de palavra são silabadas como ataque da sílaba 

seguinte como, por exemplo, em amor antigo e camisa usada, pronunciadas, respectivamente, 

/amo.ãig/ e /kãmiz.uzada/. 

Para a autora, esta ressilabificação tem uma explicação universal, que corresponde à 

seqüência CV. Ela afirma textualmente: 

 

Esta ressilabificação das consoantes pode ser explicada pela tendência universal de 

uma seqüência CV ser sílabada como CV, isto é, tautossilábica. Mesmo que C e V 

estejam ligados originalmente a sílabas diferentes, elas acabam formando uma nova 

sílaba para satisfazer essa tendência universal. (BISOL, 2005, p. 128). 

 

Ela acrescenta ainda que há uma explicação para a ressilabificação não se dar no 

sentido contrário, isto é, entre uma vogal final e uma consoante inicial seguinte, como se 

constata no exemplo casa rosada /kaza.zada/. 

Embora não se tenha encontrado uma explicação nos estudos de Bisol (2005) sobre o 

tipo de ressilabificação defendido neste trabalho, acredita-se que o proposto aqui coaduna com a 

teoria da ressilabificação, ou mais especificamente, com este tipo de degeminação descrito pela 

referida autora.  Portanto, a adoção do termo degeminação para o fenômeno [h] se deu em 

virtude de ter havido uma fusão entre oclusiva alveolar surda, que constitui a primeira 

consoante da africada alveopalatal, mantendo-se a presença da palatal, que corresponde ao 
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segundo membro, constituindo efetivamente uma consoante palatal, que é o []. Outro 

entendimento para explicar o fenômeno é o de que, como há dois sons surdos na sequência 

sonora, um se funde com o outro, ficando aquele que é prosodicamente mais marcado.  

O primeiro exemplo desse tipo de ressilabificação, ou melhor, de degeminação, aqui 

descrito, pode ser verificado na figura 07, na realização da informante fm3, a seguir apresentada. 

 

 
Fig. 8 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-5KHz) da palavra “corte”, pronunciada pela informante fm3. 

 

Nesta figura, verifica-se a realização da palavra corte, produzida como fricativa 

alveopalatal [], na qual se observa uma baixa concentração de energia, que fica abaixo dos 

3,3KHz, com a ausência da oclusiva alveolar [t]. Isso ratifica o que os teóricos, dentre eles 

Kent e Read (1992), afirmam que algumas fricativas e, principalmente, o // neste caso em 

especial, está atingindo freqüências mais baixas na concentração de energia, como se 

verifica no espectrograma. 

Constata-se ainda que, como mostra a figura 08, anteriormente à fricativa 

alveopalatal, há uma zona de turbulência acústica, indicando a realização de uma fricativa. 

Pode-se acrescentar que, neste caso, também não houve apenas a palatalização da oclusiva 

alveolar, em que se observa a produção da africada. O que possivelmente tenha acontecido é 

que a fusão de um segmento com outro, facilitou a realização de [], no momento em que a 

oclusiva [t] se fundiu com a alveopalatal, a ponto de ter havido uma degeminação, o que 

permitiu a palatalização.  Outro aspecto a ser destacado é o fato de não se poder dizer que se 

trate de uma sibilante, visto que aí ocorre uma palatal plena. Explicando melhor: não houve 

somente palatalização ou uma articulação secundária da oclusiva alveolar; a oclusiva 
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alveolar transformou-se em uma fricativa alveopalatal, isto é, [] realizou-se de forma plena 

como chê e não como uma africada [].  

 

 
Fig. 9 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-15KHz) da palavra “corte”, pronunciada pela informante fm3. 

 

Conforme se observará, também, na figura 10, não há concentração de energia nas 

freqüências mais elevadas. Há de se destacar que o lugar de articulação das sibilantes é 

diferenciado acusticamente pela amplitude do ruído de energia. Nota-se no mesmo 

espectrograma que a concentração de energia acústica das alveopalatais são mais baixas. Por 

esta razão, pode-se afirmar que a fricativa alveopalatal demonstra a região de energia acústica 

mais baixa, em sintonia com o que os estudiosos consideram para um som fricativo em termos 

de sua caracterização acústica. Dessa forma, é possível afirmar que não se trata apenas de uma 

sibilante, o que, de certa maneira, comprova não ter havido apenas a palatalização da oclusiva 

alveolar, mas uma palatalização parcial da fricativa glotal [h].  

Também para a palavra morte, na figura 10, não há concentração de energia na 

realização da fricativa glotal nem mesmo acima dos 9,2KHz, o que confirma, mais uma 

vez, apenas a presença de uma sibilante, assegurando, assim, a realização da fricativa 

alveopalatal, ou melhor, a produção do []  na sua forma plena. Talvez se possa afirmar 

que haja um grau de acomodação entre segmentos fonéticos adjacentes, o que reflete, de 

certo modo, o fato de que, no planejamento e na execução neuromuscular da fala, há 

sempre uma tendência para que a realização de um segmento antecipe as características 

articulatórias de um ou mais segmentos fonéticos adjacentes, no entendimento de Laver 

(1994, p.151). 
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Fig. 10 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-15KHz) da palavra “morte”, pronunciada pela informante fm3. 

 

Comparando-se as palavras corte e morte pronunciadas pela informante fm3, verifica-

se também uma realização contínua da fricativa alveopalatal, cuja concentração de energia de 

ambas, uma na área dos 3,3KHz e a outra na área dos 3KHz, abaixo dos 4KHz. Isso significa 

dizer que, de acordo com os estudiosos, esses resultados de picos espectrais correspondem ao 

que se caracteriza acusticamente como uma fricativa palatal.  Observa-se ainda que, tanto na 

figura 08, representando a palavra corte; quanto na figura 09, da palavra morte, a oclusiva /t/ 

funde-se com a fricativa palatal //. Vê-se ainda que, anterior ao segmento alveopalatal, há 

uma zona de turbulência acústica, o que indica ser a realização de uma fricativa. Outro 

aspecto que se pode observar é quanto à realização desse tipo de som nas concentrações de 

energia. Os teóricos afirmam que [] apresenta maior concentração de energia quando 

comparado com [s], sempre abaixo de 4KHz, o que é confirmado, principalmente, pela figura 

11, a seguir. 

 

Fig. 11 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-15KHz) da palavra “porte”, pronunciada pela informante fm3. 
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Mas, observando-se também a figura 10 e 11, a primeira relacionada à palavra morte e 

a segunda à palavra porte, nota-se que não há concentração de energia na realização da 

fricativa glotal, nem mesmo acima dos 10KHz. O mesmo não se pode dizer da fricativa 

alveopaltal, que, apesar da baixa concentração de energia, abaixo da área dos 3,1Khz,  

caracteriza acusticamente uma fricativa palatoalveolar, pois, como observam Kent e Read 

(1992, p. 123), o segmento [] apresenta uma maior concentração de energia abaixo de 4KHz, 

diferentemente das características acústicas da fricativa glotal.  Essa realização contínua e a 

ausência de concentração de energia nas freqüências mais altas confirmam não se tratar de 

uma sibilante, mas sim da fricativa [], que é, em sua forma plena, uma palatal, como se 

verifica principalmente na figura 12. 

 

 

Fig. 12 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-5KHz) da palavra “porte”, pronunciada pela informante fm3. 

 

Verifica-se, ainda, que, na pronúncia da palavra porte pela informante fm3, constata-

se a ausência da oclusiva alveolar [t], fato  igualmente observado na pronúncia das palavras 

corte e morte, nas figuras 09 e 10.  Houve, aí, o fenômeno da ressilabificação, quando da sua 

realização. Na verdade, ocorreu o que Bisol (2005) denomina de degeminação, que é, 

exatamente, a fusão entre dois segmentos contíguos, ou seja, /t/ e /r/ se fundiram; nessa fusão 

a oclusiva alveolar /t/ transformou-se na fricativa palatal //. 

Na figura 13, representando o oscilograma e espectrograma da palavra porte, nota-se 

mais uma vez a ausência de concentração de energia para a fricativa glotal, nas frequências 

superiores a 10KHz, o que confirma não se tratar somente de uma sibilante. Em seguida, 

verifica-se uma zona de turbulência acústica, antes da fricativa alveopalatal, apontando a 
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realização de uma fricativa.  E nesse caso, também não é possível dizer que houve apenas 

palatalização da oclusiva alveolar, e como mostra o mesmo gráfico, a oclusiva alveolar [t] foi 

assimilada pela fricativa alveopalatal, ocorrendo, o que se denomina assimilação regressiva, 

que se palatalizou parcialmente. 

 

 
Fig. 13 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-15KHz) da palavra “porte”, pronunciada pela informante fm3. 

 

Nesta figura, o espectrograma da palavra porte, realizada pelo informante fm3, 

constata-se que não há concentração de energia na realização da fricativa glotal, nem mesmo 

acima dos 10KHz, o que confirma não se tratar apenas de uma sibilante.  

Comparando-se a figura 13 com a figura 14, a seguir, das informantes fm3 e fm1, tem-

se o seguinte resultado: 

 

 
Fig. 14 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-5KHz) da palavra “corte”, pronunciada pela informante fm1. 
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Na figura 13, vê-se também que, anteriormente à fricativa alveopalatal, há uma zona de 

turbulência acústica, o que indica a realização de uma fricativa, notando-se ausência de 

concentração de energia nas frequências mais elevadas. Em função dessas características, não é 

possível afirmar que se trate de uma sibilante. Dessa forma, não se pode assegurar que houve 

apenas a palatalização da oclusiva alveolar. Entende-se, como indicado nessas figuras, que pode ter 

ocorrido uma fusão da oclusiva velar com a fricativa alveopalatal, resultando no processo de 

degeminação. Já na figura 14, na realização da palavra corte pela informante fm1, ocorreu uma 

realização contínua da fricativa alveopalatal, cuja concentração de energia ficou abaixo dos 3,5KHz, 

e também sem a presença da oclusiva alveolar  [t]. Anteriormente à fricativa alveopalatal nota-se 

uma zona de turbulência acústica, o que indica a realização de uma fricativa, no entanto não há 

concentração de energia nas frequências mais elevadas, não é possível afirmar que se trate de uma 

sibilante. Neste caso, não houve apenas a palatalização da oclusiva alveolar produzindo uma 

africada, a oclusiva alveolar realizou-se como fricativa alveopalatal. 

 

 
Fig. 15 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-15KHz) da palavra “corte”, pronunciada pela informante fm1. 

 

Na figura 15, observa-se que não há concentração de energia na realização da fricativa 

glotal nem mesmo acima dos 12KHz, o que confirma não se tratar de uma sibilante, pois, se 

houvesse concentração de energia nessa zona mais elevada, seria uma sibilante e, 

consequentemente, esse [h] estaria se palatalizando ou se realizando como palatal. Nesse 

caso, ele é produzido pela informante como fricativa glotal, seguida de uma fricativa 

alveopalatal, que no caso em questão, palataliza-se parcialmente. Acredita-se que a realização 

dessa palatalização parcial seja resultado da ressilabificação da oclusiva alveolar surda /t/, que 

se funde com //, em virtude de ambos estarem em fronteira de sílaba, constituindo uma 

espécie de degeminação, através dessa fusão. 
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Como se viu nos exemplos mostrados para a variação sonora [h], esse se deu, 

principalmente, nos casos em que houve a ressilabificação de segmentos, em cuja posição 

ocupa a fronteira de sílaba. Porém, observou-se também que geralmente a fricativa glotal, nos 

contextos aludidos, sofre uma palatalização parcial entre a oclusiva alveolar [t] e a 

palatoalveolar [], tendo como resultado a degeminação do traço palatal. 

Dessa forma, pode-se reafirmar que, neste trabalho, a característica acústica mais 

importante diz respeito à região de maior concentração de energia, pois quanto mais baixa ela 

for, maior é a possibilidade de se verificar a realização de uma fricativa glotal seguida de uma 

fricativa alveopalatal, constatada para a estrutura sonora [h] como um processo de 

degeminação de sons. 

A seguir far-se-á a análise do outro fenômeno encontrado na fala do piauiense, a 

realização [h]. 

 

 

8.4.3.2 A realização [h] 

 

 

A realização [h] foi a mais produtiva encontrada no corpus, considerando que 

ocorreram com 09 (nove) informantes, no total de 20 (vinte) participantes da pesquisa, 

próximando-se dos 50% dos dados levantados. Talvez se pudesse agrupar com o segundo tipo 

de palatalização [h], mas, em virtude da sua idiossincrasia sonora, considerou-se relevante 

separar uma de outra. 

Esse segundo tipo de palatalização [h] é, igualmente ao anterior, um tipo de 

palatalização parcial, só que a diferença de um para o outro é que, neste, a oclusiva alveolar 

surda [t] se mantém, permanecendo também a africada no ataque silábico seguinte. Naquele, 

ou seja, na realização [h], a oclusiva alveolar surda [t] funde-se com [], sofrendo, assim, 

uma espécie de ressilabificação. No caso da realização [h], talvez se possa dizer que 

ocorra uma dupla palatalização: uma antes da africada e outra depois da oclusiva alveolar. É 

um fenômeno inusitado e, acredita-se, ainda não encontrado no Português falado do Brasil. 

Embora seja apontada como parcial, dados os resultados das medidas acústicas, ainda assim, é 

um tipo de palatalização ainda não encontrada no português do Brasil.  
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Para comprovar a recorrência desse fenômeno serão apresentados dados acústicos de 

alguns informantes, que o produziram, nas seções subseqüentes. 

 

 
Fig. 16 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-5KHz) da palavra “corte”, pronunciada pela informante fm2. 

 

Nesta figura, veem-se, respectivamente, o oscilograma e espectrograma da palavra 

corte, realizada pela informante fm2, verificando-se a ocorrência da palatalização da oclusiva 

alveolar [t], seguida da alveopalatal []. Observa-se ainda que, acusticamente, durante a 

produção desse segmento, a palatalização estendeu-se regressivamente à fricativa glotal, 

produzindo uma palatalização parcial. Embora seja uma palatalização parcial, nota-se que há 

uma dupla palatalização: na primeira aparece a fricativa alveopalatal [], antecedida pela 

fricativa glotal [h]; na segunda, tem-se a presença da africada palotoalveolar surda []. Em 

ambos os casos, parece ter ocorrido uma assimilação de traço. A fricativa glotal [h] assimilou 

o traço da palatal seguinte por influência da variante africada [], que, além de sofrer 

assimilação pelo traço anterior de /t/, é ainda assimilado pelo traço surdo do mesmo fonema. 

A iminência da articulação de um segmento oclusivo ou africado, ambos surdos [t] ou [], 

resulta numa força expiratória mais intensa. Daí poder-se afirmar que, como a força do articulador 

móvel sobre o articulador fixo é mais intensa, essa intensificação das forças expiratórias pode acabar 

provocando o enrijecimento da língua, o articulador móvel, dificultando os movimentos da 

vibração, propiciando, assim, o fenômeno da fricção, em acontecendo isso, uma vibrante como o /r/ 

acaba por assimilar o segmento /t/, ao realizar-se como []. (BARROS, 2004).   

Acusticamente, como se vê no espectrograma da figura 17, a realização da palavra 

corte pelo informante fm2 não apresenta concentração de energia semelhante no primeiro e 

no segundo segmento fricativo alveopalatal. Nota-se, na mesma figura, que ocorre ausência 
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dessas concentrações no segmento fricativo glotal, o que aponta para o fato de estar se 

manifestando, de fato, uma consoante fricativa glotal seguida de uma alveopalatal.  

 
Fig. 17 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-15KHz) da palavra “corte”, pronunciada pela informante fm2. 

 

Observando-se também a figura acima, representativa da pronúncia da palavra corte 

pelo informante fm2, nota-se grande concentração de energia na produção da primeira 

fricativa alveopalatal, o que não é semelhante ao visto no segmento imediatamente anterior e 

representativo da fricativa glotal. Vê-se que há maior densidade e concentração de energia na 

realização da fricativa alveopalatal, seguida da oclusiva /t/, ocorrendo, nesse caso, 

palatalização total e não parcial, visto estar em contexto exclusivamente de palatal, 

configurada pela manutenção da africada no ataque silábico seguinte.  Já no segmento anterior 

a este, o que vem antecedido de uma fricativa alveopalatal // e precedido de fricativa glotal 

/h/ parece ter sofrido uma assimilação do tipo regressiva. Diz-se que há assimilação 

regressiva quando dois fonemas contíguos no corpo de um vocábulo, no caso, o primeiro [h], 

que não é palatal, sofre influência do segundo [], que é palatal, tornando-se um som palatal 

pela ação desse último.  

 
Fig. 18 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-5KHz) da palavra “morte”, pronunciada pela informante fm2. 
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Na figura 18 também se observa, através do oscilograma e espectrograma produzidos 

para a palavra morte, que há processo semelhante ao descrito anteriormente, em que se 

constata a incidência de palatalização da oclusiva alveolar surda, constituindo uma africada. 

Essa palatalização estende-se regressivamente à fricativa glotal, produzindo uma palatalização 

parcial. As concentrações de energia tanto para o segundo quanto para o primeiro segmento 

fricativo alveopalatal atingem valores inferiores a 2,9KHz, e a ausência dessas concentrações 

no segmento fricativo glotal confirma tratar-se  de uma consoante fricativa alveopalatal. 

 

 
Fig. 19 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-15KHz) da palavra “morte”, pronunciada pela informante mm1. 

 

Na figura 19, constata-se também maior concentração de energia na realização da segunda 

fricativa alveopalatal que na primeira, representativa da fricativa glotal. Observa-se aí que houve a 

palatalização da oclusiva alveolar, produzindo uma africada. Essa palatalização estendeu-se 

regressivamente à fricativa glotal, resultando em uma palatalização parcial. 

 

 
Fig. 20 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-15KHz) da palavra “porte”, pronunciada pela informante fm2. 
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Na figura 20, produzida para a palavra porte, observa-se que a concentração de 

energia na realização da primeira fricativa alveopalatal não aparece no segmento 

imdeiatamente anterior e representativo da fricativa glotal.  Pode-se afirmar também que a 

palatalização estendeu-se de modo regressivo à fricativa glotal, produzindo, assim, uma 

palatalização parcial. 

O mesmo fenômeno constata-se na pronúncia da palavra corte pelo informante mm1, 

conforme demonstrado, na figura 21, a seguir:   

 

 
Fig. 21 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-5KHz) da palavra “corte”, pronunciada pelo informante mm1. 

 

Semelhantemente ao que ocorreu na fala da informante fm2, anteriormente descrita, a 

palatalização estendeu-se regressivamente à fricativa glotal, produzindo uma palatalização parcial. 

Na figura 21, na realização da palavra corte pelo informante mm1, percebe-se maior 

concentração de energia no segmento referente à fricativa alveopalatal até a faixa dos 2,1KHz, em 

comparação com o segmento imediatamente anterior, representativo da fricativa glotal, em que 

não há concentração de energia. A ausência de concentração de enrgia no segmento fricativo 

glotal ratifica a presença de uma consoante fricativa glotal seguida de uma alveopalatal. 

 

 

8.4.3.3.1 As realizações [h] e [h]: uma comparação 

 

 

Tomando-se para análise as figuras 22 e 23 referentes à palavra morte dos 

informantes mm1 e ms1, notam-se grandes diferenças entre a produção acústica de um e de 

outro, quanto às suas realizações, como ilustram as referidas figuras.  
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Na figura 22, observa-se, pelo oscilograma e espectrograma da palavra morte, que não 

houve concentração de energia na realização da fricativa glotal nas mesmas frequências em 

que houve na fricativa alveopalatal, que chega a atingir cerca de 2,5KHz; o que aponta 

claramente para a não ocorrência da palatalização nos moldes da realização [h] abordados 

neste trabalho. A palatalização constatada nesta figura é a canônica [h], registrada em 

alguns dialetos do português brasileiro. 

 

 
Fig. 22 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-5KHz) da palavra “morte”, pronunciada 

pelo informante ms1. 

 

 
Fig. 23 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-5KHz) da palavra “morte”, pronunciada pelo informante mm1 

 

Já na figura 23, que ilustra a pronúncia da palavra morte pelo informante mm1, dão-se as 

mesmas ocorrências para o fenômeno da palatalização. A palatalização da oclusiva alveolar 

produziu uma africada, sendo que essa palatalização estende-se de modo análogo à fricativa glotal 

de forma regressiva. Ela se realiza sempre no contexto em que a consoante oclusiva alveolar [t] 
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torna-se uma africada palatoalveolar [], quando se encontra diante de uma vogal anterior 

fechada [i], como se verificou na palavra morte.  Essa palatalização deu-se parcialmente. E as 

concentrações de energia comportam-se semelhantemente tanto no segundo quanto no primeiro 

segmento fricativo alveopalatal, atingindo índices inferiores, em torno de 2,2 KHz. 

Comparando-se também a figura 23, anterior, com a figura 24 a seguir, observa-se que nesta 

figura não há concentração de energia na realização da fricativa glotal nas altas freqüências, 

diferentemente do que ocorre na fricativa alveopalatal, que ultrapassa os 10KHz, mas também se 

estende abaixo dos 2,7KHz. Observe-se que a concentração de energia na realização da fricativa 

glotal confirma-se também a partir dos 10KHz, confirmando o movimento gestual no sentido de 

aproximar-se de uma sibilante. Isto demonstra não ter ocorrido palatalização nos moldes que se 

defendem neste trabalho, pois a palatalização produzida pelo informante fs1 já é consubstanciada e 

consagrada na literatura pertinente como realização [h]. 

 

 
Fig. 24 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-15KHz) da palavra “corte”, pronunciada pela informante fs1. 

 

 
Fig. 25 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-15KHz) da palavra “corte”, pronunciada pela informante mm1. 
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Nesta figura, constata-se que a concentração de energia na realização da primeira fricativa 

alveopalatal não se manifesta no segmento imediatamente anterior, representativo da oclusiva glotal. 

Diferentemente do que ocorreu com os informantes ms1 e fs1, das figuras 22 e 24, uma vez que não 

se trata, aqui, de uma tendência à palatalização, mas de uma palatalização propriamente dita. 

Naqueles casos, a percepção auditiva não deixava transparecer a palatalização, enquanto neste, ela é 

perceptível. Também a duração segmental é maior neste caso que naqueles.  

Em termos comparativos, ao analisar as realizações dos segmentos relativos aos 

informantes ms1 e fs1, eles se aproximam em termos de representação de concentração de 

energia para a fricativa alveopalatal, como foi mencionado antes.  Mas não se equivalem, e 

isso já foi constatado por alguns estudiosos da área, como Ladefoged e Maddieson (1996, 

p.139), que acreditam que essa variação de medidas se deve ao fato de não haver medidas 

acústicas para as fricativas, e nesse caso “aposta-se que as medidas importantes para 

caracterizá-las seja a intensidade geral, a freqüência do ponto mais baixo do espectro”.  

Já tomando a realização da palavra morte (fig.22) pelo informante ms1 e comparando-o 

com o informante mm1, para a palavra corte (fig. 25), nota-se que há diferenças. Em ambos, o 

fenômeno da palatalização deve ser analisado de modo diferente. O primeiro informante realiza 

a palatalização canônica [h]; já o segundo palataliza, nos moldes do fenômeno [h], aqui 

abordado. Para o primeiro informante, não houve concentração de energia relativa à fricativa 

glotal nas mesmas freqüências em que se verificou para a alveopalatal; no segundo, a 

concentração de energia da primeira fricativa alveopalatal não se manifesta no segmento 

imediatamente anterior, que representa a fricativa glotal. Para finalizar, pode-se acrescentar que 

em ambas houve palatalizações diferentes: uma relacionada ao que se considera palatalização 

das oclusivas alveolares, produzindo-se fricativas alveopalatais; na outra se verifica uma meia 

palatalização, que se deu de modo regressivo, porque essa palatalização estendeu-se à fricativa 

glotal, produzimndo uma palatalização parcial. 

 

 

8.4.3.4 [h] uma palatalização por assimilação regressiva 

 

 

Numa primeira tentativa de diferenciar um tipo de segmento como é [h] do outro tipo 

[h], ambos com a presença da fricativa palatoalveolar, só que de maneira distinta, adota-

se como parâmetro a descrição da estrutura, verificando o perfil do status fonético-fonológico 
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de ambos. O primeiro aponta a presença da glotal [h], que é considerada uma variante dos 

erres dialetais, seguida de um fone palatoalveolar ou pós-alveolar []. Na segunda, verifica-se 

a presença concomitante de dois fones palatoalveolares, um após a fricativa glotal [h], e outro 

após a oclusiva alveolar surda [t]. No primeiro caso, tem-se uma palatalização parcial, no 

segundo tem-se uma palatalização parcial seguida de uma total palatalização. A idéia de 

palatalização defendida para a segunda ocorrência é a de que há uma palatalização do tipo 

regressiva, visto que o fonema assimilador está depois do assimilado, como se nota nas 

figuras destacadas a seguir. 

 

 

Fig. 26 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-5KHz) da palavra “morte”, pronunciada pelo informante mm1. 

 

Nesta figura, por exemplo, representando a pronúncia da palavra morte pelo 

informante mm1, dão-se as mesmas ocorrências para o fenômeno da palatalização. A 

palatalização da oclusiva alveolar produziu uma africada, sendo que essa palatalização 

estende-se de modo análogo à fricativa glotal, ilustrando, por sua vez, uma palatalização 

parcial, na primeira sequência do segmento [h]. Contudo, nota-se que as concentrações de 

energia apresentam-se de modo semelhante, tanto no segundo quanto no primeiro segmento 

fricativo alveopalatal, atingindo valores inferiores, em torno de, 2,2KHz. Nessa perspectiva, 

pode-se afirmar que a fricativa glotal surda [h] sofre essa palatalização parcial em virtude de 

um processo de assimilação, ocorrido entre [h] e [], que se deu de modo regressivo. Segundo 

Crystal (1988, p. 33), esse tipo de assimilação “se baseia no fato de o som envolvido ser o 

resultado da influência de um som adjacente ou de um som mais distante”, sendo que o tipo 

mais comum é o primeiro, que ele denomina de “contígua” ou de “contato”. Nesse aspecto, 
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pode-se enquadrar a assimilação de [h] por [] como assimilação de contato, visto que este 

último influenciou o segmento [h], sendo também a palatalização considerada parcial e não 

total como se supunha, antes da análise acústica. 

Na figura 27, observa-se igualmente que a concentração de energia na realização da 

primeira fricativa alveopalatal não se manifesta no segmento imediatamente anterior, 

representativo da fricativa glotal. Isso significa dizer que ocorreu na realização da palavra 

porte, pelo informante mm1, uma palatalização parcial, já que durante a articulação da 

fricativa glotal [h] o informante assimilou [] na produção do primeiro segmento, apesar 

disso não se pode dizer simplesmente que houve uma tendência à palatalização, ocorreu uma 

palatalização plena nos moldes como é tratado nesse estudo.   

 

 
Fig. 27 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-5KHz) da palavra “porte”, pronunciada pelo informante mm1. 

 

Também na produção da palavra porte, constata-se a ocorrência da palatalização da 

oclusiva alveolar, produzindo-se uma africada, como ocorre normalmente na língua falada, 

em alguns dialetos do português do Brasil. Essa palatalização estendeu-se regressivamente à 

fricativa glotal, produzindo uma palatalização parcial. Acrescente-se ainda que houve uma 

assimilação de “contato” sofrida pela influência do segmento [] e, por essa razão, se deu a 

palatalização da fricativa glotal de modo parcial. Com relação às concentrações de energia, 

vê-se que esta se apresenta, de modo semelhante, tanto no segundo quanto no primeiro 

segmento fricativo alveopalatal, chegando a atingir valores inferiores a 2,3KHz. 
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Fig. 28 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-5KHz) da palavra “porte”, pronunciada pela informante fm2. 

 

Contrastando-se a mesma palavra porte realizada pelo informante mm1, já 

referenciado acima, com a realização do informante fm2, demonstrado na figura 28, constata-

se que também houve o mesmo fenômeno de palatalização. A fonotática é a mesma: a 

fricativa glotal [h] vem seguida de uma palatoalveolar e depois seguida de uma africada. Essa 

palatalização estendeu-se de modo regressivo à fricativa glotal, produzindo uma palatalização 

parcial. E mais uma vez a fricativa glotal sofreu influência do [], por esse motivo, comunga-

se com a idéia defendida por Crystal (1988), ao dizer que essa assimilação se deu pela 

contiguidade entre os dois segmentos [h] e [], sendo que o segundo influenciou o primeiro, 

dado o fato de [h] acomodar-se aos traços advindos de []. Acusticamente, nota-se pelo 

espectograma que as concentrações de energia se dão de modo semelhante, tanto no segundo 

quanto no primeiro segmento fricativo alveopalatal, atingindo valores inferiores a 2,9 KHz, e 

a ausência dessas concentrações no segmento fricativo glotal indica estarem se manifestando, 

de fato, uma consoante fricativa glotal seguida de uma alveopalatal. 

 

 
Fig. 29 – Oscilograma e espectrograma (banda larga, 0Hz-5KHz) da palavra “porte”, pronunciada pela 

informante fm2. 
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Ao analisar a figura 29, nota-se que houve palatalização da oclusiva alveolar, 

produzindo-se uma africada. Essa palatalização estendeu-se regressivamente à fricativa glotal, 

gerando uma palatalização parcial. As concentrações de energia comportam-se de modo 

semelhante, tanto no segundo quanto no primeiro segmento fricativo alveopalatal, atingindo 

valores inferiores a 2,9KHz, e a ausência dessas concentrações no segmento fricativo glotal 

indica  a presença de uma consoante fricativa glotal seguida de uma alveopalatal. 

 

 

8.5 Considerações Finais 

 

 

Com se viu, nesses dados, analisaram-se as realizações [h] e [h] a partir de um 

corpus controlado, considerando-se os oscilogramas e os espectrogramas, destacando a 

concentração de energia da fricativa alveopalatal [], quando esta vier antecedida da fricativa 

glotal [h]. O último tipo de realização sonora teve maior atenção, em virtude de ter se 

realizado mais e, consequentemente, apresentar mais dados que confirmassem o fenômeno. É 

verdade que tanto o primeiro tipo de realização quanto o segundo não foram, ainda, 

registrados na literatura, o que passa a ser agora.  

As duas primeiras realizações talvez até pudessem ser agrupadas em uma única 

análise, porém, por questões de ênfase e dada a sua relevância no trabalho, consideraram-se as 

duas separadamente, para efeito de estudo. 

Em última análise, pode-se confirmar que a primeira realização sonora é resultado do 

processo de ressilabificação, mais precisamente de um tipo dela: a degeminação, que resulta 

numa fusão da oclusiva alveolar surda [t] com a fricativa alveopalatal [], o que também não 

pode deixar de ser visto como um tipo de palatalização; a outra, considerada uma dupla 

palatalização, uma vez que o segmento sonoro [h] produz uma assimilação por 

“contigüidade” ou “contato”, e os segmentos [h] e [] ficam muito próximos na linearidade 

da fala, um acabando por influenciar o outro, no momento da articulação.  Não se pode deixar 

de mencionar, inclusive, que é exatamente o segmento [], vinculado ao segundo segmento 

da africada [], o responsável pela disseminação do fenômeno da palatalização, que se 

verifica no primeiro segmento [h], que, embora se realize de modo parcial, pela influência 
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daquele, é um tipo de palatalização que, no momento, só acontece na fala do piauiense; 

residente tanto na capital quanto no norte do Estado. 

Essas análises confirmam o que se vem defendendo nesse trabalho sobre a 

palatalização, a de que ela não pode ser entendida ou interpretada como falsa, como 

levantaram alguns pesquisadores, o que se observou, de fato, é que as realizações [h] e 

[h] podem ser consideradas como formas simplificadas de palatalização, para o primeiro 

tipo de segmento sonoro, e ampliadas ou estendidas, para o segundo tipo de palatalização, 

quer parcial ou total, ainda assim, elas ocorrem de algum modo, na fala do piauiense, sem 

que, muitas vezes, sejam percebidas de oitiva. 
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CONCLUSÃO 

 



250 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho, analisou-se o rótico na fala do piauiense em posição de coda. Os 

objetivos para empreender este estudo foram, em primeiro lugar, analisar o rótico quer em 

posição medial quer final, nas quais se encontrava, e avaliar o peso das variáveis estruturais e 

sociais, que interferiam na sua realização. 

Tentou-se fazer um resgate do falar piuiense, através de uma análise sócio-histórica 

com vistas a evidenciar como e com quem o rótico chegou ao Piauí. Como se discutiu no 

capítulo dedicado à sócio-histórica, a formação e colonização desse Estado teve contribuição 

de pernambucanos, baianos e paulistas; contudo os últimos tiveram uma maior participação, 

conforme registra a literatura. Em função disso, é que se defende a ideia de que o /r/ realizado 

pelo piauiense, sobretudo como variante tepe, contou sobremaneira com a participação dos 

paulistas, dada a sua frequência de 19,01%, de acordo com a análise eneária, apresentada pelo 

goldvarb. Outra leitura que se pode fazer é que, visto ser o tepe uma vibrante simples e, 

portanto, uma realização surda da sua modalidade sonora, a vibrante múltipla, realização 

presente, ainda, em grande parte do Estado paulistano, é justificável compreender que as 

relações engendradas desde as origens e a colonização do Piauí guardem relações linguísticas 

com os seus primeiros colonizadores. 

Nesta perspectiva, as variantes do rótico em posição de coda encontradas no corpus 

foram: a fricativa glotal [h], o zero fonético [], o tepe [] e a fricativa palatal []. A primeira 

se constitui a variante mais produtiva do corpus, correspondendo a 48,1% dos dados 

analisados.  A segunda mais produtiva foi a variante zero fonético [ø] com 22,2%, figurando 

em terceiro lugar o tepe [], representando 19,01% dos dados, ficando em quarto lugar a 

fricativa palatal [] com 10,6% dos dados levantados. 

Esses resultados são condicionados por fatores linguísticos e sociais. Dos 11 (onze) 

grupos de fatores constituídos, excetuando-se o que corresponde à variável dependente, 08 

(oito) foram selecionados pelo programa Goldvarb.  O grupo de fatores contexto fonológico 

precedente foi o primeiro e mais importante grupo selecionado pelo programa de regra 

variável. Neste grupo, as vogais médias anteriores favoreceram, por ordem crescente, zero 

fonético, fricativa palatal e tepe. Já no grupo vogal alta, apenas a variante tepe [] se 

destacou, com peso relativo considerável. A variável vogal média posterior favoreceu as 

variáveis fricativas glotal [h] e palatal [], com pesos um pouco acima do ponto neutro. 
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Também a variável independente vogal baixa favoreceu apenas a fricativa glotal [h], fato que, 

de certa forma, confirmou o que se supunha, a ocorrência dessa variável só é possível diante 

de uma vogal [-alta] e [+retr]. 

A variável tonicidade apresentou resultados que confirmam o que era esperado: houve 

favorecimento para a fricativa palatal [], quando em posição de sílaba tônica, ocorrendo uma 

inibição nas átonas para a mesma variante. Com relação à fricativa glotal [h], houve 

favorecimento na sílaba tônica, embora seu peso relativo tenha ficado nas cercanias.  Com relação 

ao zero fonético [ø], pode-se dizer que, como o apagamento se apoia na sílaba tônica para 

compensar a eliminação do rótico, é justificável, portanto, que este fator incida na sílaba tônica, 

favorecendo, assim, o zero fonético.  

A variável extensão da palavra favoreceu as variantes fricativa palatal [] e tepe [] 

com mais de três sílabas, seguindo-se da variante zero fonético [ø], que apresentou peso 

relativo bem próximo às duas variantes anteriores para o mesmo grupo de fator. Já com 

relação à variável três sílabas, destacaram-se na implementação do rótico, em ordem 

crescente, a variante o zero fonético, o tepe e fricativa palatal. O mesmo não se pode dizer 

para os grupos de fatores com uma ou duas sílabas, em que se verificou peso abaixo do ponto 

neutro para as variantes tepe [], zero fonético [ø] e fricativa palatal [], o que aponta para 

um não favorecimento desse grupo de fatores para estas variantes. 

Quanto à variável categoria gramatical, os resultados mostraram que os nomes, em 

geral, são os grandes implementadores das variantes tepe, zero fonético e fricativa palatal; 

seguindo-se de outas categorias gramaticais, que favoreceram o tepe e o zero fonético, 

respectivamente. O verbo aparece em último lugar, como fator que inibe o uso do rótico em 

outras variantes. 

Os resultados apontaram tendência ao apagamento do rótico, figurando em segundo 

lugar no cômputo geral dos dados; mesmo quando ocorre a sua manutenção, a realização é 

caracterizada por uma variante que indica o enfraquecimento do /r/, a fricativa glotal [h], que 

corresponde a  50% dos resultados gerais. O segmento [h] é uma variante fricativa posterior que 

apareceu em posição de coda medial e final, com predominância da medial. 

Quanto às variáveis sociais, três apresentaram relevância para o fenômeno estudado: sexo, 

escolaridade e faixa etária. Os homens usam mais a fricativa glotal que as mulheres; e estas, por 

sua vez, inovam mais, adotando a variante menos conservadora, a fricativa palatal.  Mais 

escolaridade favorece a manutenção do tepe, provando, desse modo, que quanto mais nível de 

escolaridade tem o indíviduo, maior será a possibilidade de uso da variante de prestígio. A 
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variante fricativa glotal é usada, preferencialmente, pelos indivíduos da faixa etária I e II, ou seja, 

por jovens e adultos, em contrapartida a fricativa palatal é mais adotada por indivíduos da faixa 

etária III, que corresponde aos de mais idade. Este fato pode ser interpretado como um processo 

em mudança, visto que esta variante acontece com maior frequência entre os falantes de maior 

idade e diminui nos grupos de menor idade. 

Com relação às análises acústicas, duas realizações foram encontradas para a variante 

fricativa glotal [h] seguida da fricativa palatal []: as realizações [h] e [h]. Quanto à 

realização [h], foi preterida em virtude de haver uma farta bibliografia de que se tem 

conhecimento, dando conta da sua efetiva realização, no português falado no Brasil.  

A realização [h] apresentou poucos dados, mas esse tipo de produção chamou 

atenção pela sua idiossincrasia. Defende-se a ideia de que ocorreu o seguinte: durante a 

realização houve uma fusão da oclusiva [t] com a fricativa palatal [], resultante de uma 

ressilabificação do tipo degeminação, em que se observa também uma palatalização, já que a 

fricativa glotal se palataliza por influência da fricativa palatal. Este aspecto pode ser 

entendido como uma assimilação regressiva. 

Para a outra realização [h], pode-se dizer que houve uma dupla palatalização. Na 

primeira parte do segmento, em que a fricativa glotal [h] vem seguida de uma palatal, a 

palatalização é considerada também parcial, pois se entende que a fricativa palatal influenciou 

a glotal, podendo-se dizer, também, que aquela assimilou traços desta última.  No segundo 

segmento, aquele que vem com a africada, a palatalização é total. Neste último caso, tem-se 

uma palatalização de fato, pois conta-se com a presença da africada, seguida da vogal [i].   

Os espectrogramas evidenciaram ainda que quanto mais houver concentração de energia nas 

freqüências mais baixas, maior será a possibilidade de essa realização de /r/ como [] caracterizar 

uma palatalização como mostraram os espectrogramas e oscilogramas.  

Pode-se depreender também que o fonema /r/ assumiu uma de suas formas variantes, 

que é a realização glotal [h], configurando a presença de [] ao seu lado e confirmando, dessa 

forma, a presença de uma palatal, o que evidenciou a palatalização parcial do rótico.  

Entende-se que tais resultados, baseados na análise acústica, não invalidam de forma alguma a 

hipótese levantada para esse tipo de realização, considerando-se que o /r/ foi realizado através 

de uma das suas variantes e contou com a presença da fricativa palatal [], que se encontra 

em contexto e condições ideais favoráveis à palatalização do rótico.  
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Enfim, pode-se dizer que os resultados de uma pesquisa, longe de serem definitivos, 

acabam por levantar outras hipóteses, questões a respeito do objeto investigado, revelando 

limitações do trabalho, como foi o caso do capítulo dedicado à acústica, pois na proposta 

inicial não se havia pensado em uma análise dessa natureza, a idéia era outra. Apesar da 

dificuldade em se realizar tal análise, em virtude do pouco tempo de que se dispunha para 

efetivá-la, e em parte pelo pouco conhecimento que se tinha na área de acústica, o trabalho foi 

concretizado.  

Talvez os resultados não tragam grande contribuição para os estudos da área, mas 

acredita-se que é uma semente, uma ideia que foi plantada sobre determinados segmentos sonoros 

que ainda não receberam nenhum tipo de tratamento na literatura, como é o processo de 

palatalização registrado no falar do piauiense. Antes de ser uma maneira „errada‟ se dizer morte 

por mo []te, ou divertimento por dive[]timento, é uma realização perfeitamente natural, tão 

natural que, de oitiva, às vezes não é percebida como tal, somente aquele que tem um propósito de 

observar a fala, como o pesquisador, é capaz de notar essa ocorrência.  

Espera-se que este trabalho acrescente informações e abra espaço para novas pesquisas 

a respeito da descrição do rótico no dialeto piauiense, podendo contribuir também para a 

descrição do português, em última análise. 
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