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RESUMO 

MELO, Marcelo A. S. Lopes de. Desenvolvendo novos padrões na comunidade de 

fala: um estudo sobre a fricativa em coda na comunidade de fala do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 2012. Dissertação de Mestrado em 

Linguística. 

A presente dissertação tem por objetivo a variação da fricativa em coda, com foco na 

variante glotal, a partir dos dados de duas amostras constituídas por indivíduos de dois 

grupos sociais diferentes da comunidade de fala do Rio de Janeiro: a) CENSO 2000, 

composta por indivíduos da classe média com Ensino Fundamental e Médio; b) EJLA, 

composta por adolescentes socialmente excluídos, que não tiveram acesso à educação 

formal e que, no momento das entrevistas, cumpriam medida de internação em uma 

unidade do estado. Estudos anteriores mostraram que a variante glotal é aquela menos 

realizada entre falantes da classe média com Ensino Fundamental e Médio (7% cf. 

SCHERRE & MACEDO, 2000) e Ensino Superior (1% cf. CALLOU & BRANDÃO, 

2009). Os resultados da amostra EJLA revelaram um percentual de 30% de glotal contra 

54% de pós-alveolares em posição de coda silábica, enquanto os resultados com falantes 

da amostra CENSO 2000 replicaram a tendência já observada para a comunidade de 

fala. Os dados das duas amostras foram submetidos aos programas Goldvarb e Rbrul. A 

rodada do Goldvarb revelou o efeito do contexto seguinte, do status morfológico da 

coda e do tamanho da palavra para ambas as amostras, além da posição da coda para a 

amostra EJLA. Os resultados para as variáveis sociais testadas para cada amostra 

revelaram que, para a amostra CENSO 2000, não há diferença significativa entre os 

falantes de diferentes faixas etárias e que a glotal é favorecida entre falantes do sexo 

masculino e com baixa escolaridade; enquanto, para a amostra EJLA, a glotal foi 

realizada com maior frequência em contextos informais e os indivíduos contribuíram 

diferentemente para a variação da coda. A rodada do Rbrul testou as mesmas variáveis, 

tendo sido adicionado o item lexical como uma variável independente. Os resultados 

obtidos por meio do Rbrul confirmaram os efeitos mais relevantes mencionados para as 

rodadas do Goldvarb, além de também incluírem o efeito da frequência do item: uma 

análise qualitativa das palavras mais frequentes revelou que, para os indivíduos da 

EJLA, algumas palavras são predominantemente realizadas com a glotal. A diferença 

entre os dois grupos sociais não só revela uma diferença na frequência de uso da glotal, 

mas também pode estar relacionada a diferentes direções da mudança na comunidade de 

fala. Os resultados obtidos são entendidos se forem considerados os Modelos Baseados 

no Uso, já que tais modelos concebem uma arquitetura de gramática capaz de acomodar 

tanto a variabilidade como o detalhe fonético à representação sonora das palavras. Os 

falantes de classe social mais baixa estão desenvolvendo um novo padrão de 

representação: algumas palavras têm a glotal como representação central da coda. Há 

uma propagação da glotal entre os falantes de classe mais baixa que só pode ser 

capturada se o item for considerado uma variável independente.  

Palavras-chave: Variação, fricativa em coda, Modelos Baseados no Uso. 
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ABSTRACT 

The variable use of coda fricatives has been studied not only in Brazilian Portuguese but 

also in many other languages. The present dissertation focuses on the variation of 

fricative in coda – especially on the glottal variant –, and compares the results obtained 

from two different samples of the speech community of Rio de Janeiro: a) CENSO 

2000, comprising middle class speakers of both higher and lower education; b) EJLA, 

comprising adolescents from a socially excluded lower class, which received no regular 

education and who lived in a reformatory when they were interviewed. Previous studies 

about the speech community of Rio have shown that the glottal is the less frequent 

variant for speakers of higher education (7% CF. SCHERRE & MACEDO, 2000) or 

university level (1% CF. CALLOU & BRANDÃO, 2009). The results revealed that the 

lower class sample showed a presence of 30% of glottal against 54% of post-alveolar 

codas, while middle class speakers (CENSO 2000) replicated the tendency already 

observed for the speech community. The data were submitted to Golbvarb and Rbrul 

runs. The Goldvarb run revealed the effect of the following context, morphological 

status of the coda and size of the word for both samples and the position of the coda for 

EJLA. The results for the social variable tested in each sample revealed that there is no 

significant difference among speakers of different age levels, and that the glottal is 

favored by men and speakers with lower level of schooling for CENSO 2000; while, for 

EJLA speakers, speech style and individuals have an effect on the variation, the glottal 

is more frequent in casual speech and the individuals contribute differently for the 

variable use of the coda. The Rbrul run tested the same constraints and added the lexical 

item as an independent variable. The results showed the same constraints obtained with 

the Goldvarb run besides the effect of the lexical item: high frequency words tend to be 

realized with the glottal. A qualitative analyses of these words revealed that some words 

are almost categorically realized with the glottal among EJLA speakers. The difference 

between these two social groups is not only a difference in the frequency of the glottal 

variant, but it can also be related to different directions of a change in the speech 

community in Rio de Janeiro. Assuming the Usage Based Model approach, such 

differences are more properly understood because this approach considers a model of 

grammar capable of accommodating both the variability and the phonetic detail to the 

sound representation of words in the lexicon. The lower class speakers are developing a 

new pattern of representation: some words have the glottal variant as the main 

representation of the coda. There is a spread of the glottal among lower class speakers 

that can only be captured if we consider the word as an independent variable. 

Key-words: Sociolinguistic variation, Coda fricative, Usage Based Model. 
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[O juiz fala como vocês?] Não...o juiz, ele tem 

habilidade que nós não tem ...o juiz que pega o 

cara que vem lá de fora aqui pro Brasil...ele [juiz] 

tem que ter a língua dele [do cara]...ele [juiz] não 

pode ter a nossa língua (...)...ele tem que estudar as 

sete língua...aquelas sete língua...não...as doze 

língua lá de fora: aramaica, americano, 

gringo...essas língua todinha...o juiz tem que ter 

essa língua (...) porque pro cara trabalhar lá no 

governo, ele tem que passar num teste. 

Adolescente CLE, entrevista realizada na Escola 

João Luiz Alves em 22 de maio de 2008 

 

Quando nada acontece há um grande milagre 

acontecendo que não estamos vendo. 

João Guimarães Rosa 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante os anos de 2008 e 2009, foram realizadas 14 entrevistas com indivíduos 

do sexo masculino que cumpriam medida socioeducativa de internação na Escola João 

Luiz Alves, uma unidade de atendimento a adolescentes infratores no Estado do Rio de 

Janeiro. A nova amostra – mais tarde batizada de EJLA em razão do nome da instituição 

onde as entrevistas foram realizadas – propiciou o início de uma pesquisa de iniciação 

científica desenvolvida a partir de um projeto piloto que contava com a análise de 03 

das 14 entrevistas realizadas. O objeto da referida pesquisa era a variação da fricativa 

em coda, com foco especial na realização da glotal. 

Desde o início, a quantidade de ocorrências da variante glotal entre os 

indivíduos da nova amostra chamava atenção. Os primeiros resultados confirmaram que 

os indivíduos da nova amostra faziam uso da glotal em percentuais bem mais elevados 

do que aqueles registrados em estudos anteriores sobre a comunidade de fala do Rio de 

Janeiro: cerca de 30% das realizações da fricativa em coda se davam com a variante 

glotal. Scherre & Macedo (2000) constataram que, entre indivíduos da classe média 

com ensino fundamental e médio, a glotal foi realizada apenas em 7 % das ocorrências 

da fricativa em coda. Já entre falantes com nível universitário, esse percentual, 

conforme constatado por Callou & Brandão (2009), é ainda menor: apenas 1%. 

Igualmente, além do alto percentual para realização da variante glotal, chamava 

a atenção o fato de alguns itens serem realizados predominantemente com a variante 

glotal. Tentou-se, então, capturar os itens que eram realizados com maior frequência 

entre os indivíduos da nova amostra a fim de observar o comportamento destes itens. 

Apesar de o programa estatístico disponível à época deste primeiro levantamento 

(Varbrul/Goldvarb) trazer grandes limitações à análise dos efeitos do item lexical, foi 

possível observar que alguns itens, de fato, eram realizados preferencialmente – senão 

categoricamente – com a glotal, o que indicava a relevância do item lexical para a 

realização da variante glotal. 

Em uma segunda etapa, com o advento do programa estatístico Rbrul e a 

ampliação das análises das entrevistas de 03 para 08 indivíduos, o papel do item lexical 
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para a realização da variante glotal tornou-se mais evidente. Isto porque foi possível 

observar que, além de uma forte motivação fonética já observada em estudos anteriores, 

a fricativa em coda, em alguns itens muito frequentes entre os indivíduos da amostra 

EJLA, era realizada predominantemente com a variante glotal. 

Assim, as evidências trazidas a partir da análise dos dados da amostra EJLA 

podem ajudar a lançar um novo olhar sob aspectos ainda em discussão acerca da 

mudança linguística: qual a unidade da mudança sonora? como a mudança sonora é 

implementada? Da mesma forma, os dados da nova amostra podem contribuir para uma 

discussão acerca da organização do conhecimento linguístico ou, em outras palavras, os 

novos dados podem ajudar a repensar os modelos tradicionais para a arquitetura de 

gramática. 

Além disso, os novos resultados obtidos podem ajudar a ampliar a compreensão 

acerca do comportamento linguístico da comunidade de fala do Rio de Janeiro; vale 

dizer: os resultados obtidos a partir da nova amostra apontam para uma direcionalidade 

da variante em coda diferente daquela prevista em estudos anteriores. Esta diferença 

quanto à direcionalidade da variante pode indicar o desenvolvimento de um novo – e 

diferente – padrão fonológico na comunidade de fala do Rio de Janeiro. O 

desenvolvimento de novos padrões fonológicos em uma mesma comunidade de fala, 

por sua vez, parece estar intimamente ligado a fatores extralinguísticos. Dessa forma, a 

observação de um grupo social que nunca foi objeto de pesquisas sociolinguísticas pode 

contribuir não só para uma descrição linguística mais apurada sobre uma determinada 

comunidade de fala, como também pode, certamente, trazer importantes contribuições 

para os estudos linguísticos. 

Assim, foram levantados, para a presente dissertação, dados de 08 entrevistas da 

amostra CENSO 2000, composta por indivíduos da classe média da cidade do Rio de 

Janeiro. A finalidade deste novo levantamento era comparar os dados das duas amostras 

(CENSO 2000 e EJLA) e, assim, observar o comportamento de indivíduos oriundos de 

diferentes classes sociais. Como um dos objetivos era analisar o papel do item lexical na 

variação da fricativa em coda, uma metodologia diferente daquela empregada em 

estudos anteriores foi utilizada: os dados de todas as entrevistas foram levantados em 

sua totalidade, sem que se fizesse qualquer restrição de tempo/duração. Como as duas 

amostras em análise não são aleatórias para classe social e por terem sido ambas 
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gravadas com um intervalo de tempo considerável (aproximadamente 08 anos), optou-

se por rodar separadamente os dados das duas amostras. 

Esta dissertação apresenta-se dividida em seis capítulos: no primeiro, serão 

apresentados os pressupostos gerais da teoria variacionista, bem como serão discutidos 

o status da variação na gramática e os modelos teóricos que tentam explicar a mudança 

sonora; no segundo capítulo, serão apresentados diversos estudos – em diversas línguas, 

no Português Brasileiro e na comunidade de fala do Rio de Janeiro – acerca da variação 

da fricativa em coda; no terceiro capítulo, serão expostos os objetivos e hipóteses 

formulados para o estudo realizado, bem como a metodologia empregada; no quarto 

capítulo, a análise dos dados realizada por meio do programa Goldvarb para as duas 

amostras será exposta; no quinto capítulo, serão apresentadas as análises dos dados 

submetidos ao programa Rbrul, programa por meio do qual foi possível observar a 

importância do papel do item lexical para o fenômeno em análise; e, por fim, no sexto 

capítulo serão apresentadas as conclusões da presente dissertação. 
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1. VARIAÇÃO E MUDANÇA 

 

O presente capítulo aborda questões relativas à variação e mudança sonora. Na 

primeira parte, serão apresentados os pressupostos lançados pela proposta variacionista 

para os estudos linguísticos. Em seguida, será discutido o status da variação da 

gramática, momento em que serão apresentados os modelos multirepresentacionais 

como uma possibilidade teórica para a variação sociolinguística. Por fim, serão 

apresentados os dois modelos teóricos (neogramático e difusionista) que tentam explicar 

como a mudança sonora opera nas diferentes línguas, apresentando-se ainda uma 

terceira proposta formulada por Bybee (2002) acerca da mudança sonora.  

 

 

1.1 Os estudos linguísticos no século XX e a Sociolinguística 
Variacionista 

 

Cristófaro-Silva & Gomes (2004) observam que “[o] primado da categoricidade 

do sistema ou da invariância da gramática data do estruturalismo linguístico”. As 

referidas autoras observam ainda que a teoria gerativa deu continuidade à concepção 

estruturalista de uma gramática invariante. Da mesma forma, as ideias propagadas pela 

teoria gerativa ajudaram a moldar os estudos sobre o conhecimento linguístico e, 

segundo as quais, o desempenho do falante, a exemplo da dicotomia proposta pelo 

estruturalismo da primeira metade do século XX, foi desprezado. 

Contra a tendência tradicional de considerar a língua um objeto de estudo 

isolado de seu uso, a partir da década de 60, Willian Labov, em seus trabalhos – um 

sobre a comunidade da ilha de Martha’s Vineyard, no litoral de Massachusetts
1
, e o 

outro sobre a estratificação social do inglês em Nova York
2
 – desenvolveu, ao lado de 

                                                 
1
 LABOV, W. (1963). The Social Motivation of a Sound Change. Word 19.273-309. 

 
2
 LABOV, W. (1966). The Social Stratification of English in New York City. Washington, D.C.: 

Center of Applied Linguistics. 
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estudos intensivos de contato linguístico em situação de bilinguismo (WEINREICH, 

1953
3
), e de interação dialetal (HERZOG, 1965

4
), um modelo de descrição e 

interpretação da variação linguística conhecido como Sociolinguística Variacionista 

ou Teoria da Variação
5
. 

A Sociolinguística Variacionista passou a conceber a língua como um sistema 

heterogêneo, a fim de explicar a mudança linguística. Além disso, essa proposta passou 

a considerar que a variação é influenciada não só por fatores internos ao sistema como 

também por fatores de natureza social. Assim, o estudo da variação linguística assumiu 

como objetivo determinar os fatores responsáveis pela sistematicidade da variação numa 

determinada língua. Os estudos variacionistas, ao buscarem superar a concepção de ser 

a língua um sistema homogêneo e autônomo, adotaram a ideia de que a variação é 

inerente a qualquer língua, não sendo tal variação aleatória, mas sim sistemática e 

previsível tanto estruturalmente quanto socialmente.  

 A proposta da variação inerente tem por objetivo explicar a mudança 

linguística. De acordo com Labov, toda mudança pressupõe variação, mas nem toda 

variação constitui um processo de mudança.  Neste sentido, o objetivo final da proposta 

variacionista era explicar por que as línguas mudam, construindo para tanto um modelo 

que acabasse com as dicotomias entre ‘indivíduo e sociedade’, ‘sincronia e diacronia’, 

‘homogeneidade e heterogeneidade’. Ao assumirem que “a mudança linguística é um 

processo contínuo e o subproduto inevitável da interação linguística”, Herzog, Labov & 

Weinreich (1968) decidem “romper com a identificação da estruturalidade com a 

homogeneidade” e propõem que “uma explicação razoável da mudança dependerá da 

possibilidade de descrever a diferenciação ordenada dentro da língua” (p. 87-88). 

Neste sentido, Weinreich, Labov e Herzog (1968) propuseram cinco questões 

principais a serem abordadas no estudo da mudança linguística: 

                                                                                                                                               
 
3
 WEINREICH, U. (1953). Languages in Contact. New York: Publications of the Linguistic Circle of 

New York. 

 
4
 HERZOG, E. (1965). The Yddish Language in Northern Poland. Bloomington & The Hague. 

 
5
 WEINREICH, LABOV & HERZOG. Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança 

linguística: texto elaborado, em primeira versão, para ser apresentado no Simpósio “Direções para a 

Linguística Histórica”, na Universidade do Texas (EUA), em 1968, e que é considerado o ponto de 

partida para as investigações sobre a dinâmica da mudança nas comunidades contemporâneas. 
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a) Condicionamentos: os fatores condicionantes de uma mudança 

linguística podem ser tanto linguísticos como sociais; 

b) Transição: a transição de um estágio para outro, momento em que se 

observam mudanças intermediárias; 

c) Encaixamento: o fato de ser toda mudança linguística encaixada tanto no 

sistema linguístico quanto no sistema social; 

d) Avaliação: “estabelecer empiricamente os correlatos subjetivos dos 

diversos estratos e variáveis numa estrutura heterogênea”, além de 

determinar diretamente “o nível de consciência social” (p. 124); 

e) Implementação: exposição das razões pelas quais mudanças ocorrem em 

uma determinada língua em uma determinada época. 

Além disso, a concepção de língua adotada pelos variacionistas permitiu que 

fosse observada a dinamicidade da mudança em progresso por meio de estudos dos 

fenômenos variáveis em um determinado momento em diferentes faixas etárias através 

do construto do tempo aparente. A direcionalidade de uma mudança linguística pode ser 

prevista mesmo antes de o processo de mudança ter sido concluído: por meio de uma 

análise distribucional e quantitativa das variáveis por diferentes faixas etárias, a 

observação de processos em curso permite que sejam feitas inferências sobre fenômenos 

que ocorreram no passado. 

Entretanto, mudanças ocorridas numa idade específica e repetidas nas sucessivas 

gerações costumam ser identificadas como potenciais problemas para o construto de 

tempo aparente. Mudanças dessa natureza referem-se, em sua maioria, à fala de crianças 

e adolescentes, as quais são menos relevantes para o construto de tempo aparente. 

Porém, o que de fato é significativo são os ajustes sócio-dialetais manifestos por jovens 

adultos no processo de adaptação às pressões do mercado de trabalho. Sankoff e 

Laberge (1978 apud BAILEY, 2003) identificaram esse tipo de mudança no francês 

falado no Canadá, tal como Labov em pesquisas realizadas sobre o inglês em lojas de 

departamento como a Sacks e a Macy’s. Labov (1972) sustenta que tais mudanças 

tendem a se afirmar mais claramente no decorrer da vida profissional dos falantes, a 

partir do momento em que esses mesmos falantes expandem seus círculos sociais. Esse 

tipo de adaptação sócio-dialetal condicionada a pressões do mercado de trabalho ainda é 

pouco estudada, mas pode trazer consequências linguísticas para o construto de tempo 
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aparente.  A mudança de comportamento linguístico determinado pelas pressões do 

mercado de trabalho tem um alcance bem mais restrito do que aquela associada à 

aquisição da linguagem, porém a possibilidade de sua ocorrência deve ser levada em 

consideração em qualquer estudo do tempo aparente (cf. BAILEY, 2003). 

Além disso, estudos de tempo aparente podem apontar para um padrão de 

variação estável existente em uma comunidade sem que um processo de mudança 

linguística tenha sido implementado; ou seja: “correlações sistemáticas com a variável 

idade não são, muitas vezes, índices conclusivos de uma mudança em progresso na 

língua” (PAIVA & DUARTE, 2010: 179). Por este motivo, estudos de tempo real – 

quer sejam de longa duração (análise através de séculos por um período dilatado de 

tempo), quer sejam de curta duração (análise de períodos discretos de tempo através da 

comparação de, por exemplo, duas décadas) – aliam-se aos resultados obtidos em um 

estudo de tempo aparente a fim de confirmá-los. Há dois tipos de estudos de tempo real 

de curta duração: o estudo de painel, em que os indivíduos que integraram uma amostra 

anterior são recontatados; e o estudo de tendência, “que se baseia na comparação de 

amostras aleatórias da mesma comunidade de fala, estratificadas com base nos mesmos 

parâmetros sociais, em dois momentos do tempo” (PAIVA & DUARTE, op.cit.: 188). 

Decerto que a questão maior formulada pela proposta variacionista – por que as 

línguas mudam? – remete a questões maiores acerca do conhecimento linguístico. 

 

 

1.2. O status da variação na gramática 

 

Desde o final da década de 1960, os estudos variacionistas têm se ocupado em 

caracterizar o comportamento de estruturas linguísticas variáveis tal qual se manifestam 

no uso real da comunidade de fala. De acordo com o modelo inicialmente proposto para 

os estudos variacionistas, e a fim de atender às necessidades de se explicar a mudança 

linguística, postulou-se a ideia de um modelo de heterogeneidade ordenada, bem como a 

formulação do conceito de “variável linguística” (WEINREICH, LABOV & HERZOG, 

1968). 
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O conceito inicialmente proposto para ‘variável linguística’ implicava em 

assumir que as variantes de uma variável possuiriam equivalência semântica e 

identidade estrutural subjacente, o que sempre conduziu a diversos problemas e 

questionamentos acerca da definição clássica de ‘variável linguística’. Além disso, a 

arquitetura de gramática tradicionalmente assumida, cujo núcleo seria invariante, traz 

diversos problemas para a formulação de ‘variação inerente’: como conceber uma 

gramática para o falante capaz de acomodar a variação se o próprio conceito de 

gramática supõe um núcleo invariante? (CRISTÓFARO-SILVA & GOMES, 2004: 32)  

 Da mesma forma, as diferentes propostas desenvolvidas por diversos modelos 

concebidos à luz da proposta gerativista reforçam “o fato de que a concepção da 

variação inerente não se encaixa na representação única da gramática” (CRISTÓFARO-

SILVA & GOMES, op. cit.: 33). 

Pierrehumbert (1994) afirma que a variação não é – ou não pode ser – negada 

por qualquer linguista e sustenta que se faz necessário discutir não só o papel e a 

representação da variação na gramática, mas também as implicações que um modelo 

diferente daquele tradicionalmente considerado traria para o conhecimento linguístico. 

Pierrehumbert (2003) sustenta que a variação não pode ser concebida apenas como 

‘processo’ e defende que a variabilidade é representacional, devendo ser acomodada em 

uma teoria capaz de dar conta de incorporar gradiência e distribuições probabilísticas. 

De acordo com a autora, os níveis de representação para a organização sonora das 

línguas são: 

a. nível fonético paramétrico – a representação deste nível consiste em um 

mapa quantitativo do espaço acústico e articulatório. Na percepção da 

fala, descreve-se a codificação perceptual do sinal de fala em cada caso. 

Na produção da fala, descreve-se como os gestos articulatórios se 

desdobram no tempo e no espaço; 

b. a codificação fonética – o sistema de codificação fonética de uma língua 

é abstraída a partir do espaço fonético paramétrico que define o 

inventário disponível em uma língua para as formas de codificação da 

palavra (representação fonológica das palavras). Na fonologia 

tradicional, essas categorias são tidas como fonemas. Fonemas são 

unidades mínimas contrastivas e podem ser equiparados em diferentes 

posições estruturais. No entanto, recentes evidências sugerem que 
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categorias fonéticas são consideravelmente menos abstratas do que 

fonemas. Fonemas não são unidades mínimas, uma vez que incluem 

informações redundantes. Também não são equiparáveis entre diferentes 

contextos. Assim, eles podem ser vistos como picos na distribuição total 

fonética da língua ou como alofones posicionais. Codificação fonética 

não inclui apenas os segmentos de voz, mas também aspectos da 

prosódia e entonação que são definidas com relação ao sinal de fala; 

c. as formas da palavra no léxico – cada palavra no léxico do falante tem 

uma representação de sua estrutura sonora, o que permite que cada 

palavra seja reconhecida. A mesma representação se interpõe entre a 

percepção e a produção, tornando possível um falante repetir as palavras 

que ele tenha adquirido através da percepção: as formas das palavras 

também são abstrações sobre o espaço fonético. Uma certa palavra é 

aprendida por meio da exposição repetida dessa palavra na fala. A 

frequência de ocorrência de uma palavra tem impacto na representação 

de longo prazo dessa palavra. Tais fenômenos reforçam a ideia de que as 

palavras são generalizações a partir da fala; 

d. a gramática fonológica – a gramática fonológica abrange tanto a 

estrutura prosódica como fonotática e descreve o conjunto de palavras 

possíveis em uma língua. A gramática é revelada por julgamentos de 

boa-formação das palavras, assim como neologismos e empréstimos. A 

fonologia representa generalizações sobre a forma das palavras no léxico, 

que são, por sua vez, generalizações a partir da fala. Assim, a fonologia 

não é abstraída diretamente a partir fala, mas indiretamente a partir da 

forma das palavras. 

e. correspondências morfofonológicas –  um certo radical ou afixo pode 

assumir diferentes formas fonológicas em diferentes palavras. Muitas das 

diferenças são atribuídas a restrições gerais da gramática fonológica. 

Assim, por ocupar um lugar central no conhecimento linguístico do falante, a 

variação não poderia ser representada apenas por meio de processos fonológicos 

(PIERREHUMBERT, 1994). Basicamente, Pierrehumbert (2003) assume que os 

falantes armazenam informação fonética detalhada e que a representação fonológica 

envolve padrões fonológicos recorrentes no léxico, relações fonotáticas e relações 

morfossintáticas entre os itens lexicais. 
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Pierrehumbert (2003) sustenta ainda que, apesar de a concepção da fonologia 

como uma gramática formal (com unidades abstratas) ser frequentemente assumida em 

oposição à ideia de que a fonologia envolve conhecimento estatístico, tal oposição não é 

válida. Isto porque uma teoria probabilística nos obriga a atribuir uma distribuição de 

probabilidades para as variáveis: sem variáveis, não haveria como um modelo estatístico 

de aprendizagem tabular estatísticas sobre qualquer fenômeno. 

Ainda de acordo com Pierrehumbert (2003), “a introdução de distribuições 

probabilísticas ao modelo fornece ferramentas para lidar com os dados variáveis e 

resultados gradientes”. Entretanto, isso em nada se opõe a um tratamento rigoroso de 

todos os fenômenos que se mostram categóricos. Desta forma, a autora assume que uma 

teoria definitiva e verdadeira da fonologia envolveria tanto as distribuições de 

probabilidades quanto a distribuição de variáveis abstratas, uma vez que as variáveis 

abstratas têm distribuições de probabilidades sobre os outros níveis de representação: “a 

análise cuidadosa de como as distribuições estatísticas são estabelecidas e diferenciadas 

entre si nos permite chegar a conclusões importantes sobre a natureza da linguagem 

humana, conclusões que nos escapam em um quadro não-probabilístico” 

(PIERREHUMBERT, 2003). Uma estrutura probabilística, ainda de acordo com a 

autora, nos permite fazer inferências sobre a utilização do espaço fonético de uma forma 

que não é possível em uma abordagem puramente categórica. 

Recentemente, Labov (1994) propôs uma dimensão diferente daquela que fora 

apresentada inicialmente para o conceito de variação, segundo a qual um modelo 

probabilístico é incorporado à gramática do falante. Assim, Labov (op. cit.) advoga que  

regras variáveis são limites probabilisticamente controlados de 

comportamento variável, limites estes que regem as distribuições ao 

longo do tempo, sendo que nenhuma expressão única pode ser 

aceitável ou inaceitável, gramatical ou agramatical, com respeito a 

essa regra
6
. 

De qualquer forma, persiste ainda a ideia de que a variação ocuparia um lugar 

periférico no conhecimento linguístico do falante nas diversas teorias fonológicas 

                                                 

 
6 “Variable rules are probabilistically controlled limits of variable behavior, which govern distributions 

over time, and no single utterance can be acceptable or unacceptable, grammatical or ungrammatical, with 

respect to such a rule”. (LABOV, 1994: 580) 
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contemporâneas (Fonologia Lexical, Fonologia Autossegmental, Fonologia Gerativa, 

Teoria da Otimalidade) (Cf. Pierrehumbert, 1994). Com relação à proposta dos modelos 

multirepresentacionais de tratar a variabilidade representacionalmente, Labov (2006a) 

sustenta que seria impossível capturar todas as formas pelas quais nós reconhecemos 

sons e vozes diferentes – ou seja, todas as ‘nuances’ da variação – , motivo pelo qual 

não há como capturar e incorporar em um modelo todas as variações sonoras 

encontradas. De acordo com Labov (op. cit.), o que realmente interessa aos estudos 

variacionistas é estudar a variabilidade associada à mudança; ou seja: como a mudança 

é iniciada, como a mudança é transmitida através de diferentes gerações, o que move a 

mudança, quando a mudança é implementada entre outros como a mudança é iniciada, 

como a mudança é transmitida através de diferentes gerações, o que move a mudança, 

quando a mudança é implementada entre outros. 

A diferença entre abordagem tradicional por regras (processos) ou restrições 

(rule-based), defendida por Labov, e a abordagem baseada no uso (usage-based), 

defendida por autores como Joan Bybee e Janet Pierrehumbert, tem sido, atualmente, 

um tópico recorrente não só em relação à fonologia, mas também em relação a outros 

aspectos da gramática. Os modelos propostos a partir de uma abordagem baseada no 

uso não fazem separação entre léxico e fonologia e estabelecem que as abstrações 

fonológicas emergem das formas das palavras representadas no léxico. Uma questão, 

então, é colocada: como capturar as diversas realizações fonéticas associadas a um 

mesmo item lexical? 

De acordo com o modelo proposto pela Teoria de Exemplares
7
, a estrutura do 

conhecimento linguístico é construída pela representação na memória da totalidade de 

experiências linguísticas vivenciadas pelo indivíduo, sendo que o conhecimento do 

padrão sonoro de um determinado item lexical não é reduzido apenas aos fonemas que 

constituem este item. A Teoria de Exemplares prevê o registro detalhado de toda 

informação que um indivíduo pode encontrar em um item lexical. Desta forma, a 

representação lexical pode incluir um vasto conjunto de traços acústicos detalhados e 

que se baseiam nas formas sonoras que um indivíduo ouve, além de um conjunto de 

                                                 
7
 A Teoria de Exemplares foi primeiramente introduzida na psicologia como um modelo de percepção e 

categorização. Subsequentemente, esta teoria foi estendida, de maneira específica, para os sons da fala 

por Johnson (1996), obtendo grande êxito, particularmente, em um modelo para categorização de vogais. 

(PIERRUMBERT, 2000) 
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traços acerca do comportamento articulatório das formas sonoras que este mesmo 

indivíduo produz. Cada ocorrência, então, carrega tanto informações linguísticas como 

não-linguísticas (FOULKES & DOCHERTY, 2006).  

Neste sentido, a Teoria de Exemplares prevê que um indivíduo não só armazena 

como também pode acessar padrões fonológicos que são cruciais para determinado item 

e que, ao mesmo tempo, carregam informação de indexação de várias naturezas (social, 

gênero, regional entre outras). As associações são automaticamente criadas na memória 

entre as informações linguísticas e de indexação que são transmitidas pela fala: os 

usuários mapeiam não só os padrões fonológicos de um determinado item, mas também 

outras dimensões contidas na forma sonora que é produzida, como por exemplo, a 

identidade do falante (FOULKES & DOCHERTY, op. cit.). 

Neste contexto, a variação deixa de ser periférica e passa a ocupar um lugar 

central na representação do conhecimento linguístico do indivíduo, uma vez que, por 

meio dos modelos propostos à luz da Teoria de Exemplares, todas as variantes passam a 

integrar a arquitetura da gramática de cada falante, motivo pelo qual todas as nuances – 

linguísticas e não-linguísticas (indexação social, por exemplo) – de cada realização 

encontram-se representadas (FOULKES & DOCHERTY, op. cit.). No entanto, a 

representação proposta a partir da Teoria de Exemplares conduz a outra questão: o fato 

de a representação conter tantas informações detalhadas de cada ocorrência não 

sobrecarregaria a memória do falante, inviabilizando o modelo proposto? 

Pierrehumbert (2000), ao incorporar a Teoria de Exemplares ao modelo de 

representação do conhecimento linguístico, responde a esta questão de duas maneiras. 

Em primeiro lugar, a memória se enfraquece: lembramos com maior facilidade de algo 

que ouvimos recentemente do que de algo que ouvimos há muito tempo, motivo pelo 

qual “os exemplares mais frequentes de codificação das experiências recentes têm 

níveis de ativação maior do que exemplares de codificação de experiências menos 

frequentes e menos recentes”. 

Além disso, o espaço paramétrico no qual os exemplares encontram-se 

representados é granulado. Como resultado, ainda segundo Pierrehumbert (2000), “um 

exemplar individual – que é uma memória detalhada de percepção – não corresponde a 

uma única experiência de percepção, mas sim a uma classe de equivalência de 
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experiências percebidas”. Quando uma nova realização (token) é mapeada, ela é 

classificada conforme sua semelhança com os exemplares que já estão armazenados. 

Desta forma, “a codificação e percepção de um novo token ocupa um lugar relevante no 

espaço paramétrico”: “para classificar o novo token, a rotulagem mais provável se dá 

em função da rotulagem dos exemplares com características mais próximas em que o 

novo token é armazenado”. 

Bybee (2001) e Pierrehumbert (2003) assumem a ideia de que os itens 

linguísticos não são estocados numa lista não-estruturada; pelo contrário, as 

regularidades e similaridades observáveis entre os itens fazem parte da estrutura de 

armazenagem/estocagem, sendo construída uma rede de conexões a partir dos itens (cf. 

CRISTÓFARO-SILVA; GOMES, 2004: 37). Todas as ocorrências concretas de uso 

percebidas são armazenadas, formando categorias que representam diretamente a 

variação encontrada no uso. 

Os modelos multirepresentacionais concebem a ideia de um léxico organizado 

por similaridades fonéticas e semânticas, em torno da qual as palavras se encontram 

relacionadas. Esta nova postulação admite representações estáveis, porém dinâmicas: “a 

estrutura é emergente e dinâmica, permitindo que o sistema tenha plasticidade em seu 

dinamismo” (CRISTÓFARO-SILVA; GOMES, 2004: 38).  

As contribuições trazidas pelas propostas tradicionais não são abandonadas 

(conceito de fonema, mora, sílabas entre outros), uma vez que esta nova visão lançada 

pelos modelos multirepresentacionais acerca dos estudos da variação permite a 

acomodação do detalhe fonético na Fonologia clássica. O verdadeiro desafio, de acordo 

com Pierrehumbert (2000), decorre do fato de que a visão clássica oferece importantes 

subsídios sobre a representação mental da fonologia. Apesar da possibilidade de 

existirem propriedades fonéticas idiossincráticas referentes a uma palavra, esta pode 

também ser entendida como uma estrutura composta por unidades sonoras que também 

são compartilhadas com outras palavras. Ainda de acordo com a referida autora, o 

modelo mais adequado deve descrever a interação de detalhes fonéticos específicos das 

palavras com princípios mais gerais da estrutura fonológica das palavras. 

Além disso, os modelos multirepresentacionais consideram que não apenas a 

produção das diversas formas linguísticas interessa aos estudos da variação. Para tais 
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modelos, a percepção de quem escuta é essencial para a construção do conhecimento 

linguístico do falante, mesmo que este mesmo falante não produza determinada variante 

realizada por outros falantes (FOULKES & DOCHERTY, 2006). 

Conceber a percepção – e não só a produção – como parte integrante do 

conhecimento linguístico implica em uma importante mudança na concepção do 

conceito de variação. Neste contexto, os modelos multirepresentacionais acomodam 

melhor as variantes observadas, uma vez que consideram as diversas variantes como 

parte da experiência do falante de produzir e ouvir. Em outras palavras: as diversas 

variantes são concebidas como parte da nuvem de representações das possibilidades 

fonéticas dos itens lexicais, como no modelo de Pierrehumbert (2001), cuja distribuição 

equivaleria a de uma distribuição normal, que captura a distribuição de variáveis 

contínuas em termos probabilísticos, em que as variantes mais usadas pelo falante 

ocupariam o centro da representação e aquelas menos utilizadas, a cauda. 

 

 

1.3. Mudança sonora 

 

Para que uma mudança tenha ocorrido em uma determinada língua, há que se 

observar um período em que coexistem duas ou mais formas linguísticas. No entanto, 

apesar de toda mudança implicar variação, “nem toda variabilidade e heterogeneidade 

na estrutura linguística implica mudança” (WEINREICH et al, 2006: 126). A fim de 

explicar como a mudança sonora opera nas diferentes línguas, dois modelos distintos 

firmaram-se na literatura ao longo do tempo: o modelo neogramático e o modelo 

difusionista (difusão lexical). Tais modelos diferem, sobretudo, no que se refere à forma 

como a mudança linguística é implementada, bem como qual seria a unidade 

responsável pela propagação da mudança (unidade sonora ou item lexical). Entretanto, 

conforme será apresentada em seguida, uma terceira proposta tenta explicar a mudança 

sonora, trazendo um novo olhar sobre os modelos neogramático e difusionista. 
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1.3.1. Neogramáticos e Difusionistas  

 

O modelo neogramático, proposto, nas últimas décadas do século XIX, por um 

grupo de linguistas da Escola de Leipzig, concebeu a evolução fonética como resultante 

da atuação mecânica de forças físicas e psíquicas. Essa escola criou uma teoria acerca 

da mudança sonora, teoria esta considerada, à época, “um dos maiores avanços da 

linguística” (OLIVEIRA, 1991). 

De acordo com a perspectiva desenvolvida pelos neogramáticos, a mudança 

linguística atingiria todo o léxico de maneira abrupta, não permitindo exceções. De 

acordo com Oliveira (1991), a justificativa para tal pensamento encontrava suas raízes 

na crença de que as ‘leis’ da evolução fonética agiam de maneira absolutamente regular. 

Essa perspectiva pautava-se no princípio de que a língua, por ser uma atividade humana, 

era regulada por uma série de ‘leis’, isto é, por princípios que deveriam ser investigados 

dentro das regras gerais que governam o comportamento humano. 

Segundo Oliveira (op. cit.), para os neogramáticos, portanto, o léxico não 

exerceria influência nas mudanças linguísticas, posto que as mudanças ocorreriam 

gradativamente no som e, posteriormente, atingiriam todas as palavras. Assim, seguindo 

a visão dos neogramáticos, se um som muda, este mesmo som deve mudar em todos os 

itens, sem seleção lexical; vale dizer: A→B/C – D (lê-se A torna-se B no ambiente CD, 

em que A é o segmento que sofrerá mudança, B o segmento no qual A transformou-se e 

C e D o ambiente fonológico da mudança) todo A vai virar B no contexto CD. 

A mudança, ainda de acordo com Oliveira (op. cit.), concebida sob a perspectiva 

dos neogramáticos, afetaria sistematicamente o mesmo elemento, em idênticas 

ocorrências e condições, quer seja no nível do indivíduo, quer seja no nível do som. Isto 

porque todos os membros de uma determinada comunidade modificariam seu 

comportamento de forma regular, bem como todos os fonemas que estivessem no 

mesmo ambiente fonético seriam afetados do mesmo modo. 

As exceções aparentes ao caráter necessário das ‘leis fonéticas’ descritas pelos 

neogramáticos – conforme já explicitado anteriormente – eram explicadas por meio do 

‘empréstimos’ ou por da ‘analogia’. Este último recurso (analogia) era utilizado pelos 
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neogramáticos para dar conta das anomalias (ou resíduos) causadas pelas mudanças 

sonoras. Para os autores da época e que filiados a esta proposta, a analogia restauraria o 

equilíbrio entre ‘forma’ e ‘função’, que teria sido destruído pela mudança sonora (cf. 

OLIVEIRA, op. cit.). 

Outro recurso adotado como explicação às ‘leis fonéticas’ postuladas pelos 

neogramáticos foi o empréstimo: vocábulos tomados de empréstimos de outras línguas 

não sofreriam ação da mudança, motivo pelo qual preservariam a forma antiga. 

O movimento neogramático teve, desde sempre, caráter polêmico. O radicalismo 

com que encaravam os fatos linguísticos, principalmente no que diz respeito às 

mudanças sonoras, foi bastante criticado. Apesar das muitas oposições documentadas na 

literatura, os neogramáticos tiveram o mérito de aliar uma perspectiva histórico-

científica da linguagem aos resultados do método-comparatista então vigente. Seus 

princípios inauguraram uma nova visão dos estudos, encadeando os fatos históricos 

numa ordem natural e confirmando determinadas correspondências entre idiomas. 

De todos os debates pelos quais passou o modelo neogramático, o mais acirrado 

foi – e ainda é – o que coloca, de um lado, os neogramáticos e, de outro, os 

difusionistas. 

Como já destacado anteriormente, a tônica do pensamento neogramático se 

baseava fundamentalmente no princípio da regularidade e na analogia, centrando o foco 

da mudança sonora no campo da fonética e da fonologia. Segundo a perspectiva adotada 

pelos neogramáticos, as mudanças são operadas sem exceção e condicionadas 

unicamente por fatores de natureza sonora. 

 Ao contrário da visão dos neogramáticos, os dialetologistas sustentavam que 

cada palavra teria sua história, motivo pelo qual nem todas as palavras seriam atingidas 

em um processo de mudança sonora. Além disso, os dialetologistas defendiam que a 

frequência de uso de uma determinada palavra poderia interferir em um processo de 

mudança sonora (GOMES & SOUZA, 2010).  No final da década de 60, a posição 

defendida pelos dialetologistas ganhou novos contornos a partir dos trabalhos de Wang, 

Chen e Cheng sobre o chinês, tendo sido posteriormente ampliada por estudiosos como 

Krishnamurti (1978), Labov (1981), Phillips (1984), Chen e Wang (1975), Oliveira 



 30 

(1992) entre outros. Esta nova proposta – difusão lexical – tenta dar conta das 

regularidades, postulando que as mudanças sonoras não são, como sustentavam os 

neogramáticos, foneticamente graduais e lexicalmente abruptas, mas exatamente o 

contrário.  

Para os difusionistas, as mudanças são foneticamente abruptas e gradualmente 

implementadas no léxico das línguas. Assim, uma mudança, ocorrida inicialmente em 

algumas palavras, é propagada para outras palavras com estrutura semelhante. Em 

alguns casos, a difusão lexical deixa algumas palavras permanentemente sem qualquer 

alteração sonora; em outros casos, a mudança atinge todas as palavras da língua que, 

potencialmente, poderiam sofrer a mudança sonora. Dessa maneira, os difusionistas 

deslocam o foco da mudança da unidade sonora para a unidade morfo-lexical.  

A tese difusionista é fortemente reforçada por três argumentos: 1) inúmeras 

exceções a determinadas mudanças fonéticas não podem ser explicadas unicamente por 

analogia e/ou empréstimos; 2) muitos processos fonológicos não são explicados 

somente por condicionamentos sonoros, mas por vários fatores, incluindo os de natureza 

sócio-geográfico-cultural; e 3) nem todos os vocábulos que contêm o som em mudança 

são afetados simultaneamente e da mesma maneira. 

Face às divergências observadas entre os modelos neogramático e difusionista, 

Labov (1981) suscita uma questão central para ambos os modelos: na evolução do 

sistema sonoro, a unidade básica da mudança seria a palavra ou o som? O autor, diante 

do paradoxo existente entre o modelo Neogramático e o modelo da Difusão Lexical, 

defende a “co-ocorrência” de ambos os modelos: “both are right, but both cannot be 

right” (LABOV, op. cit.: 269). Assim, Labov (op. cit.) assume uma postura 

intermediária entre os dois modelos: para o autor, algumas mudanças ocorrem de acordo 

com o modelo neogramático e outras ocorrem de acordo com o modelo difusionista.  

Ao analisar a mudança vocálica na Filadélfia, Labov (op. cit.) destaca que 

muitas características trazidas pelos dados aproximaram-na de uma abordagem 

neogramática; no entanto, a cisão do short-a, observada na mudança vocálica na 

Filadélfia, demonstra um caso de Difusão Lexical. 
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Para resolver esse paradoxo, Labov (op. cit.) propõe localizar a regularidade 

neogramática nas regras de reajustes fonéticos (low-level output rules) e a difusão 

lexical na redistribuição de classe de palavras abstratas em outras classes abstratas. 

Labov (1981) expõe ainda que os termos abrupto e gradual são os responsáveis pelo 

paradoxo e se referem ao modo de se encarar a mudança, ou seja, difusionistas e 

neogramáticos enxergam o mesmo movimento – ser abrupto, ser gradual – de dois 

pontos diferentes.  

Por outro lado, Oliveira (1991), partindo de constatações empíricas e baseando-

se em dados reais, assume uma postura radical e sustenta que, apesar de existirem, a 

longo prazo, resultados neogramáticos, não existem mudanças sonoras neogramáticas; 

ou seja: “uma mudança sonora da forma X → Y/Z pode atingir regularidade se, e 

somente se, Z fornece um ambiente fonético natural para Y”. Em outras palavras, uma 

mudança é implementada lexicalmente, num estágio anterior, em algumas palavras que 

apresentavam um ambiente fonético natural para a mudança. Com o tempo, a regra X → 

Y/Z acaba por alcançar uma regularidade completa em todas as palavras que apresentam 

o mesmo ambiente fonético. Para Oliveira (op. cit.), a palavra – e não o som – é a 

unidade básica de mudança, sendo todas as mudanças sonoras lexicalmente 

implementadas. 

 

1.3.2. Uma nova proposta: Bybee (2002) 

 

A partir da dicotomia observada entre neogramáticos e difusionistas acerca da 

mudança linguística, Bybee (2002), ao analisar a redução de /t/ e /d/ finais no inglês, 

propõe uma gradualidade tanto fonética quanto lexical para os processos de mudança 

sonora, uma vez que tal gradualidade pode ser capturada pela duração do som e não 

apenas pela ausência ou presença de um determinado som. Assim, a autora em 

referência situa a dicotomia entre neogramáticos e difusionistas como consequência do 

modelo de arquitetura de gramática tradicionalmente assumido, ou seja, aquele que 

concebe uma representação única e abstrata para as formas sonoras das palavras. 

Bybee (op. cit.) problematiza a questão ao sustentar que a mudança sonora pode 

tanto ser foneticamente como lexicalmente gradual, o que resultaria em uma forma 
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diferente de representação fonológica das palavras: se o detalhe fonético, que não está 

apenas no plano distintivo, pode estar associado a algumas palavras, então, um modelo 

de gramática mais apurado para a representação fonológica deve permitir a acomodação 

do detalhe fonético na representação mental das palavras. 

Ainda de acordo com Bybee (op. cit.), a redução de /t/ e /d/ finais no inglês não 

atinge todas as palavras de maneira igual. A autora sustenta ainda que há evidências 

para que tal redução ocorra de forma gradual: o final de palavras com /t/ e /d/ no inglês 

podem variar em termos de duração, sendo que esta variação ocorre sob as mesmas 

condições e na mesma direção da redução. Assim, a variação da duração do som pode 

ser um indicativo de gradualidade fonética que só pode ser capturada se forem levados 

em consideração detalhes subfonêmicos não observáveis no plano da distintividade, mas 

em um modelo que permita acomodar o detalhe fonético à representação cognitiva das 

palavras. Isto implicaria em dizer que a gradualidade se dá: 

a) tanto lexicalmente, uma vez que nem todas as palavras são atingidas 

da mesma forma; 

b) como foneticamente, uma vez que a gradualidade pode ser capturada 

pela duração do som e não apenas pela ausência/realização do som.  

Diferentemente dos modelos neogramáticos (mudança foneticamente gradual e 

lexicalmente abrupta) e de difusão lexical (mudança foneticamente abrupta e 

lexicalmente gradual), a Fonologia de Uso, em consonância com os modelos 

multirepresentacionais
8
, pressupõe que toda mudança sonora é, tanto foneticamente 

como lexicalmente, gradual. 

Além disso, a Fonologia de Uso, proposta por Bybee (2001), sugere que “a 

frequência com que os itens lexicais são usados na língua afeta a representação mental e 

a forma fonética das palavras” (CAMPOS & CRISTÓFARO SILVA, 2008: 375). A 

frequência, um dos vários fatores que atuam no processo de variação, é tida como 

parâmetro fundamental para o armazenamento do conhecimento linguístico.  

                                                 
8
 Modelos que adotam a Teoria dos Exemplares como modelo representacional, tendo sido tal teoria 

apresentada por Johnson (1997) e desenvolvida por Pierrehumbert (2001). 
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De acordo com Bybee (2001), existem dois tipos de frequência a serem 

considerados:  

Frequência de tipo (type frequency) corresponde à frequência de um 

padrão específico no léxico (ou dicionário). Frequência de ocorrência 

(token frequency) corresponde à frequência de ocorrência de uma 

unidade – palavras, estrutura silábica, unidade sonora – em um 

determinado corpus (CRISTÓFARO-SILVA; GOMES, 2004, pg. 38).  

 

As frequências de tipo e de ocorrência, embora operem em harmonia, produzem 

diferentes efeitos sobre as mudanças sonoras. Bybee (op. cit.) prevê dois efeitos 

diferentes da frequência de ocorrência nos processos de mudança: 

a) as mudanças foneticamente motivadas afetam mais rapidamente os 

itens lexicais que têm alta frequência de ocorrência – por questões 

articulatórias (automação de produção), os itens lexicais com 

frequência de ocorrência mais alta tendem a ser afetados mais 

rapidamente; 

b) nos casos em que não há motivação fonética (mudança analógica): 

i. itens com alta frequência de ocorrência tornam-se mais 

resistentes à mudança – a alta frequência de ocorrência de um 

determinado item pode garantir que este item não seja 

afetado, uma vez que a sua alta ocorrência oferece ao falante 

fonte suficiente de aprendizado em sua experiência com a 

língua; 

ii. itens de baixa frequência são os primeiros a serem atingidos – 

a baixa frequência de determinado item pode fazer com que 

este item seja mais rapidamente afetado, uma vez que sua 

baixa ocorrência não oferece ao falante fonte suficiente de 

aprendizado, fazendo com que o falante recorra a formas mais 

frequentes e similares em sua experiência com a língua. 

Um terceiro efeito da frequência pode ser verificado: o efeito da frequência de 

tipo (type frequency) na determinação da produtividade. Apesar de a produtividade de 

um padrão não ser determinada apenas pela frequência de um determinado tipo de 
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estrutura, quanto mais itens forem abarcados por um sistema, mais forte ele se torna e, 

consequentemente, mais disponível esse mesmo item se torna para ser aplicado a outros 

itens (CRISTÓFARO-SILVA; GOMES, 2007: 171). 

Se a frequência é um parâmetro fundamental para a estocagem do conhecimento 

linguístico, decerto que o contexto de uso também será. Bybee (2002), ao analisar a 

redução de /t/ e /d/ finais no inglês, demonstra que palavras que ocorrem mais 

frequentemente em contextos que favorecem a mudança são atingidas mais rapidamente 

do que palavras que ocorrem menos frequentemente em contextos favoráveis à 

mudança. Para tanto, a autora analisou três grupos de palavras: a) contração da negação 

em verbos auxiliares; b) palavras terminadas em sílaba átona com /nt/, tais como 

‘government’, ‘different’ e ‘pregnant’; c) verbos no passado regular. 

Bybee (2002) observa que o contexto seguinte para os três grupos em análise 

varia, o que pode constituir ambiente tanto para redução quanto para a retenção de /t/ e 

/d/ finais em inglês. Bybee, então, analisou a redução do /t/ e /d/ para os três grupos de 

palavras de acordo com o contexto seguinte em que tais palavras ocorrem (pausa, 

seguido de vogal ou seguido de consoante): 

TABELA 01. Distribuição do final /t/ e /d/ antes de pausas, vogais e consoantes (BYBEE, 

2002)
9
 

 Pausa Pré-vocálico Pré-consonantal N 

n’t 10% 10% 80% 379 

-nt 36% 22% 42% 59 

-ed 13% 40% 47% 279 

todas as palavras 15% 21% 64% 1.996 

 

Conforme se observa na Tabela 01, o grupo de palavras com o segmento ‘n’t’ 

apresenta uma maior probabilidade de o contexto seguinte ser uma consoante, o que não 

ocorre exatamente para os outros dois grupos de palavras. Importante salientar que o 

contexto pré-consonantal é o ambiente mais favorável à redução de /t/ e /d/ no inglês, 

                                                 
9
 Bybee (2002:277) 
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sendo o contexto pré-vocálico o ambiente menos favorável à redução em análise
10

. De 

acordo com a Tabela 01, verifica-se que o contexto seguinte mais frequente para os 

itens com final ‘n’t’ é aquele seguido de consoante. 

Por meio da Tabela 02, observa-se que a redução ou retenção de /t/ ou /d/ 

diminui ou aumenta em função da frequência dos tipos analisados: 

TABELA 02. Índices de apagamento para os três grupos de palavras e todas as palavras antes de 

pausa, vogal e consoante (BYBEE, 2002)
11

 

 Pausa Pré-vocálico Pré-consonantal 

n’t 16/39 (41%) 31/36 (86%) 254/304 (84%) 

-nt 8/21 (38%) 9/13 (69%) 11/25 (44%) 

-ed 5/37 (14%) 8/112 (7%) 61/130 (47%) 

todas as palavras 111/296 (38%) 158/428 (37%) 756/1272 (59%) 

 

Isto se deve também ao contexto de uso em que tais segmentos se encontram: 

em contextos desfavoráveis, a frequência será menor, mesmo que a ocorrência do 

segmento seja alta. Na Tabela 01, por exemplo, apesar de a ocorrência do segmento 

“n’t” ser alta (379 ocorrências), a realização deste mesmo segmento em contexto 

desfavorável é baixa (10% antes de pausa e 10% antes de vogal). Isto revela que há que 

se considerar também, além da frequência do item, o contexto de uso em que os itens 

aparecem. 

                                                 
10

 “Thus, words that occur more frequently before vowels will show less deletion overall than words that 

occur more frequently before consonants” (BYBEE, 2002: 276) 

 
11

 Bybee (2002: 275) 
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1.4. SÍNTESE 

 

Neste capítulo, foram expostos os fundamentos da proposta variacionista, 

segundo a qual deveria ser abandonada a ideia de ser a língua um sistema autônomo e 

homogêneo, adotando-se a concepção de heterogeneidade estruturada. Assim, os 

variacionistas passaram a buscar um modelo teórico capaz de acomodar, em uma 

abordagem estrutural, o fato de a variação ser inerente ao sistema lingüístico com o 

objetivo de explicar a mudança linguística. 

Os pressupostos teóricos lançados pelos Modelos Multirepresentacionais 

também foram expostos, pressupostos estes sob os quais foi discutido o status da 

variação fonológica na gramática, isto é, seu papel representacional. Além disso, foi 

apresentada a discussão acerca da mudança sonora: as diferentes propostas que tentaram 

explicá-la (neogramáticos e difusionistas), bem como uma nova proposta que tenta dar 

outro tratamento à mudança sonora (BYBEE, 2002).  

Neste sentido, será observada a distribuição das fricativas na comunidade de fala 

do Rio de Janeiro em dois grupos sociais distintos, a fim de observar o comportamento 

destes dois grupos e capturar novos padrões que possam estar se desenvolvendo, bem 

como a fim de saber se a direcionalidade da realização da fricativa em coda segue na 

mesma direção. A partir dos pressupostos teóricos apresentados como arcabouço para o 

presente trabalho, assumiremos que as fricativas em coda final fazem parte da 

experiência do falante (produção e percepção), bem como integram a nuvem de 

representações das possibilidades fonéticas dos itens lexicais. 
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2. A VARIAÇÃO DA FRICATIVA EM CODA 

 

O presente capítulo divide-se em três partes: 1) uma visão geral do fenômeno 

linguístico que constitui o objeto de estudo do presente trabalho; 2) a revisão de alguns 

trabalhos que observaram o fenômeno em questão em diversas línguas; 3) a revisão de 

alguns trabalhos que analisaram o fenômeno no Português Brasileiro, em especial na 

comunidade de fala do Rio de Janeiro. A revisão dos diversos trabalhos que serão 

apresentados se faz necessária, a fim de que sejam observadas tanto as convergências 

quanto as divergências no que se refere ao estudo da variação do –S em coda. Desta 

forma, será possível identificar aspectos que podem ou não ser motivados por princípios 

universais. 

 

 

2.1. As fricativas em coda 

 

Consoantes fricativas são sons produzidos a partir da fricção causada pelo 

estreitamento da passagem de ar pelos articuladores. Dentre as consoantes fricativas, 

encontram-se as sibilantes. Peter Ladefoged (1982: 167 apud GUIMARÃES, 2008) 

demonstra que as sibilantes possuem não só maior energia acústica como também mais 

alta melodia (pitch) do que as outras fricativas. Os sons [, , , ] são considerados 

sibilantes, sendo que, nas fricativas alveolares [, ], a fricção ocorre na região dos 

alvéolos; ao passo que, nas sibilantes alveopalatais [, ], a fricção ocorre na parte 

medial do palato duro (CRISTÓFARO-SILVA, 2001, p. 32). 

No Português Brasileiro (doravante PB), todas as sibilantes podem ser 

produzidas em início de sílaba, constituindo a realização de uma determinada sibilante, 

neste contexto, uma oposição de significado: ‘assa’ [], ‘asa’ [], ‘acha’ 

[] e ‘aja’ []. Em contrapartida, quando realizadas em posição pós-vocálica, 

essa oposição não se verifica, uma vez que qualquer uma das sibilantes pode ocorrer em 
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final de sílaba sem causar mudança de significado, por exemplo, “mas” , “mas 

como” [ ], “mas ainda” [ ] ou “mas gosto” [ ]. 

Além das variantes descritas, ainda é possível a realização da sibilante em posição de 

coda silábica como zero fonético [Ø] ou variante aspirada [], como em “mas não”: 

[ ] ou [ ]. Por fim, também há possibilidade de variação da sibilante em 

posição de onset (ataque silábico) em alguns itens sem alteração, como em re[]istro e 

re[]istro; []urrasco e []urrasco]. 

Na comunidade de fala do Rio de Janeiro, a realização posterior da fricativa em 

coda pode ter uma articulação velar ou glotal, não sendo possível, na maioria das 

ocorrências, identificar claramente o ponto de articulação. Um dos rótulos usados na 

literatura sobre o fenômeno em questão para classificar a realização posterior da 

fricativa em coda – sem fazer distinção entre realizações velares ou glotais – tem sido o 

da “variante aspirada” (cf. GRYNER & MACEDO, 2000; SCHERRE & MACEDO, 

2000)
12

. Callou & Brandão (2009) fazem ora uso do rótulo “variante aspirada”, ora do 

rótulo “fricativa glotal” para classificarem as fricativas posteriores. 

Nesta dissertação, adotaremos a nomenclatura “fricativa glotal”. Entretanto, o 

fato de adotar o rótulo “fricativa glotal” para todas as realizações da fricativa posterior 

não significa que o ponto de articulação de uma fricativa posterior tenha sido 

exatamente a posição glotal. Assim, o rótulo “fricativa glotal” indica um conjunto de 

possibilidades articulatórias potencializadas a partir da posição velar. 

Tradicionalmente, entende-se a realização da sibilante em coda [ø] ou [h] como 

resultado de um processo de lenição ou enfraquecimento consonantal, que ocorre 

quando uma consoante é produzida com um grau relativamente fraco de esforço 

muscular e força respiratória. De acordo com Harris (1994: 120, apud MARTINS, 

2007), por meio de um processo de lenição ou abrandamento consonantal, um segmento 

passa por uma série de estágios, sendo o resultado final deste processo o cancelamento 

de tal segmento. 

                                                 
12

 SCHERRE & MACEDO (2000): “fricativa glotal/laríngea ou aspirada (). 
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Dubois et alli (1993:359) descreve o processo de lenição, abrandamento ou 

enfraquecimento consonantal como 

(...) o fenômeno de evolução histórica ou de alternância sincrônica 

pelo qual, em certas línguas e numa dada posição – geralmente na 

posição intervocálica – as consoantes são realizadas com um grau 

menor de fechamento sob a influência das vogais: as fricativas surdas 

são realizadas como sonoras, as oclusivas surdas como oclusivas ou 

fricativas sonoras. As oclusivas sonoras como [b], [d], [g] podem 

passar a [β], [δ], [γ] e, continuando o abrandamento, chegar ao 

desaparecimento ou síncope. 

 

De acordo com a proposta de Selkirk (1982, apud PEDROSA & HORA, 

2007:3), a sílaba se estrutura em dois níveis: no primeiro, estão o ataque e a rima; no 

segundo, a rima se encontra subdividida em núcleo e coda. A estruturação silábica 

proposta anteriormente evidencia que “a relação entre o núcleo e a coda é mais 

intrínseca do que entre o ataque e o núcleo” (SELKIRK, 1982 apud PEDROSA & 

HORA, 2007:3), sendo ainda que as posições de ataque e coda não precisam estar 

necessariamente preenchidas. Por tais razões, a coda silábica estaria mais sujeita à 

variação dialetal (PEDROSA & HORA, 2007:4). 

Ao serem conjugados os conceitos de enfraquecimento das consoantes e a 

proposta de estruturação silábica supramencionada, destaca-se na literatura um princípio 

linguístico geral por meio do qual se sustenta que os falantes desejam transferir 

significado com o mínimo esforço articulatório possível, produzindo enunciados com o 

menor esforço possível, o que conduz a um grande número de assimilações e reduções. 

Segundo este mesmo princípio, ao proceder assim, o falante estaria seguindo o 

“princípio de facilidade articulatória” (principle of maximum of articulation). Ocorre 

que se por um lado o falante procura a máxima simplificação articulatória, o ouvinte, 

por sua vez, pretende entender o significado de um enunciado mediante o menor esforço 

possível, preferindo enunciados formados por sons que permaneçam constantes e 

distintos entre si (LADEFORD, 1975 apud LUZARDO, 2008:41). Dessa forma, o 

ouvinte desejará que o padrão de sons da língua esteja de acordo com o “princípio de 

separação perceptual máxima” (principle of maximum perceptual separation), que 

segundo Ladefoged (op. cit.: 201), “[é] uma das forças que operam nas línguas (...) 



 40 

mediante a qual os sons são mantidos acusticamente distintos a fim de tornar mais fácil 

ao ouvinte distinguir um de outro”. 

Argumenta-se que a simplificação articulatória seja uma tendência universal 

regida pela Lei do Menor Esforço, por meio da qual, nas diversas línguas naturais, os 

segmentos mais complexos tenderiam a ser substituídos por outros menos complexos. A 

busca do padrão CV é tradicionalmente entendida como um caminho de busca da 

simplicidade no nível da estrutura silábica (LUZARDO, op. cit.), sendo a fricativa em 

coda passível de enfraquecimento até o seu derradeiro cancelamento. Gryner & Macedo 

(2000:47) corroboram essa proposta ao sustentarem que  

[e]m português, em posição pós-vocálica, não só o S e R mas também 

as laterais e nasais apresentam tendência a posteriorizar-se. Processo 

que culmina com o apagamento da consoante pós-vocálica, seguindo a 

tendência universal de simplificar o padrão silábico CVC em CV. 

 

No entanto, há questionamentos na literatura sobre a direcionalidade da 

mudança sonora e sua relação com o relaxamento articulatório. Conforme será visto na 

próxima seção, os trabalhos que se debruçaram sobre a variação da fricativa no 

Português Brasileiro (doravante PB) apontam para um predomínio de realização das 

variantes palatal e alveolar, sendo o enfraquecimento da fricativa em posição de coda 

(realização como glotal/velar ou zero) muito menos observado se comparado com as 

demais variantes. 

Assim, estaria a Lei do Menor Esforço atuando na fricativa em coda, de forma a 

demonstrar inequivocamente o seu enfraquecimento até o derradeiro seu cancelamento? 

Se os estudos que trataram sobre o fenômeno deixam claro que a aspiração e 

cancelamento do –S em posição de coda são bem menos frequentes em diversos dialetos 

do PB do que as demais variantes (palatal e alveolar), é possível afirmar que os 

princípios acima suscitados (Lei do Menor Esforço e simplificação do padrão silábico) 

seriam universais e agiriam da mesma forma em todas a línguas? As evidências 

encontradas e que serão expostas a seguir parecem deixar claro que não. 
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2.2. A variação da fricativa em coda silábica em diversas 
línguas 

 

Relativamente aos processos de enfraquecimento da fricativa em coda, temos 

que estes processos têm sido objeto de estudo não somente em pesquisas sobre o PB, 

mas também em pesquisas sobre outras línguas, sobretudo latinas.  

Terrel (1981) sustenta que este tipo de enfraquecimento ocorre em diferentes 

graus e em diversas comunidades. Terrel (op. cit.) defende ainda que esta mudança 

sonora se deve a restrições universais, não sendo uma situação específica das 

comunidades de fala em que ela ocorre. Krishnamurti (1998) aponta para o fato de que a 

mudança de [] > [] é um processo fonético natural encontrado em muitas línguas do 

mundo, tais como o Grego, o Iraniano, línguas do Índico (Sinhata e Assamese) e 

Ibéricas (Espanhol e Português). 

Gryner & Macedo (2000), no que se refere às línguas latinas, observam que os 

processos de lenição da fricativa em coda se devem ao fato de serem tais fricativas neste 

contexto silábico o resultado de processos históricos ou mesmo de princípios 

linguísticos mais gerais. Isto porque, segundo as referidas autoras, o latim já 

apresentava variação do –S pós-vocálico desde o período arcaico, o que fez com que as 

línguas românicas apresentassem diferentes tendências durante seus respectivos 

processos de evolução.  

Quanto ao espanhol falado na América Latina, Poplack (1981) observa no 

espanhol de Porto Rico, por exemplo, que o morfema de plural “s” tende a se realizar 

como glotal [] ou “zero” [] preferencialmente quando seguido de consoante, em 

adjetivos e nomes, bem como em sílabas átonas. Poplack (op. cit.) afirma que parece 

estar a seleção entre fricativa e aspiração condicionada quase que exclusivamente por 

um contexto fonológico. Assim, conforme a autora, o espanhol falado em Porto Rico 

favorece a aspiração exceto diante de determinantes iniciados por vogal tônica (los 

únicos) e quando o /s/ se encontra em posição final absoluta; vale dizer: a aspiração, que 

segundo a autora seria o primeiro estágio de lenição, é condicionada não só 

fonologicamente, como também sofre influência de fatores gramaticais e tonicidade. 
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Ao estudar o processo em questão no Gondi, uma cadeia de vários dialetos 

falados na parte central da Índia e que não são mutuamente inteligíveis, Krishnamurti 

(op. cit.) conclui que, à exceção dos processos de metafonia, harmonização vocálica ou 

lenição de oclusivas intervocálicas, mudanças consonantais não são condicionadas 

foneticamente, mas sim representam uma mudança de hábitos da comunidade de fala, 

como o processo de enfraquecimento [] > []. Assim, conclui o autor que um processo 

de difusão lexical levou a uma mudança sonora regular nos diversos dialetos que 

compõem o Gondi. 

Ao compararmos os estudos desenvolvidos por Poplack e Krishamurti 

anteriormente descritos, temos que aquela aponta para um processo condicionado por 

fatores exclusivamente fonológicos, ao passo que este trata o fenômeno como resultado 

de um processo de difusão lexical. Em outras palavras, Poplack, ao analisar o morfema 

de plural “s” no espanhol de Porto Rico, sustenta que a variação observada decorre do 

contexto fonológico em que a variante é realizada; por outro lado, Krishnamurti, ao 

observar o enfraquecimento da fricativa em coda em Gondi, argumenta que a mudança 

ocorrida nos diversos dialetos na língua em questão ocorreu por meio de um processo 

de difusão lexical, ou seja, uma mudança sonora ocorrida inicialmente em algumas 

palavras foi propagada para outras palavras com estrutura semelhante. 

 

2.3. A variação da fricativa em coda no Português Brasileiro 

 

Gryner & Macedo (2000)
13

 realizaram um dos primeiros trabalhos que 

procurava dar conta do processo de enfraquecimento de fricativa em dados na região de 

Cordeiro, próxima à cidade de Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, buscando 

identificar os fatores que atuariam no processo. O estudo em questão, considerado 

pioneiro no contexto brasileiro por aplicar a pesquisa variacionista a uma comunidade 

não-urbana, tenta explicar a mudança fonológica a partir da proposição de regras 

variáveis, bem como através do contato dialetal, uma vez que a região de Cordeiro, 

                                                 
13

 Texto original data da segunda metade da década de 1970, tendo sido uma versão resumida da primeira 

parte do trabalho publicado em Variation Omnibus (191: 135-140) 
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graças ao intenso contato dialetal, apresentava uma multiplicidade de variantes do –S 

pós-vocálico em uso. 

As autoras em questão analisam a realização do –S pós-vocálico na região de 

Cordeiro a partir da observação das seguintes variáveis independentes: 

a) grupos de fatores linguísticos: impedimento da passagem de ar na 

articulação do segmento seguinte, ponto de articulação das consoantes 

seguintes, sonoridade das consoantes seguintes, modo de articulação 

das consoantes seguintes, tonicidade do S, posição do S na palavra e 

natureza do constituinte; 

b) grupos de fatores sociais: idade, nível de escolaridade, gênero (sexo). 

Relativamente aos grupos de fatores linguísticos, as autoras apresentam os 

seguintes resultados: 

TABELA 03. Resultados para os grupos de fatores linguísticos (GRYNER & MACEDO, 2000) 
 

 Alveolares palatais aspiradas zero 

impedimento da 

passagem de ar 

na articulação do 

segmento 

seguinte 

Favorecidas pela 

vogal seguinte 

Maior ocorrência diante de consoantes Maior ocorrência 

diante de 

consoantes, 

favorecida 

também pela 

pausa 

ponto de 

articulação das 

consoantes 

seguintes 

Favorecidas pelas 

não-coronais 

Favorecidas pela 

coronal 

Favorecidas pelas 

não-coronais 

Favorecidas pela 

coronal 

sonoridade das 

consoantes 

seguintes 

Favorecidas em contexto de surdas e 

desfavorecidas em contextos sonantes 

Favorecidas em contextos sonantes e 

desfavorecidas em contextos de 

surdas 

modo de 

articulação das 

consoantes 

seguintes 

Favorecidas pelo contexto seguinte em que 

há consoantes contínuas 

Irrelevante Favorecidas pelo 

contexto seguinte 

em que há 

consoantes 

contínuas 

posição do S na 

palavra 

Irrelevante Ligeiramente 

favorecida no 

interior de palavras 

Favorecidas em posição final de 

palavras 

tonicidade do S 

(da própria 

sílaba) 

Irrelevante 

 

Aumento notório em sílaba tônica 

Tonicidade da 

sílaba seguinte 

Irrelevante 

 

Favorecidas pela 

atonicidade da 

sílaba seguinte 

Natureza do 

constituinte 

Favorecidas por formas gramaticais que não sejam –mos 

(desinência de 1ª pessoa do plural) 

Favorecidas pela 

forma gramatical 

–mos 
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Quanto aos grupos de fatores sociais, os resultados obtidos pelas autoras seguem 

a seguinte distribuição: 

a) idade – os falantes mais idosos (acima de 51 anos) apresentam taxas 

mais altas para realização das variantes alveolares; os falantes da faixa 

intermediária apresentam taxa mais alta de apagamento; os falantes 

mais jovens (13-30 anos) realizam preferencialmente as variantes 

aspiradas; 

b) escolaridade – as variantes alveolares e aspiradas não são afetadas 

pela escolaridade dos falantes; as variantes palatais apresentam taxa 

mais elevada para falantes de nível universitário; o apagamento 

apresenta taxa mais elevada para falantes de nível primário; 

c) gênero (sexo) – irrelevante para as variantes alveolares, palatais e 

apagamento; uma tendência maior para realização da variante aspirada 

entre os homens, sendo esta variante evitada pelas mulheres. 

Os resultados obtidos por Gryner & Macedo (op. cit.) levaram as autoras a 

concluírem que a variação do S na região de Cordeiro seria resultado de um fenômeno 

geral das línguas indo-europeias, coexistindo três processos que ocorreriam 

concomitantemente e de maneira autônoma: 

a) a palatalização, resultado da assimilação ao contexto fortis seguinte; 

b) o enfraquecimento gradativo (em duas etapas: a aspiração e o 

apagamento) – diante do ambiente lenis no contexto seguinte e 

c) a sonorização, resultante da assimilação de alveolares e palatais aos 

contextos sonoros seguintes. 

 

Quanto ao primeiro processo aventado pelas autoras, estas sustentam que “[o]s 

fatores linguísticos que atuam na aplicação das regras evidenciam que o processo de 

palatalização resulta de uma assimilação ao contexto seguinte” (GRYNER & 

MACEDO, op. cit.: 44). 



 45 

Quanto aos processos de enfraquecimento da fricativa em posição de coda, as 

autoras argumentam que tais processos seguem um princípio mais geral das mudanças 

linguísticas, uma vez que se iniciariam pelas classes menos favorecidas (menos 

escolarizados) e se expandiriam “de baixo para cima” na escala social. Na comunidade 

de fala de Cordeiro, segundo as autoras, os falantes com alto nível de escolaridade, os 

quais constituem a classe mais favorecida da região, são os que mais realizam “a 

variante inovadora – a palatal”. Por outro lado, “o uso das formas mais populares 

(aspiração e queda)” tende a ser utilizado por falantes menos escolarizados e, 

consequentemente, o uso de tais “formas populares” tende a ser evitado por falantes que 

atingiram maior grau de escolaridade (p. 44). Assim, concluem as autoras que “a 

presença da variante palatal em Cordeiro pode ser explicada como uma interferência da 

evolução original do S alveolar em direção à aspiração e queda” (GRYNER & 

MACEDO, op. cit.: 48). 

Carvalho (2000) descreveu a variação fônica do fonema /s/ pós-vocálico 

ocorrida no PB por falantes de Belém (PA), com base na Teoria da Variação ou 

Sociolinguística Quantitativa proposta por Labov (1972). O objetivo da pesquisa em 

tela era analisar a pronúncia desses falantes a partir da distribuição das quatro variantes 

(alveolares, palatais, glotal, e zero fonético) pelos itens lexicais, além de verificar a 

frequência e probabilidade dos grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos que 

poderiam influenciar e condicionar o fenômeno pesquisado. 

Ao final, concluiu Carvalho (op. cit.) que as palatais imperam na pronúncia dos 

falantes belenenses, uma vez que foi observado um percentual de 69% dessa variante. A 

autora argumenta que o segmento fônico posterior e a tonicidade são muito importantes 

para a presença das variantes:  

(i) no contexto fônico posterior, a pausa favorecerá o uso das variantes 

palatais; a vogal favorecerá a utilização das alveolares – 

especificamente a alveolar sonora [z] – e a consoante nasal interna à 

palavra favorecerá tanto o uso da glotal quanto o apagamento. 

Na consoante nasal, há de se fazer uma ratificação, o /m/ e /n/ 

favorecem mais a glotal com 0,93 que o apagamento, embora essa 

variável dependente tenha uma elevada taxa 0,66. 

(ii) em relação ao grau de tonicidade da sílaba que contém o 

segmento, a sílaba tônica favorecerá o uso das alveolares e da glotal; a 

sílaba átona favorecerá as palatais e do zero fonético. 
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Carvalho (op. cit.: 105) observou o condicionamento da variável ‘classe de 

palavra’ para a variação da fricativa em coda, sustentando que: a) as palatais ocorrem 

com maior frequência em substantivos, verbos, numerais, advérbios, artigos e adjetivos; 

b) as alveolares ocorrem mais frequentemente em pronomes e conjunções; c) a glotal é 

realizada com maior frequência em advérbios, preposições e conjunções; d) o 

apagamento (zero) ocorre com maior frequência em advérbios, conjunções e verbos. 

Em relação aos grupos de fatores extralinguísticos sociais, Carvalho (op. cit.: 

107) observou que: a) os falantes de faixa etária entre 15-25 anos apresentaram maior 

realização das alveolares, sendo o apagamento observado com maior frequência entre os 

falantes com mais de 46 anos; b) a realização da variante de prestígio (palatal) é mais 

frequente entre os informantes do sexo feminino; c) o uso da variante glotal é mais 

frequente ente os informantes que pertencem à classe mais baixa do que entre os 

informantes da classe média.  

Brescancini (2006) procurou relacionar dados variáveis da fricativa em coda no 

PB com a análise fonológica não-linear, buscando identificar as variantes 

predominantes em diversos pontos do território brasileiro. De acordo com a autora, a 

fricativa alveolar é a variante de maior realização em Porto Alegre, São Paulo, Minas 

Gerais e Goiás. Já Salvador apresentaria uma distribuição homogênea, com leve 

favorecimento da alveolar, sendo certo que esta variante estaria ameaçada por dois 

fatores: a) o prestígio crescente da pós-alveolar; b) a penetração lenta, mas eficaz, da 

variante inovadora aspirada em todos os níveis de idade e escolaridade. Quanto às 

regiões que apontam para o predomínio da fricativa pós-alveolar, tradicionalmente 

encontram-se o Rio de Janeiro, Recife e Florianópolis. Apesar de os estudos realizados 

sobre a variação da fricativa em coda no PB nem sempre concordarem com relação aos 

contextos favorecedores para a realização de determinada variante, a autora destaca o 

importante papel desempenhado pelo contexto seguinte à fricativa pós-alveolar, bem 

como à diferença de status desta mesma variante em diferentes regiões do país. 
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2.4. A variação da fricativa em coda na comunidade de fala do 
Rio de Janeiro 

 

Auler (1992), a partir de uma “pequena amostra do português falado no 

município do Rio de Janeiro”, verificou “a possibilidade de atuação da hipótese de 

difusão lexical no fenômeno de aspiração do s pós-vocálico”. As vinte entrevistas que 

constituíram os corpora da autora foram realizadas em dois momentos isolados (1982 e 

1988), tendo sido levantadas todas as ocorrências de s pós-vocálico e de seus 

homófonos, excluindo-se morfemas de plural, casos de contexto dissimulador e casos de 

percepção duvidosa. Os resultados obtidos nos dois estágios temporais analisados 

permitiu a autora observar um padrão de variação estável para a aspiração do s pós-

vocálico. 

Além disso, como a variação observada recaía sobre alguns itens específicos – 

“depois”, “dez”, “faz”, “mas”, “mais”, “seis”, “três” e, sobretudo, “mesmo” –, a autora 

destacou “a atuação da difusão lexical”, sem descartar condicionamentos 

fonéticos/fonológicos atestados em trabalhos anteriores. Por fim, Auler sustenta que o 

fenômeno da aspiração do s pós-vocálico deve ser tratado com um “indicador social de 

uma fala menos comprometida com a norma culta” e não como “um marcador dialetal 

diatópico”. Isto porque, ainda de acordo com a autora, os indivíduos que constituíram os 

corpora, ao aumentarem o seu nível de escolaridade, diminuíram ou eliminaram a 

pronúncia aspirada.  

Scherre & Macedo (2000), ao estudarem a variação do –S pós-vocálico na fala 

do Rio de Janeiro, observaram que a variante mais frequente no dialeto em análise seria 

a fricativa palatal, quer seja surda [] ou sonora [], com um percentual de 61%. A 

realização da fricativa glotal foi verificada em apenas 7% dos dados obtidos de 

realização dentre os 9.600 dados coletados do Corpus Censo (1980). No estudo em 

questão, foram observadas as seguintes variáveis linguísticas: a) contexto fonético-

fonológico seguinte; b) contexto vocálico precedente; c) posição na palavra, número de 

sílabas e tonicidade; d) classe gramatical e itens lexicais específicos. 
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A análise do contexto fonético-fonológico foi realizada à luz da escala de 

sonoridade ou escala de sonância de Jespersen. Os resultados obtidos indicam que a 

realização da fricativa em coda é “diretamente proporcional à escala de sonoridade”, 

isto é, “quanto mais baixo o grau do seguimento seguinte nesta escala, menos variante 

aspirada; quanto mais alto o grau, mais variante aspirada” (SCHERRE & MACEDO, 

op. cit.: 55). 

Quanto ao contexto vocálico precedente, as autoras argumentam que a presença 

de traços [+alto, + anterior] favorecem a realização da variante palatal e, ao contrário, a 

ausência desses traços favorecem a realização da variante aspirada. Ainda de acordo 

com as autoras “[e]stes resultados mostram uma correlação forte entre o traço [+alto, 

+anterior] do contexto precedente e o traço [+alto] da palatal”, o que deixaria “claro o 

bem documentado fenômeno da assimilação, fato comum nas línguas do mundo” (p. 

58). 

No que se refere à “variável tríplice” [sic] (posição do –S na palavra, número de 

sílabas do item e tonicidade da sílaba que contém o –S), as autoras afirmam que os 

resultados obtidos indicam que a posição final favorece a variante zero ou variante 

aspirada; e a posição ‘meio da palavra’ favorece variante palatal (p. 59). De acordo com 

as autoras, o “macro-efeito da posição na palavra tem (...) uma interpretação 

fonológica”, uma vez que a realização da fricativa em coda no meio da palavra como 

aspirada ou zero pode provocar alteração de signo: pasto/parto/pato; gosta/gota; 

custo/curto entre outros. Entretanto, conforme será visto no capítulo que trata da análise 

do item lexical, dados obtidos na presente pesquisa indicam que a função distintiva para 

a coda não constitui impedimento para variação entre articulações posteriores e não-

posteriores. Quanto à tonicidade, as autoras observaram que há maior ocorrência da 

variante aspirada em sílabas tônicas do que em sílabas átonas. Já em relação ao tamanho 

da palavra, as autoras sustentam que monossílabos desfavorecem a variante zero, sendo 

que polissílabos com –S em sílaba átona e itens com –S final em sílaba átona favorecem 

a realização da variante zero. 

No tocante à quarta variável observada pelas autoras (classe gramatical e de 

alguns itens lexicais específicos), foi verificado que “o efeito de classes gramaticais e de 

itens lexicais específicos é também evidente para o entendimento das realizações do –S 

pós-vocálico em português” (p. 62). Isto porque as variantes aspirada e zero ocorrem 
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com maior recorrência em itens lexicais específicos: nós, mais e mesmo tendem a ser 

realizados com a variante aspirada; terminação verbal –mos e mas tendem a ser 

realizados com a variante zero. 

Callou & Brandão (2009) sustentam que a fricativa silibilante em coda menos 

frequente entre os falantes com grau universitário na cidade do Rio de Janeiro, apenas 

1%, seria a velar ou glotal. Por meio de um estudo de tempo real, as referidas autoras 

constataram que há uma ligeira queda no percentual da variante glotal e um 

considerável aumento da variante palatal entre os falantes com maior escolaridade. Isso 

fez com que as autoras concluíssem que, na cidade do Rio de Janeiro, “é geral a 

palatalização de –S em coda silábica independentemente do nível de escolaridade, 

gênero e faixa etária”. Além disso, no que se refere à região metropolitana do Rio de 

Janeiro, as autoras citam os estudo realizados por Lima (2006) e sustentam que “o 

índice de palatalização observado na fala popular é muito semelhante ao que se registra 

na fala da cidade do Rio de Janeiro, onde o processo é geral em ambas as variedades”. 

Quanto ao Norte e Noroeste do estado do Rio de Janeiro, as autoras afirmam que 

predomina a realização da variante alveolar, a exemplo do que ocorre na Região Serrana 

do estado, “estando a variante palatalizada restrita àqueles contextos marcados, 

referidos neste trabalho e em estudos tradicionais sobre o Português do Brasil”. 

Santos (2009), ao estudar o comportamento do /S/ em coda silábica em três 

municípios fluminenses – Petrópolis, Itaperuna e Paraty, observou que, apesar de a ideia 

que se tem acerca do comportamento do –S pós-vocálico no território fluminense ser a 

de predominância da palatalização pelo fato de este ser o padrão da capital, algumas 

pesquisas apontam para a existência de regiões do estado com comportamentos 

diferentes:  

O /S/ pós-vocálico se manifesta através de seis variantes [s, z, ʃ, ʒ, h e 

ø] nos três municípios estudados, e estas variantes não se distribuem 

de forma igualitária pelos três municípios. Petrópolis tem a variante 

palatal como norma; Itaperuna, a variante alveolar; Paraty tem como 

norma a alveolar, mas também apresenta índices significativos da 

variante palatal. Quanto às variantes minoritárias (glotal e zero 

fonético), elas também estão se espalhando pelos três territórios, 

sendo Paraty o município que lidera essa mudança, pois é onde as 

duas variantes mais ocorrem. (SANTOS, 2009: 117) 
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Assim como alguns dos estudos anteriormente citados, Santos (op.cit.: 117) 

conclui que “os resultados nos apontam um continuum no processo que poderíamos 

chamar de enfraquecimento do /S/ em posição de coda silábica”. 

Carvalho (op. cit.) relata a alta realização da glotal em itens específicos 

“favorecedores da glotalização”, os quais, segundo a autora, já seriam esperados (desde, 

mesmo, mais, pois, entre outros). No entanto, ainda segundo a autora em referência, foi 

encontrada “no corpus uma lista bem mais extensa de vocábulos nos quais ocorreria a 

glotalização: Mesmo, Mais/mas, Desde, Depois/pois, Gosto, Vez, Turismo, Deus, 

Simplesmente, Rasgar, Desmaio, Dois, Nós, Três, Seis e Dez” (p. 114). O alargamento 

da lista de itens “favorecedores da glotalização”, segundo a autora, corroboraria a 

hipótese de difusionista, isto é, “que este processo [glotalização] realmente começou 

com itens lexicais específicos, mas no presente, o que se observa é que ele está se 

alargando para outros itens da língua”. 

Além disso, Carvalho (2009) sustenta que os fatores extralinguísticos testados 

para o processo de glotalização “não se mostram tão relevantes”, uma vez que 

diferentemente do que ocorre com a palatalização, “estes fatores extralinguísticos não 

foram nunca selecionados em primeiro lugar pelo programa, eles vieram sempre depois 

dos fatores linguísticos” (p. 113). 

Por fim, importante citar que Guy (1981), ao analisar a fala de indivíduos 

semialfabetizados da cidade do Rio de Janeiro (AMOSTRA MOBRAL), situa a 

variação da fricativa em coda, com foco na ausência da coda, em função da atuação de 

dois processos distintos: um fonológico e outro sintático. Assim, o autor separa os 

processos, um de natureza fonológica, como em “mesmo” ~ “memo”, e outro de 

natureza sintática, relativo à ausência da marca de plural em nominais. 
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2.5. SÍNTESE 

 

Conforme se observa nos estudos mencionados sobre o enfraquecimento da 

fricativa em coda no PB, alguns dos trabalhos apresentados apontam para contextos 

fonológicos (ambiente seguinte e anterior, tonicidade da sílaba, posição da sílaba, 

tamanho da palavra entre outros) que condicionam a realização da fricativa em coda. 

Observa-se, assim, que parece haver uma forte motivação de natureza interna 

(fonológica) que atua na realização do –S em posição de coda silábica. 

Quanto à variação encontrada em determinados itens lexicais, Auler (1992) 

sugere “a atuação de da difusão lexical” no fenômeno de aspiração do s pós-vocálico 

entre falantes do município do Rio de Janeiro. Em pesquisa realizada com dez 

indivíduos em dois momentos diferentes (1982 e 1988), a autora constatou que “[n]o 

primeiro estágio [1982], a aspiração afetou 16 itens diferentes, dos quais apenas 8 foram 

afetados no segundo estágio [1988]: depois, dez, faz, mas, mais, mesmo, seis e três”. 

Scherre & Macedo (2000) observam que alguns itens específicos tendem a ser 

realizados com maior frequência com a variante aspirada (nós, mais e mesmo) ou zero 

(terminação verbal –mos e mas), o que estaria a demonstrar a evidência de “influências 

lexicais, ao lado de fortes influências fonológicas”. A análise realizada pelas autoras à 

época, apesar de não-conclusiva no que se refere à influência de determinados itens 

lexicais para a realização da fricativa em coda, indicou “a necessidade de análises 

futuras que levem em conta, por exemplo, frequência e formalidade dos itens” 

(SCHERRE & MACEDO, 2000: 62). 

Ainda quanto a possíveis condicionamentos lexicais, Gryner & Macedo (2000: 

36), em estudo anterior, chamam a atenção para o fato de “um fator de natureza 

morfológica” ter-se mostrado relevante: “o fato de o S pertencer ou não ao morfema 

gramatical de 1ª pessoa do plural – mos”. Gryner & Macedo sustentaram que o S da 

forma gramatical em referência favorece o apagamento da fricativa. 

Santos (2009), ainda em relação a possíveis condicionamentos lexicais, 

observou uma alta realização da fricativa glotal em itens específicos, sendo alguns já 

esperados (desde, mesmo, mais, pois) e outros que, segundo a autora, não eram 
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esperados. Assim, salienta Santos (op. cit.) que a lista de itens que apresentam um 

possível processo de glotalização tornou-se bem mais extensa do que seria inicialmente 

esperado. A hipótese aventada pela autora seria a de um possível processo de difusão 

lexical que “começou com itens lexicais específicos, mas” que “está se alargando para 

outros itens da língua. E fatores, sobretudo linguísticos como a sonoridade do segmento 

seguinte estão influenciando o alargamento deste processo” (p. 117-118). Entretanto, 

Santos (op. cit.) apenas apresenta uma lista de “itens lexicais específicos”, sem tratá-los 

como uma variável específica e sem apresentar informações acerca dos percentuais de 

ocorrência da glotal nesses itens. 

Chama-nos atenção o fato de a aspiração da fricativa em coda ser entendida, em 

alguns dos trabalhos apresentados, como um dos estágios do processo de 

enfraquecimento da fricativa nesta posição, processo este que culminaria com o 

cancelamento da fricativa: [], [] > [], [] > [] > []. Isto porque, em nenhum dos 

trabalhos que abordaram o fenômeno em questão, há evidências que apontem para esta 

direcionalidade; pelo contrário: todos os trabalhos apontam para uma forte 

generalização das variantes palatal e/ou alveolar, tendo as variantes aspirada (glotal ou 

velar) e zero (apagamento) um percentual de realização bem inferior às demais 

variantes. 

Apesar de Gryner & Macedo (2000) sustentarem que os falantes mais jovens 

realizariam a variante aspirada em percentual mais elevado do que as demais faixas 

etárias na comunidade de Cordeiro, algumas considerações metodológicas precisam ser 

observadas para que se confirme o que foi atestado pelas autoras à época em que o 

estudo foi realizado. As autoras observam apenas os pesos relativos referentes a cada 

faixa etária, sem levarem em consideração os percentuais para cada faixa etária. Assim, 

a análise dos percentuais pode conduzir a conclusões diferentes daquelas que foram 

feitas pelas autoras: conforme será visto no próximo capítulo, os resultados referentes 

aos percentuais não diferem os mais velhos dos mais jovens. 

Também se observa em alguns dos estudos apresentados a referência ao estigma 

social negativo que pesa sobre a realização da variante aspirada (glotal ou velar) para a 

fricativa em coda, configurando-se a realização das variantes palatal ou alveolar como 

as de maior prestígio entre os falantes. Gryner & Macedo (2000) atestam que a 
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“variante inovadora prestigiada” (palatal) na região de Cordeiro é mais utilizada por 

falantes que atingiram grau de escolaridade mais elevado, ao passo que “as formas mais 

populares (aspiração e queda) tendem a ser mais utilizadas por falantes menos 

escolarizados”. Carvalho (2000) observa que, entre os falantes de Belém (PA), “os 

informantes pertencentes à classe baixa usarão mais a glotal do que a classe média” e 

que “os informantes do sexo feminino tendem à utilização da variante de prestígio, no 

caso, as variantes palatais” (p. 107). Auler (1992) sustenta que “a aspiração não é um 

marcador dialetal diatópico”, mas sim “um indicador social de uma fala menos 

comprometida com a norma culta”, “própria de indivíduos que não estão sujeitos a 

pressões sociais sobre o seu desempenho linguístico”. 
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3. OBJETIVOS, HIPÓTESES E METODOLOGIA 

 

A presente dissertação tem por finalidade analisar a fala de um grupo de 

indivíduos excluídos socialmente e que nunca foi objeto de pesquisas linguísticas em 

estudos sobre a comunidade de fala do Rio de Janeiro; qual seja: menores em conflito 

com a lei que receberam medida socioeducativa de internação, na Escola João Luís 

Alves, na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro. O grupo em análise é 

composto por adolescentes do sexo masculino, com idades entre 12 e 20 anos, 

moradores de comunidades carentes do estado do Rio de Janeiro, sem acesso algum – 

ou quase nenhum – aos modelos de formação de segmentos sociais já estudados e que 

são transmissores de padrões linguísticos (família e escola). 

A fim de estabelecer uma comparação entre dois segmentos distintos da 

comunidade de fala do Rio de Janeiro, também foi realizado um novo levantamento de 

dados a partir da Amostra CENSO 2000, já que esta amostra é constituída por diferentes 

segmentos de classe média. O que se pretende, portanto, é comparar a fala de indivíduos 

que pertencem a diferentes classes sociais com o objetivo de ampliar o conhecimento 

sobre a comunidade de fala do Rio de Janeiro, já que este estudo incorpora um 

segmento social nunca estudado anteriormente, trazendo novas contribuições para o 

entendimento de uma variável bastante estudada não só nesta comunidade de fala como 

em outras do PB e de outras línguas. 

Assim sendo, a partir da comparação entre dois grupos sociais distintos de uma 

mesma comunidade de fala, pretende-se:  

a) observar e descrever os padrões sociolinguísticos do grupo de indivíduos que 

compõem a nova amostra, bem como comparar estes padrões àqueles 

observados em estudos já realizados sobre a comunidade de fala do Rio de 

Janeiro e ao que já foi encontrado sobre o fenômeno em outras línguas; ou 

seja: o comportamento linguístico dos indivíduos da nova amostra permite 

destacar mudanças que se encontram em processo na língua ou apenas fazem 

parte das especificidades desse grupo? Que aspectos do comportamento 
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linguístico destes indivíduos são universais, isto é, comparáveis a outras 

línguas, e que aspectos são específicos do português? 

b) discutir o status da variação fonológica na gramática através da análise do 

uso variável da fricativa em posição de coda silábica em dados do português 

carioca, sendo o foco do presente estudo a realização da variante glotal.  

Conforme observado no capítulo anterior, estudos realizados sobre a variação da 

fricativa em coda no PB e na comunidade de fala do Rio de Janeiro apontam para uma 

forte motivação fonética que atua na realização do –S em posição de coda silábica. 

Espera-se, portanto, confirmar o forte condicionamento fonético e fonológico (contexto 

seguinte, posição da coda na palavra, tamanho da palavra entre outros) para a realização 

da fricativa em coda. 

Da mesma forma, alguns dos estudos anteriormente citados revelam a 

interferência de fatores extralinguísticos atuando na realização da fricativa em coda 

(classe social, escolaridade, sexo/gênero). Como serão analisados dois grupos sociais 

distintos e que pertencem à comunidade de fala do Rio de Janeiro, espera-se igualmente 

confirmar a influência de fatores extralinguísticos na realização da fricativa em coda. 

Além disso, face às diferenças sociais existentes entre os dois grupos que serão 

confrontados, pretende-se observar em que medida o comportamento específico de cada 

grupo social indica o desenvolvimento de diferentes padrões fonológicos na 

comunidade de fala do Rio de Janeiro, os quais apontariam para direções diferentes no 

tocante à realização da fricativa em coda.  

 

 

3.1. Amostras: CENSO 2000 e EJLA 

 

Os dois grupos sociais da comunidade de fala do Rio de Janeiro que serão 

analisados encontram-se representados em duas amostras de fala diferentes: uma nova 

amostra (doravante EJLA) e a Amostra CENSO 2000. 
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A Amostra CENSO 2000, composta por 32 (trinta e duas) horas de gravação e 

constituída entre os anos de 1999 e 2000, baseou-se nos mesmos parâmetros 

estratificadores da Amostra CENSO 1980, quais sejam: mesma segmentação de faixa 

etária (07 a 14, 15 a 25, 26 a 49 e acima de 50 anos), composta por falantes de 03 níveis 

de escolaridade (1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental e Ensino Médio), do sexo 

masculino e feminino. Os falantes dessa amostra foram distribuídos aleatoriamente por 

diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro, a fim de garantir a mesma técnica 

adotada na constituição da Amostra CENSO1980. Os indivíduos da Amostra CENSO 

pertencem à classe média, possuem acesso ao ensino formal e, em sua maioria, atuam 

no mercado formal de trabalho. 

A Amostra EJLA, composta por 14 (quatorze) indivíduos, foi constituída entre 

os anos de 2008 e 2009. A amostra foi batizada com as iniciais da instituição onde os 

indivíduos encontravam-se cumprindo medida socioeducativa de internação: Escola 

João Luís Alves. Todos os indivíduos que compõem a Amostra EJLA são do sexo 

masculino e tinham entre 14-20 anos à época das entrevistas. Além disso, os indivíduos 

desta amostra não tiveram acesso ao ensino formal, são moradores de comunidades 

pobres (favelas), não atuam no mercado formal de trabalho e, em sua maioria, 

participavam de facções criminosas com associação ao tráfico de drogas.  

As entrevistas que constituem a amostra EJLA seguem os princípios 

metodológicos de Labov (1972), a fim de estar a amostra mais próxima ao uso dos 

falantes, fazendo com que eles se sintam o mais à vontade possível, se esquecendo, 

inclusive, que estão sendo observados. 

Utilizando a metodologia da entrevista sociolinguística, foram realizadas 14 

entrevistas, todas com tempo de duração entre 30 e 60 minutos, sendo que para esta 

dissertação foram analisadas 08 (oito) entrevistas. As entrevistas, gravadas com um 

aparelho digital, foram realizadas na própria unidade de internação onde os menores 

encontravam-se internados – Escola João Luís Alves –, em local reservado.  

Face às peculiaridades do grupo de falantes em questão, importante ressaltar 

que, ainda de acordo com os princípios metodológicos de Labov (1972), as entrevistas 

foram realizadas por uma pessoa próxima aos falantes, o que viabilizou e tornou as 

entrevistas mais produtivas. Por se tratarem de jovens que cumprem medida 
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socioeducativa de internação em unidade fechada, o acesso a tais falantes torna-se 

difícil não só por questões burocráticas, mas também pela desconfiança que algum 

agente exógeno poderia gerar. Além disso, por se tratar de um grupo com características 

muito peculiares, necessária se fez a presença de alguém que tivesse certo grau de 

intimidade com os falantes em tela. 

 

 

3.2. Levantamento de dados 

 

A metodologia utilizada para levantamento de dados foi diferente daquela 

utilizada nos estudos mencionados anteriormente (CARVALHO, 2000; SCHERRE & 

MACEDO, 2000), por exemplo: Carvalho (2000) delimitou o levantamento de dados às 

ocorrências nos primeiros 30 minutos das entrevistas; Scherre & Macedo (2000), por 

sua vez, delimitaram o levantamento às ocorrências de coda nos primeiros 15 minutos 

das entrevistas. Nesse trabalho foram consideradas todas as ocorrências na entrevista, 

com o objetivo de melhor capturar a variação no item lexical. É possível que, nos 

trabalhos citados, o fato de a variação ser tratada eminentemente como processual, com 

foco no segmento, tenha reflexos no procedimento de levantamento de dados. 

Face ao tempo disponível para a conclusão de uma pesquisa de Mestrado e à 

adoção de uma metodologia para levantamento de dados que prevê o levantamento de 

todos os dados de uma mesma entrevista, de uma estrutura com frequência de 

ocorrência razoável, apenas 08 (oito) falantes de cada amostra foram selecionados para 

análise. Da mesma forma, apesar de a Amostra CENSO 2000 ser constituída por 

falantes de 04 (quatro) faixas etárias, apenas falantes de 02 (duas) faixas etárias desta 

amostra foram selecionados, quais sejam: falantes entre 15-25 anos e falantes entre 26-

49. A seleção de falantes dessas duas faixas etárias permite que seja observado, embora 

com limitações, o comportamento de grupamentos etários distintos na comunidade de 

fala. 
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3.3. Envelope da variação 

 

O presente estudo tem como foco a variação no uso da fricativa em coda, com o 

foco maior na variante glotal. O interesse, portanto, não era especificamente o 

apagamento do –S em coda, motivo pelo qual não observaremos o apagamento nas 

marcas de plural. Então, todos os zeros referentes à ausência de marca de plural não 

foram incluídos nesta amostra. 

No entanto, a realização de codas que são morfemas de plural foram incluídas na 

análise, uma vez que é importante checar o tipo de realização da fricativa (pós-alveolar, 

alveolar ou velar/glotal): por exemplo, em casos como “as pistola” (determinante ‘a’ + 

morfema de plural –s + nome ‘pistola’ sem marca de plural), a coda de “as” foi incluída 

e classificada como morfema e o zero de “pistola” foi ignorado porque não está 

relacionado com o objetivo deste estudo. Somente o zero exclusivamente referente a 

codas de não-morfemas foram incluídas como no SN “as duaØ’. 

Os casos de fricativa em coda seguida por fricativas alveolares [, ] e fricativas 

palatais [, ] também foram excluídos das análises, tendo em vista que a percepção 

fonética das variantes torna-se bastante prejudicada. 

 

 

3.4. Os grupos de fatores utilizados 

 

3.4.1. A variável dependente 

Consideramos como variáveis dependentes as quatro variantes fonéticas da 

fricativa em posição de coda silábica:  
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 Alveolares [, ]: 

[] “mas é” 

 Palatais [, ]:  

[] “escola”, [] “esgoto” 

 Aspirada ou glotal  []:  

[] “mesmo”, [] “mas vê” 

 Zero fonético ou apagamento : 

[] “mesmo”, [] “às vezes” 

 

3.4.2. As variáveis independentes 

 

Neste grupo incluem-se tanto as variáveis que se referem aos fatores 

estritamente linguísticos como aqueles que se referem a fatores extralinguísticos, dentre 

os quais espera se encontrar aqueles que influenciam na realização da fricativa em coda 

na comunidade de fala do Rio de Janeiro. Importante ressaltar que, por não serem as 

duas amostras em análise aleatórias para classe social e por terem sido ambas gravadas 

com um lapso temporal de pelo menos 08 anos, optou-se por rodar os dados das duas 

amostras separadamente. 
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A) Variáveis linguísticas 

 

a) contexto seguinte – conforme observado nos estudos que abordaram a variação da 

fricativa em coda, há uma grande importância atribuída ao ambiente sonoro em que tal 

fricativa se realiza. Inicialmente, cada consoante em contexto seguinte à fricativa em 

coda foi testada separadamente, tendo sido as vogais testadas como um único fator e a 

pausa testada como dois fatores (pausa em final de oração e pausa em interior de 

vocábulo): 

– contexto seguinte constituído por consoante soante: 

mes[]o, eles []ão, des[]iga 

– contexto seguinte constituído por obstruinte sonora: 

des[]e, eles []ão, nós []ois 

– contexto seguinte constituído por obstruinte surda: 

mas[]igar, eles []azem, nós []rês 

– contexto seguinte constituído por vogal: 

eles []inda, mas [] assim, duas []ras 

– contexto seguinte constituído por pausa: 

“Juro por Deus // foi assim que aconteceu” 

De acordo com estudos anteriores, a realização da fricativa glotal é favorecida 

quando a coda é seguida por uma consoante vozeada (soante ou sonora). Isto se deve 

provavelmente à mesma configuração das cordas vocais no momento em que são 

produzidas uma fricativa glotal e uma consoante vozeada. Espera-se, portanto, 

confirmar a forte atuação do contexto seguinte para a realização da fricativa glotal. 
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b) tamanho da palavra – com este grupo, pretende-se analisar se o tamanho da palavra 

(número de sílabas) em que a fricativa em coda ocorre tem impacto na sua realização. 

Os grupos de fatores testados são: 

1 – monossílabos 2 – dissílabos  3 – trissílabos  4 – polissílabos 

 

c) tonicidade – a tonicidade da sílaba em que ocorre a fricativa em coda foi testada, 

uma vez que este grupo de fatores é observado em diversos estudos anteriores sobre o 

fenômeno. Os fatores testados são: 

1 – tônica 2 – pretônica 3 – átona final 

Normalmente, segmentos tendem a ser preservados em sílabas tônicas. Se 

houver efeito de tonicidade, o esperado é que haja mais ocorrências de glotal em sílaba 

não tônica. Importante ressaltar que não foram encontradas ocorrências da variante 

glotal em sílaba postônica. 

 

d) status morfológico – apesar de não ter sido um grupo de fator analisado 

separadamente em estudos anteriores sobre o fenômeno em questão, o status 

morfológico da fricativa em coda foi testado. Conforme já sinalizado, tanto os –S 

morfêmicos não realizados (zero fonético) como aqueles seguidos de fricativas 

alveolares e palatais foram excluídos da presente análise. Os fatores para este grupo são: 

1 – morfêmico  2 – não morfêmico 

Espera-se encontrar maior percentual de realização da variante glotal em codas 

sem valor morfêmico. A coda com valor morfêmico carrega informação relevante 

(número), razão pela qual tenderia a resistir mais ao enfraquecimento (aspiração ou 

cancelamento). Dessa forma, espera-se encontrar um percentual maior da variante glotal 

em codas sem valor morfêmico. 
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e) posição da coda – existem duas possibilidades para a ocorrência da fricativa em 

posição de coda silábica: em interior de palavra, como em <mesmo>, ou em final de 

palavra, como em <mas>. Os fatores para este grupo são: 

1 – interior de palavra 2 – final de palavra 

Estudos anteriores apontam para uma maior ocorrência da glotal em coda final 

(GRYNER & MACEDO, 2000; SCHERRE & MACEDO, 2000), motivo pelo qual se 

espera encontrar um maior número de ocorrência da glotal em posição final de palavra. 

  

B) Variáveis extralinguísticas 

a) faixa etária do indivíduo – conforme já explicitado no item 3.3 do presente capítulo, 

nesta pesquisa observou-se o comportamento de 02 (duas) diferentes faixas etárias entre 

os falantes da amostra CENSO 2000, as quais constituem os fatores para este grupo:  

1 – 15-25 anos 2 – 26-49 anos 

A distribuição por duas faixas etárias pode indicar um processo de mudança ou 

um padrão de variação estável, sendo que esta segunda hipótese corroboraria os 

resultados obtidos por Scherre & Macedo (2000) com dados da amostra CENSO 1980 

em que se observou um predomínio da variante palatal.  

 

b) sexo/gênero do indivíduo – essa variável tem o objetivo de verificar se há alguma 

interferência do sexo/gênero do informante na realização das variantes. Gryner & 

Macedo (2000), ao estudarem as diversas pronúncias do S pós-vocálico na região de 

Cordeiro (RJ), concluíram que este fator só se mostrou relevante para a variante 

aspirada, uma vez que os homens tendiam a realizar mais a variável aspirada, ao 

contrário das mulheres que tendiam a evitá-la. Carvalho (2000), ao estudar as diversas 

pronúncias do S pós-vocálico com falantes de Belém (PA), concluiu que a realização da 

variante de prestígio (palatal) é mais frequente entre os informantes do sexo feminino. 

Os fatores para este grupo são: 
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1 – sexo masculino  2 – sexo feminino 

Labov (1990 apud CHESHIRE, 2003), ao considerar que as variações 

determinadas pelo sexo são aquelas que apresentaram resultados mais consistentes e 

claros, sumarizou suas observações em dois princípios:  

I. (a) em uma situação de variação estável, os homens apresentam uma 

frequencia maior de formas não padronizadas e, (b) em mudanças de 

cima para baixo (changes from above), as mulheres fazem mais uso das 

formas de prestígio do que os homens; 

II. por outro lado, quando as mudanças ocorrem de baixo para cima 

(changes from below), as mulheres tendem a liderar o processo de 

mudança, utilizando a variante inovadora mais rápido do que os homens. 

Assim, caso as análises apontem para um padrão de variação estável para os 

dados da amostra CENSO 2000, espera-se encontrar um percentual menor da variante 

glotal entre as mulheres, de acordo com o subprincípio I (b). 

 

c) grau de escolaridade – como a amostra EJLA não é estratificada em diferentes 

níveis de escolaridade, esta variável somente foi testada para os indivíduos da amostra 

CENSO 2000. Alguns dos estudos anteriormente citados e que analisaram o fenômeno 

em questão, o grau escolaridade mostrou-se relevante para a realização da variante em 

coda. Gryner & Macedo (2000) observaram que, para os falantes da região de Cordeiro 

(RJ), “quanto ao nível de escolaridade, a palatalização revelou-se a variante mais usada 

pelos falantes universitários, enquanto o zero e, em menos escala, a aspirada são as 

pronúncias preferidas pelos falantes menos escolarizados” (p. 38). Os fatores para este 

grupo são: 

1 – Ensino Fundamental 

incompleto 

2 – Ensino Fundamental 

completo 

3 – Ensino Médio 

completo 

Assim sendo, com base nos estudos anteriormente apresentados, a glotal é a 

variante estigmatizada, razão pela qual tende a ser evitada por falantes com maior grau 
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de escolaridade. Espera-se, assim, encontrar menor ocorrência da glotal entre os falantes 

com mais escolaridade.  

 

d) estilo de fala – em 1966, em um estudo sobre a presença ou ausência do ‘r’ final de 

sílabas no inglês, Labov comparou a fala de indivíduos em contextos diferentes. Os 

resultados encontrados “confirmam, pois, a interpretação de que diferenças de contextos 

formal e informal levariam os falantes a empregar, respectivamente, estilos também 

formais ou informais” (MACEDO, 2010: 60). Labov (2006b) observa que, geralmente, 

a situação de fala mais formal durante uma entrevista conduziria os falantes a um estilo 

de fala mais cuidado (careful speech), sendo ainda que este estilo de fala mais cuidado 

pode ser observado em inúmeras outras situações da vida dos falantes. Por outro lado, 

Labov (op. cit.) argumenta que, em inúmeras outras situações de seu cotidiano, os 

falantes apresentam um estilo de fala mais relaxado, prestando menos atenção ao que 

fala (casual speech). Assim, ainda segundo Labov, é possível capturar em uma 

entrevista as alterações entre um estilo de fala mais cuidado e um mais casual. 

As entrevistas da amostra EJLA foram conduzidas de maneira a obter um 

espectro de diferentes estilos de fala dos indivíduos entrevistados. Algumas estratégias 

da metodologia laboviana (por exemplo, narrativa de perigo de vida) foram utilizadas 

no momento das entrevistas para que o grau de monitoramento da fala por parte dos 

indivíduos diminuísse e estes pudessem apresentar um estilo de fala mais casual. 

O estilo de fala dos indivíduos de ambas as amostras em análise foi testado, 

sendo os fatores para este grupo: 

1 – não-casual  2 – casual 

Conforme já observado em estudos anteriores sobre o fenômeno em tela, a 

fricativa glotal é a variante mais estigmatizada entre os indivíduos da comunidade de 

fala do Rio de Janeiro. Espera-se, portanto, encontrar um percentual mais elevado de 

realização da fricativa glotal em contextos informais de fala, uma vez que há um menor 

monitoramento da fala nestes contextos e, consequentemente, uma tendência maior ao 

uso de formas linguísticas menos prestigiadas. 
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É importante ressaltar que, embora não haja nenhum estudo sistemático sobre a 

avaliação da variante glotal, parece-nos que o estigma depende também do item lexical. 

A princípio, pode-se afirmar que haveria menos estigma em mesmo que em desliga. 

 

e) falante – os efeitos do papel do indivíduo na variação são entendidos, de maneira 

geral, em função da relação entre o indivíduo e a comunidade de fala em que este 

mesmo indivíduo se encontra inserido (GOMES, 2011). Assim, esta variável foi testada 

a fim de identificar se os indivíduos das duas amostras em análise replicam ou não 

padrões sociolinguísticos compartilhados com a comunidade em que se encontram 

inseridos.  

 

 

3.5. Ferramentas estatísticas 

 

Após terem sido codificados, os dados obtidos em ambas as amostras foram 

submetidos aos programas Goldvarb e Rbrul. 

 

3.5.1. Varbrul/Goldvarvb  

 

Scherre (1992) destaca que “os programas Varbrul foram desenvolvidos com o 

objetivo de implementar modelos matemáticos que procuram dar tratamento estatístico 

a dados linguísticos variáveis, analisando sob a perspectiva da Teoria da Variação 

linguística de Labov”. De acordo com Guy & Zilles (2007), o pacote de programas 

Varbrul “é um conjunto de programas computacionais de análise multivariada, 

especificamente estruturado para acomodar dados de variação sociolinguística”. O 

Goldvarb é uma versão do pacote de programas Varbul para ambiente Windows.  
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O modelo estatístico dos programas Varbrul foi desenvolvido por Henrietta 

Cedergren e David Sankoff em 1974. Assim, os programas do pacote Varbrul operam 

por meio de análises probabilísticas que, ao final das operações, apresentam a seleção 

dos grupos de fatores indicados por ordem de relevância conforme os resultados 

estatísticos apresentados através de dois níveis: step up – que seleciona os grupos de 

fatores relevantes no condicionamento da variação, e step down – que checa a seleção 

realizada no step up através do descarte das variáveis não relevantes no 

condicionamento da variação. Os programas Varbrul oferecem, como produto final de 

suas operações matemáticas, probabilidades vinculadas aos diversos grupos de fatores 

que constituem as variáveis dependente e independentes estudadas, medindo o peso 

relativo de cada um dos fatores apresentados sobre a variável sociolinguística analisada. 

 

3.5.2. Rbrul 

 

Em 2009, foi desenvolvido por Daniel Ezra Johnson outro programa estatístico 

de regressão logística, o qual recebeu o nome de Rbrul. Este novo programa, além de 

realizar todas as funções dos programas Goldvarb e Varbrul, permite a realização de 

outras funções, quais sejam: “rodar variáveis contínuas como variáveis independentes, 

variáveis contínuas como variável dependente; dar conta de modelos mistos – by-

speaker, by-item; estimular efeitos between-groups (gênero/sexo) e within-groups 

(indivíduos)” (GOMES, 2011). Da mesma forma, o programa Rbrul permite a análise 

estatística do papel do item na variação, uma vez que “o programa reconhece texto 

como fator de um grupo”, não limitando os fatores por grupo (GOMES, op. cit.) e do 

indivíduo. Isso é possível porque o Rbrul apresenta a possibilidade de tratar variáveis 

que são de fato independentes entre si (fixed effect) e variáveis que estão aninhadas em 

outras (random effect). Assim se numa rodada vamos avaliar o efeito do tamanho do 

item lexical, tonicidade da sílaba (variáveis em análise neste trabalho) e o papel do item 

lexical, temos que as duas primeiras são o efeito fixo e a última é aninhada nas duas 

primeiras (random effect). (cf, Gomes, 2011).  

O programa Rbrul é um software gratuito que se encontra disponível no site 

http://www.danielezrajohnson.com/rbrul.html. No mesmo site também se encontra 
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disponível o manual de uso do programa. O Rbrul recebe atualizações periódicas do 

autor, o qual mantém atualizadas as informações sobre o programa, bem como as 

modificações realizadas em cada versão e suas consequências (cf. GOMES, op. cit.). 
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 4. ANÁLISE DE DADOS 

 

No presente capítulo serão apresentadas as análises dos resultados obtidos para 

os dados coletados nas duas amostras (CENSO 2000 e EJLA). Os dados coletados 

foram submetidos ao programa GoldVarb, tendo sido as mesmas variáveis linguísticas 

testadas em ambas as amostras, levando-se em consideração as especificidade de cada 

amostra para as variáveis extralinguísticas. Conforme dito anteriormente, o foco do 

presente estudo é a variante glotal realizada em posição de coda silábica.  

As rodadas que compõem a análise em questão são independentes, ou seja, os 

dados de cada amostra foram rodados em separado. Isto porque, conforme mencionado 

anteriormente, as amostras possuem especificidades quanto à estratificação dos falantes, 

bem como há uma diferença temporal considerável entre a coleta de dados de ambas as 

amostras: os dados da amostra CENSO 2000 foram coletados no ano de 2000 e os da 

amostra EJLA entre os anos de 2008 e 2009. Além disso, as amostras não são aleatórias 

para classe social. O que se pretende, então, é estabelecer uma comparação entre os 

resultados das duas amostras, a fim de observar o comportamento de falantes de dois 

grupos sociais distintos da comunidade do Rio de Janeiro em relação ao uso variável da 

fricativa em coda. 

Os resultados obtidos revelam uma grande diferença no que se refere à 

distribuição das variantes, em especial à realização da variante glotal, conforme se 

observa nas tabelas abaixo: 

TABELA 04. Distribuição das variantes – amostra CENSO 2000 

CENSO 2000     

TOTAL = 5356 
3949 

74% 

1016 

19% 

243 

5% 

148 

3% 

TABELA 05. Distribuição das variantes – amostra EJLA 

EJLA     

TOTAL = 2841 
1517 

53% 

349 

12% 

850 

30% 

125 

4% 
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Ao cotejarmos os percentuais obtidos para as amostras em análise, observa-se 

que a realização da variante glotal entre os falantes da amostra EJLA (30%) é muito 

superior à realização da mesma variante para os falantes da amostra CENSO 2000 (5%). 

As variáveis linguísticas testadas para a análise de cada amostra foram as 

mesmas: contexto seguinte, tamanho da palavra, tonicidade, status morfológico e 

posição da coda na palavra. As variáveis extralinguísticas ‘estilo de fala’ e ‘indivíduo’ 

também foram testadas para ambas as amostras, além de outras variáveis 

extralinguísticas inerentes às especificidades da amostra CENSO 2000 (sexo, idade e 

grau de escolaridade), conforme pode ser observado na tabela abaixo:  

TABELA 06. Variáveis testadas para as amostras CENSO 2000 e EJLA 

 CENSO 2000 EJLA 

Aplicação (h) (h) 

 

Variáveis 

contexto seguinte contexto seguinte 

tamanho da palavra tamanho da palavra 

Tonicidade tonicidade 

status morfológico status morfológico 

posição da coda posição da coda 

estilo de fala estilo de fala 

Sexo indivíduo 

Idade 

grau de escolaridade 

 

As diferenças quanto às variáveis extralinguísticas testadas devem-se, conforme 

já assinalado, às especificidades de cada amostra: as variáveis ‘sexo’, ‘idade’ e ‘grau de 

escolaridade’ não puderam ser testadas para a amostra EJLA, tendo em vista que todos 

os falantes desta amostra eram do sexo masculino, pertenciam à mesma faixa etária e 

possuíam o mesmo grau de escolaridade. A variável ‘indivíduo’ para a amostra Censo 

2000 foi rodada apenas com a ferramenta Rbrul, em virtude das possibilidades 

oferecidas por esta ferramenta, especificadas no capítulo 3.  
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De acordo com a tabela a seguir, verificamos que as mesmas variáveis 

linguísticas foram selecionadas para as duas amostras, com exceção da variável posição 

da coda na palavra, além da variável extralinguística estilo de fala. As variáveis 

aparecem na ordem em que foram selecionadas no step up
14

: 

TABELA 07. Variáveis selecionadas pelo Goldvarb para as amostras CENSO 2000 e EJLA 

 CENSO 2000 EJLA 

Aplicação (h) (h) 

Variáveis 

selecionadas 

contexto seguinte contexto seguinte 

grau de escolaridade tamanho da palavra 

Sexo status morfológico 

status morfológico Indivíduo 

tamanho da palavra posição da coda 

Idade estilo de fala 

 

Passaremos, em um primeiro momento, à análise dos resultados obtidos para as 

variáveis linguísticas selecionadas para ambas as amostras (contexto seguinte, status 

morfológico e tamanho da palavra); em seguida, passaremos à análise das demais 

variáveis selecionadas para cada amostra (grau de escolaridade, sexo e idade para os 

falantes da amostra CENSO 2000; falante, posição da coda e estilo de fala para os 

falantes da EJLA). 

 

 

4.1. Análise das variáveis linguísticas  

 

Conforme já observado, as mesmas variáveis linguísticas foram selecionadas 

pelo programa Goldvarb para as duas amostras, com exceção para posição da coda na 

                                                 
14

 “No método forward (step-up), os programas inserem, passo a passo, cada uma das variáveis 

independentes, uma a uma, e comparam o valor do logaritmo da verossimilhança ou log-likelihoods dos 

modelos com e sem a variável independente adicionada.” (OLIVEIRA, 2009: 105) 
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palavra. Os resultados obtidos para as variáveis linguísticas selecionadas para as duas 

amostras mostram semelhanças relevantes para a análise dos dados coletados. 

 

4.1.1 Contexto seguinte 

 

Importante ressaltar que o contexto seguinte foi a primeira variável selecionada 

pelo programa Goldvarb para as duas amostras, o que parece confirmar a importância 

do contexto seguinte para a realização da coda como glotal. Da mesma forma, estudos 

anteriores realizados e previamente apresentados revelaram ser o ambiente fonético 

(contexto seguinte) de grande relevância para o tipo de realização da coda tanto no PB 

como na comunidade de fala do Rio de Janeiro, a saber: 

 Gryner & Macedo (2000: 34): “a variante aspirada e zero são favorecidas 

em contextos sonantes e desfavorecida em contexto de surdas, contrário 

ocorrendo com a alveolar e a palatal”; 

 Carvalho (2000:103): “Comprovamos que o segmento fônico posterior é 

muito importante para a presença das variantes”; 

 Brescancini (2006: 17): “para os [condicionamento] linguísticos, 

destacou-se o papel desempenhado pelo contexto seguinte à fricativa 

palato-alveolar”; 

 Scherre & Macedo (2000): a realização da fricativa fricativa em coda é 

“diretamente proporcional à escala de sonoridade”, ou seja, “quanto mais 

baixo o grau do segmento seguinte nesta escala [escala de sonância de 

Jespersen], menos variante aspirada; quando mais alto o grau, mais 

variante aspirada”; 

 Santos (2009): “A sonoridade do segmento seguinte se mostrou muito 

relevante para que o segmento /S/ passasse a uma fricativa glotal”; 

 Callou & Brandão (2009): “sobressaem como condicionadoras da 

palatalização as africadas e as oclusivas dentais, embora, na posição final, 

também as oclusivas velares e lateral alveolar se tenham mostrado 

relevantes”. 
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Em um primeiro momento, cada consoante em contexto seguinte foi codificada 

em separado, tendo sido todas as vogais alocadas em um mesmo fator e a pausa 

codificada em dois fatores distintos (pausa entre constituintes maiores que um sintagma 

e pausa em interior de sintagma). Ocorre que os resultados inicialmente obtidos para a 

amostra EJLA apresentaram os seguintes pesos relativos: = 0.991;  = 0.989; 

 = 0.975;  = 0.974;  = 0.970;  = 0.969;  = 0.946;  = 0.929; 

 = 0.752;  = 0.699;  = 0.687;  = 0.562;  = 0.334;  = 

0.299; = 0.254; = 0.230; vogal = 0.044; pausa = 0.038. Os resultados, então, 

conduziram a uma nova configuração dos fatores observados para o contexto seguinte: 

a) as consoantes foram reagrupadas em três grupos distintos (consoantes soantes, 

obstruintes sonoras e consoantes surdas); b) as pausas finais e em interior de sintagma 

foram reagrupadas em um único fator (pausa); c) as vogais foram mantidas em um 

único grupo. O reagrupamento das consoantes mostrou-se interessante para a análise à 

medida que a sonoridade das consoantes revelou ser a característica mais importante 

para a realização da coda. Embora  tenha apresentado um peso relativo alto 

(0.752), o seu comportamento está mais próximo de , que é uma fricativa surda, do 

que de sua homorgânica . Em separado, o resultado para  sugere um efeito 

dissimilatório, mas é preciso observar que , homorgânica de , tem um 

comportamento semelhante a , que é uma oclusiva sonora. Nesse caso, portanto, a 

sonoridade parece mais importante do o ponto de articulação. 

Da mesma forma, a divisão em dois tipos de pausa não se mostrou relevante 

para o estudo, motivo pelo qual estes dois contextos foram rearranjados em um único 

fator. 

A tabela 08 revela que o mesmo efeito foi observado para contexto seguinte nas 

duas amostras em análise, isto é, a realização da glotal é favorecida quando a fricativa 

em coda é seguida por consoante soante ou obstruinte sonora, sendo desfavorecida 

quando seguida por consoante surda, vogal e pausa. O fato de a realização da glotal ser 

favorecida quando a coda é seguida por consoante soante ou obstruinte sonora se deve, 

provavelmente, à mesma configuração das cordas vogais durante a produção da fricativa 

glotal e das consoantes soante e sonoras. Igualmente, pode ser percebida a presença da 
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soante em contexto seguinte à fricativa em coda como um condicionamento mais forte 

para a realização da glotal em ambas as amostras. 

Tabela 08: resultados para CONTEXTO SEGUINTE Goldvarb 

 CENSO 2000 EJLA 

CONTEXTO SEGUINTE Apl/N % Peso Apl/N % Peso 

Consoante soante 157/735 21,4 0,972 413/472 87,5 0,975 

Obstruinte sonora 71/676 10,5 0,939 271/321 84,4 0,961 

Obstruinte surda 12/2208 0,5 0,357 153/1262 12,1 0,383 

Vogal 1/972 0,1 0,066 5/340 1,5 0,034 

Pausa 2/561 0,4 0,260 5/301 1,7 0,033 

 

Além disso, ainda conforme a tabela 08, se a consoante surda em contexto 

seguinte desfavorece a realização da variante glotal, o fato de uma vogal ou pausa 

integrar o contexto seguinte à coda constitui ambiente ainda mais desfavorável à 

realização da fricativa como glotal em ambas as amostras. No entanto, é interessante 

destacar que a variante  não foi a única variante observada quando o contexto 

seguinte era constituído por vogal. Ocorrências da variante glotal seguida de vogal 

foram observadas nas duas amostras: 

- depoi eles tentou (amostra EJLA) 

- se não eu Deu eu não tava vivo (amostra EJLA) 

- aliá ela (amostra CENSO 2000) 

Nos trabalhos sobre descrição do fenômeno em análise, a ocorrência da fricativa 

alveolar sonora é assumida como única possibilidade de realização para a fricativa 

precedida de vogal. No entanto, os dados coletados para esta pesquisa mostraram uma 

ampliação dos contextos de ocorrência das variantes posteriorizadas, isto é, a 

possibilidade de ocorrência de uma fricativa posterior em posição de coda silábica 

precedida de vogal. 

Os resultados obtidos no presente estudo confirmam as análises realizadas em 

estudos anteriores no que se refere à relevância do contexto seguinte à posição da coda: 

consoantes soantes ou sonoras favorecem a realização da glotal; consoantes surdas 

desfavorecem a realização da glotal; e vogais e pausas desfavorecem fortemente a 

realização da glotal. 
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4.1.2 Status morfológico 

 

Assim como os resultados obtidos para contexto seguinte, os efeitos para o 

status morfológico da coda são os mesmos para as duas amostras, isto é, a realização da 

glotal é favorecida, em ambas as amostras, quando a coda não constitui um morfema, 

conforme se observa na tabela abaixo: 

Tabela 09: resultados para STATUS MORFOLÓGICO Goldvarb 

 CENSO 2000 EJLA 
STATUS 

MORFOLÓGICO 
Apl/N % Peso Apl/N % Peso 

não-morfema 194/2830 6,9 0,649 544/1137 32,4 0,632 

Morfema 49/2378 2,1 0,325 303/712 29,9 0,290 

 

Em nenhum dos trabalhos apresentados anteriormente, com exceção de Callou 

& Brandão (2009), sobre a variação da fricativa em coda – quer seja no PB, quer seja na 

comunidade de fala do Rio de Janeiro – , a variável status morfológico é analisada ou, 

pelo menos, analisada isoladamente de outras variáveis. A razão para esta variável não 

ter sido objeto de análise em estudos anteriores sobre o fenômeno é que o uso variável 

da coda com status morfológico é objeto de um fenômeno que ocorre em outro nível 

linguístico. Entretanto, conforme já explicitado no item 3.4 do Capítulo 3, é importante 

checar a realização da coda com status morfológico quando esta é realizada. 

Callou & Brandão (2009), ao citarem o estudo desenvolvido por Lima (2006) 

sobre a fala na região metropolitana do Rio de Janeiro, indicam que o percentual de 

apagamento da fricativa em coda em contexto externo e com valor mórfico é igual ao 

percentual de realização das palatais (47% para ambas as variantes). Entretanto, este 

elevado percentual para apagamento da coda pode estar a esconder, justamente, uma 

superposição do ‘zero morfológico’, o qual, conforme já explicitado, não pode ser 

levado em consideração para o estudo do fenômeno em questão. 

A variável ‘status morfológico’ mostrou-se relevante para a presente análise, 

uma vez que esta variável foi selecionada para as duas amostras em questão. O motivo 

para a relevância de se analisar a variável status morfológico em separado está 

justamente na informação de número que o –S em final de palavra pode carregar. 
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Assim, ao carregar informação relevante (número), o –S em coda com valor morfêmico 

tende a resistir mais ao enfraquecimento da coda (aspiração ou cancelamento): se a 

informação de número é relevante para o ouvinte, a tendência é que esta informação 

seja retida (saliência acústica). Algo semelhante ocorre, no inglês, nos casos de 

cancelamento de /t/ e /d/ como marca de passado; ou seja: como a informação de tempo 

é relevante, a marca desta informação tende a resistir ao enfraquecimento e 

cancelamento do segmento (BYBEE, 2002). Porém, tanto na redução do /t/ e /d/ em 

inglês (marca de passado), como no –S em coda no PB (marca de número), nada impede 

que estes segmentos sejam cancelados ou enfraquecidos. Não é à toa que há, 

nitidamente, registros tanto de cancelamento do /t/ e /d/ em final de formas verbais de 

passado em inglês, assim como do enfraquecimento do –S morfêmico em outras línguas 

como o espanhol de Porto Rico (POPLACK, 1981). 

Além disso, se a informação contida no –S com status morfológico no PB é 

relevante e a variante glotal é a variante estigmatizada, a tendência entre os falantes é 

não só manter a informação morfológica relevante como também realizá-la com as 

variantes menos estigmatizadas e mais proeminentes do ponto de vista acústico.  

 

4.1.3 Tamanho da palavra 

 

Os resultados obtidos para a variável tamanho da palavra (tabela 10), assim 

como aqueles obtidos para contexto seguinte e status morfológico, também revelaram 

os mesmos efeitos para as duas amostras, ou seja, a realização da glotal é favorecida em 

palavras menores: 

Tabela 10: resultados para TAMANHO DA PALAVRA Goldvarb 

 CENSO 2000  EJLA 

TAMANHO 

DO ITEM 
Apl/N % Peso Apl/N % Peso 

monossílabo 135/1980 7 0,623 596/1543 38,6 0,602 

dissílabo 88/1745 5 0,485 225/678 33,2 0,519 

trissílabo 10/1064 1 0,324 20/370 5,4 0,180 

polissílabo 10/419 2 0,437 6/105 5,7 0,224 
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Assim como o que foi observado para a variável ‘status morfológico’, a variável 

‘tamanho da palavra’ não é considerada pela maioria dos estudos anteriormente 

apresentados acerca do fenômeno em tela. Somente Scherre & Macedo (2000) analisam 

os efeitos da variável tamanho da palavra, porém o fazem em conjunto com a posição 

do –S na palavra e tonicidade da sílaba que contém o –S em posição de coda. 

Entretanto, o tamanho da palavra mostrou-se relevante para a realização da 

glotal, com percentuais de realização e pesos relativos bem acentuados para 

monossílabos e dissílabos em ambas as amostras (“o/as”, “uns”, “umas”, “vez”, “mas”, 

“mais”, “desde”, “atrás”, “vário/as”, “depois”, “alguns”, “algumas” entre outros). Além 

disso, apesar de a ocorrência da glotal ser baixa na amostra CENSO 2000, observa-se a 

mesma distribuição da glotal entre monossílabos e dissílabos que se observa na amostra 

EJLA. 

 

4.1.4. Posição da coda 

 

A variável posição da coda foi selecionada apenas para os dados da amostra 

EJLA e, conforme se observa na tabela abaixo, os resultados apontam para um 

favorecimento da glotal em final de palavra:  

 

Tabela 11. resultados para POSIÇÃO DA CODA Goldvarb 

POSIÇÃO 

DA CODA 
Apl/N % Peso 

 

final 

 

712/2023 35,2 0,575 

 

interna 

 

135/538 20,1 0,287 

 

Importante destacar que o contexto seguinte – variável que se mostrou altamente 

relevante para o fenômeno em análise – varia quando a coda é externa, isto é, em final 
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de palavra. Diferentemente, o contexto seguinte à realização da coda em interior de 

palavra não varia, o que pode ter consequências importantes para a realização da coda. 

Ao analisar as sequências fonotáticas mais frequentes para a fricativa em coda 

em interior de palavra e seguida de consoante, Benayon (2010: 88) observou que o 

contexto seguinte mais frequente para este tipo de sequência é aquele constituído por 

consoantes surdas, conforme se observa na tabela abaixo reproduzida de sua tese: 

TABELA 12. Frequência de ocorrência das sequências coda surda + consoante surda e coda 

sonora + consoante sonora em amostras de fala e de escrita LAEL (BENAYON, 2010: 88) 

 Amostras 

Sequências Fala Escrita 

Sp 763 4.484 

St 3.063 16.634 

Sk 1.002 5.333 

Sf 186 1.012 

Total Su-Su 5.514 27.463 

Sb 64 718 

Sd 15 329 

Sg 82 553 

Sv 53 475 

Sm 378 2.767 

Sn 39 516 

Sl 81 843 

Sr 19 212 

Total So-So 731 6.413 

p-valor 2.2e-16 2.2e-16 

 

Ora, se o contexto seguinte mais frequente para a fricativa em coda é aquele 

constituído por uma consoante surda e se o contexto seguinte constituído por uma 

consoante surda é um dos contextos que desfavorece a realização da fricativa glotal, é 

de se esperar que variante glotal ocorra menos em interior de palavra. 

Scherre & Macedo (2000: 59), acerca da variável em questão, sustentam que 

“[n]o meio da palavra, a presença do zero ou da aspirada (na sua confluência com - -R 

final) pode provocar alteração de signo”, motivo pelo qual o “sistema tende a bloquear 

as variantes zero e aspirada na posição medial, mesmo em palavras em que a alternância 

não acarretaria mudança de significado”. A hipótese aventada pelas autoras pode 

constituir um fator para o desfavorecimento da realização da glotal em interior de 
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palavra, uma vez que a substituição das variantes alveolar ou palatal pela variante 

aspirada ou zero pode, de fato, levar à mudança de significado conforme exemplificado 

pelas próprias autoras: “pasto/parto/pato”. 

Entretanto, uma ocorrência observada dentre os falantes da amostra EJLA 

parece contrariar a hipótese formulada por Scherre & Macedo (2000): o realização da 

palavra ‘poste’ como po[]te no lugar de po[]te. Verifica-se, portanto, a realização da 

glotal em uma palavra que poderia levar à mudança de significado ou, pelo menos, 

ambiguidade quanto ao significado da palavra: po[]te (‘porte de arma’) X po[]te. 

Ocorre que, ao analisarmos o contexto em que a palavra foi produzida, verifica-se 

claramente que o falante em questão referia-se à palavra ‘poste’ (de luz):  

“malhar o Judas no po[]te” 

Além disso, poderia ser questionado o fato de a palavra ‘porte’ não ser frequente 

entre os falantes da amostra ELJA e, assim, não haver motivos para que o falante que 

produziu o item em análise ter problemas para desfazer a aparente ambiguidade. Porém, 

o item ‘porte’ ([]) é comumente produzido por falantes da amostra EJLA, 

sendo um item bastante produtivo, indicando ‘posse de algo’: “porte do cigarro”, “porte 

da arma”, “porte do biscoito”, “(algo) estava no meu porte”. 

 

 

4.2. Variáveis extralinguísticas 

 

Face às especificidades de cada amostra em análise, algumas variáveis foram 

analisadas em separado. Os falantes da amostra CENSO 2000 permitem análise dos 

dados de acordo com variáveis sociais, tais como grau de escolaridade, gênero e idade. 

Tais variáveis sociais não podem ser analisadas na amostra EJLA, uma vez que esta 

amostra é composta por indivíduos com o mesmo grau de escolaridade, do sexo 

masculino e de mesma faixa etária. Os resultados obtidos para as variáveis sociais da 

amostra CENSO 2000 (grau de escolaridade, gênero e idade) serão apresentados nesta 
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seção. Apesar de as variáveis extralinguísticas ‘estilo de fala’ e ‘indivíduo’ terem sido 

testadas para ambas as amostras, essas variáveis só foram selecionadas pelo programa 

Goldvarb para os dados da amostra EJLA e serão apresentadas em seguida. 

 

4.2.1. Grau de escolaridade 

 

Alguns dos estudos anteriormente citados sobre o fenômeno em tela já 

apontavam para os efeitos do grau de escolaridade na produção da realização da 

fricativa em coda. Gryner & Macedo (2000: 44) afirmam que os faltantes com maior 

grau de escolaridade “são os que mais se utilizam da variante inovadora prestigiada – a 

palatal – evitando o uso das formas mais populares (aspiração e queda) em contextos em 

que os menos escolarizados tendem a mais utilizá-los”. Carvalho (2000:103), na mesma 

direção, sustenta que “os [falantes de Belém (PA)] de escolaridade mais alta usaram as 

palatais; os de não-escolarizados preferiram usar a glotal e o apagamento”. 

A análise da variável grau de escolaridade para os dados da amostra CENSO 

2000 coletados para o presente estudo corroboram com as autoras supracitadas: 

Tabela 13: resultados para GRAU DE ESCOLARIDADE Goldvarb (CENSO 2000) 

GRAU DE 

ESCOLARIDADE 
Apl/N % Peso 

ensino fundamental 

(incompleto) 
131/1254 10,4 0,783 

ensino fundamental 

(completo) 
32/1353 2,4 0,387 

ensino médio  

(completo) 
80/2061 3,1 0,406 

 

Conforme se depreende da leitura da tabela 12, os falantes menos escolarizados 

(ensino fundamental incompleto) tendem a fazer uso significativamente maior da 

variante glotal do que os demais falantes (ensino fundamental completo e ensino médio 

completo).  
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4.2.2. Idade 

 

A variável ‘faixa etária (idade)’ é central ao construto de tempo aparente, uma 

vez que é por meio desta que, fundamentalmente, estudos de tempo aparente se 

estruturam. Assim, os estudos de tempo aparente, por analisarem falantes de diferentes 

faixas etárias (crianças, jovens, adultos, idosos), podem indicar se um determinado 

fenômeno linguístico constitui uma mudança em curso ou apenas variação estável: se 

uma forma estiver mais presente na fala de pessoas mais jovens, isto poderá indicar uma 

mudança em direção à preferência por essa forma. 

Conforme já citado, Gryner & Macedo (2000) realizaram um estudo de tempo 

aparente na região de Cordeiro sobre a fricativa em coda e concluíram que “os falantes 

mais jovens usam preferencialmente as variantes aspiradas e, menos marcadamente, as 

palatais” (p. 37). Para chegarem a esta conclusão, as autoras se basearam nos pesos 

relativos referentes a cada faixa etária para o uso da variante glotal: a) 13 a 30 anos 

(0,62); b) 31 a 50 anos (0,47); c) acima de 51 anos (0,41). Assim, como o peso relativo 

encontrado para a faixa etária mais jovem era maior, concluíram as autoras que os 

falantes mais jovens faziam maior uso da variante glotal. 

Ocorre que se os mesmos resultados forem analisados sob outra perspectiva, a 

conclusão não será a mesma. Em outras palavras, se checarmos a frequência de 

ocorrência da variante glotal (ou aspirada) para cada faixa etária, o resultado será o 

seguinte
15

: a) 2,8% para os falantes entre 13 e 30 anos; b) 1,16% para os falantes entre 

31 e 50 anos; c) 2,94% para os falantes acima dos 50 anos.  

A análise apenas dos pesos relativos realizada por Gryner & Macedo (peso 

relativo mais alto associado à percentual mais baixo e vice-versa) indica que os faltantes 

mais novos estariam realizando mais a variante glotal. Porém, a observação dos 

percentuais mostra que, na verdade, não há uma diferença considerável entre os falantes 

mais novos e mais velhos, o que indicaria um padrão de variação estável. 

                                                 
15

 Resultados obtidos por meio da tabela apresentada por Gryner & Macedo (2000: 36), dividindo-se o 

número de ocorrências encontrada para a glotal em cada faixa etária pelo número de ocorrências total 

encontrada para a glotal em todas as faixas etárias. 
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Já no trabalho de Carvalho (2000: 87), os resultados apontam que os mais velhos 

realizam mais a variante glotal que os mais novos, não havendo, portanto, evidências de 

uma mudança em direção à glotal, conforme pode ser observado na tabela abaixo: 

Tabela 14. Distribuição das variantes por faixa etária (CARVALHO, 2000: 87) 

FATORES DADOS 

QUANTITATIV

OS 

VARIANTES 

Alveolares Palatais Glotal Zero 

fonético 

15-25 anos Frequência 

 

Peso relativo 

264/1367 

= 19% 

0,43 

986/1367 

= 72% 

0,58 

27/1367 = 

2% 

0,57 

90/1367 = 

7% 

0,59 

26-45 anos Frequência 

 

Peso relativo 

310/1332 

= 23% 

0,52 

945/1332 

= 71% 

0,60 

06/1332 = 

0% 

0,31 

71/1332 = 

5% 

0,53 

+ 46 anos Frequência 

 

Peso relativo 

335/1256 

= 27% 

0,51 

835/1256 

= 66% 

0,59 

50/1256 = 

4% 

0,64 

36/1256 = 

3% 

0,35 

 

Conforme se depreende da tabela acima, não se pode falar de um padrão de 

mudança em progresso em direção à glotal entre os indivíduos de Belém (PA).  

Com relação à comunidade de fala do Rio de Janeiro, Callou & Brandão (2009) 

observam que, “no Rio de Janeiro, na fala culta, o processo de palatalização está quase 

completo” e que “quando se comparam os dados das décadas de 70 e 90, apenas de fala 

culta, por faixa etária, pode-se observar que há uma variação estável, nas duas décadas”. 

Scherre e Macedo (2000), apesar de terem estudado a variação da fricativa em coda com 

base no comportamento de indivíduos da amostra CENSO 1980, não apresentaram 

resultados para variáveis sociais (faixa etária, gênero, escolaridade).  

Com relação à amostra CENSO 2000, a distribuição da glotal em função da 

idade revelou que os falantes mais velhos (25-49) apresentaram maior uso da variante 

glotal: 
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Tabela 15: resultados para IDADE Goldvarb (CENSO 2000) 

IDADE Apl/N % Peso 

 

26-49 

 

198/4055 4,9 0,528 

 

15-25 

 

45/1153 3,9 0,402 

 

De acordo com a tabela acima, a variante glotal, a exemplo do que foi observado 

em estudos anteriores em outras comunidades de fala, foi a variante menos realizada 

entre os falantes mais novos da amostra CENSO 2000. Isto indicaria que não há como 

falar em processo de enfraquecimento da fricativa em coda entre os falantes da amostra, 

uma vez que os falantes mais novos da amostra CENSO 2000 apresentam menor 

realização da variante glotal. 

 

4.2.3. Sexo/gênero 

 

Gryner & Macedo (2000:38) apontam para o fato de que, entre os falantes de 

Cordeiro, “o gênero do falante atua apenas sobre uma variante: a aspirada”, sendo que 

“os homens tendem a pronunciar o S aspirado, ao contrário das mulheres, que tendem a 

evitá-la”. Carvalho (2000: 105) conclui no mesmo sentido ao sustentar que, entre os 

falantes de Belém (PA), os homens tendem a realizar mais a coda como glotal do que as 

mulheres. Da mesma forma, Santos (2009: 116) afirma ter sido o gênero masculino 

relevante para o processo de glotalização entre os falantes de três municípios 

fluminenses – Petrópolis, Itaperuna e Paraty. 

Os resultados obtidos no presente trabalho corroboram os resultados acima 

apresentados para diferentes comunidades de fala do PB, tendo em vista ter sido 

observado um percentual maior de realização da variante glotal entre os homens (6,8%) 

do que para as mulheres (2,9%), conforme se observa na tabela a seguir: 
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Tabela 16: resultados para GÊNERO Goldvarb (CENSO 2000) 

SEXO/GÊNERO Apl/N % Peso 

 

masculino 

 

159/2166 6,8 0,691 

 

feminino 

 

84/2883 2,9 0,344 

 

Embora existam na literatura de referência alguns relatos sobre o uso exclusivo 

de uma determinada variante fonológica por parte das mulheres, o que se observa com 

maior frequência é a predominância de uma variante em um dos dois sexos, o que revela 

uma diferença atribuível ao sexo dentro de uma mesma classe social. Normalmente, os 

pesquisadores consideram como variante padrão aquela que, num discurso formal, goza 

abertamente de maior prestígio (CHESHIRE, 2003). 

Labov (1990 apud CHESHIRE, op. cit.), ao longo de 30 anos de pesquisas, 

considerou que as variações determinadas pelo sexo são aquelas que apresentaram os 

resultados mais consistentes e claros, sumarizando suas observações em dois princípios: 

I.a – em uma situação de variação estável, os homens usam com maior 

frequência de formas não-padrão do que as mulheres; 

I.b – quando as mudanças ocorrem de cima para baixo (changes from above), as 

mulheres utilizam mais as formas de prestígio do que os homens;  

II – por outro lado, quando as mudanças ocorrem de baixo para cima (changes 

from below), as mulheres lideram os processos de mudança linguística, pois utilizam a 

variante inovadora mais rápido do que os homens. 

Conforme visto anteriormente, os dados referentes à amostra CENSO 2000 

apontam para um padrão de variação estável, uma vez que os falantes mais novos desta 

amostra apresentam uma menor realização da variante glotal se comparados aos falantes 

mais velhos. Assim, como não se verifica um processo de mudança entre os falantes da 

amostra CENSO 2000, os homens tenderiam a usar com maior frequência as formas 

não-padrão. 
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Desta forma, como a variante estigmatizada no caso do fenômeno em análise é a 

glotal, os dados comprovam não só a proposta de Labov como também os resultados 

das pesquisas que abordaram o fenômeno anteriormente. De acordo com a distribuição 

das variantes que integram o presente estudo, a variante glotal apresenta apenas 5% de 

realização entre os falantes da amostra CENSO 2000. Assim, se a variante glotal é a 

variante estigmatizada e não há processo de mudança ocorrendo na comunidade de falta 

em que estes falantes se encontram inseridos, os resultados obtidos confirmam que, 

nestes casos, os homens tendem a usar mais a variante não-padrão (glotal).  

 

4.2.4. Estilo de fala 

 

A variável ‘estilo de fala’ foi selecionada apenas para os dados obtidos da 

amostra EJLA e os resultados apontam para um favorecimento da glotal em contexto 

casual de fala: 

 

Tabela 17: resultados para ESTILO DE FALA Goldvarb (EJLA) 

ESTILO DE FALA Apl/N % Peso 

 

casual 

 

745/2297 32,4 0,520 

 

não-casual 

 

102/297 25,6 0,387 

 

Primeiramente, ressalta-se a dificuldade para capturar com exatidão o estilo de 

fala (casual ou não-casual) em que os enunciados são produzidos. No entanto, esta 

dificuldade diminui à medida que se observa um maior grau de formalidade quando o 

que está sendo dito envolve temas como família, religião ou qualquer outro assunto que 

exija maior elaboração/reflexão.  

Da mesma forma, apesar de a frequência da variante glotal ser muito superior 

para os falantes da amostra EJLA, tais falantes revelam uma percepção quanto ao 
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prestígio de determinadas formas linguísticas utilizadas. Assim, há uma diferença 

significativa do uso da variante glotal em contexto de fala considerados casuais, quando 

há um menor monitoramento da fala. Não raro, os falantes da amostra EJLA expõem 

esta diferença, como Ra que chegou a declarar que o modo de falar dos “menores 

infratores” constitui um dialeto: 

Ra: (...) igual esse bagulho “Lei e Crime”...eles fica falando várias 

gírias...tipo como se nós fizesse força para falar alguma gíria, 

entende?...nós não faz força, é o dia-a-dia nosso aí, nós vai ouvindo, 

vai falando, é isso aí... 

E: Você acha que vocês falam diferente das outras pessoas? 

Ra: Com certeza...com certeza, a gíria...a gíria maldita (risos), nosso 

dialeto. 

E: É o dialeto de vocês? 

Ra: Com certeza. 

E: E como isso acontece? 

Ra: Ah...nós vai escutando, vai falando...vai escutando, do nada, vai 

falando... 

 

A despeito da dificuldade de se capturar com inteira exatidão o nível de 

casualidade em que um enunciado é produzido, fica claro que, em determinados 

momentos, há um monitoramento maior por parte dos falantes da amostra EJLA que 

tentam evitar uso da variante estigmatizada. Ademais, quando em contextos de fala 

menos casuais, estes falantes fazem maior uso de pausas, o que revela não só um maior 

monitoramento da fala, mas também acaba por produzir um contexto fonético que 

desfavorece fortemente o uso da variante glotal. 

 

4.2.5. Indivíduo 

 

A variável ‘falante’ fez parte da rodada no Goldvarb somente dos dados da 

amostra EJLA, já que não há outras variáveis sociais para esta amostra. Nesse caso, essa 
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variável pode entrar na rodada do Goldvarb como efeito fixo (fixed effect). Com relação 

à amostra CENSO 2000, essa variável será mais propriamente avaliada na rodada com a 

ferramenta do Rbrul no próximo capítulo. 

Assim como a variável ‘estilo de fala’, a variável ‘indivíduo’ foi selecionada 

pelo programa Goldvarb como relevante apenas para a análise dos dados da amostra 

EJLA. Conforme se verifica na tabela a seguir, os percentuais de realização da variante 

glotal variam consideravelmente de acordo com o indivíduo da amostra EJLA: 

Tabela 18: resultados para INDIVÍDUO Goldvarb (EJLA) 

INDIVÍDUO Apl/N % Peso 

O 95/184 51,6 0,780 

M 136/369 36,90 0,622 

c 101/282 35,80 0,582 

U 131/410 32,00 0,504 

W 57/208 27,40 0,489 

K 53/195 27,20 0,464 

R 196/746 26,30 0,322 

C 78/302 25,80 0,562 

 

Apesar de haver uma grande diferença entre os falantes da amostra EJLA quanto 

à realização da variante glotal, observa-se que a frequência de realização desta variante 

pelo falante que menos realiza a variante em questão (C – 25,80%) é muito superior à 

média para os falantes da amostra CENSO 2000 (apenas 5%). Isto revela que não 

somente o comportamento observado pela comunidade de fala deve ser observado, mas 

também o comportamento de cada indivíduo. Em outras palavras, o resultado aponta 

para o fato de que os indivíduos contribuem diferentemente para a variação em questão. 

O papel que o indivíduo exerce sobre a variação é objeto de grandes discussões 

na literatura sobre o assunto. De uma maneira geral, Gomes (2011) observa que o papel 

do indivíduo na variação é visto em função da relação entre o indivíduo e a comunidade 

de fala em que se encontra inserido. Assim, há estudos que apontam para o fato de as 

variáveis independentes analisadas atuarem da mesma maneira para os indivíduos de 

uma mesma comunidade de fala, mesmo que haja diferenças nas médias individuais. 
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Labov, apesar de não descartar a variabilidade do indivíduo, sustenta que tal 

variabilidade não é suficiente para capturar a estrutura sociolinguística de uma 

comunidade de fala, motivo pelo qual o indivíduo deve ser analisado de acordo com a 

estrutura social a qual pertence e, assim, identificado por meio das variáveis idade, 

sexo/gênero, classe social entre outras. Por outro lado, ainda de acordo com Gomes (op. 

cit.), há estudos que apontam para o fato de os indivíduos não apresentarem a mesma 

regularidade esperada para a comunidade de fala em que se inserem (OLIVEIRA, 1992; 

PAIVA & DUARTE, 2003; MARTINS, 2007 apud GOMES, 2011). 

A variabilidade observada quanto ao comportamento dos indivíduos da amostra 

EJLA reflete a problemática anteriormente suscitada. O fato de os indivíduos da 

amostra EJLA apresentarem grande variabilidade no que se refere à realização da 

variante glotal revela que é possível capturar, em uma mesma comunidade de falta, 

diferentes comportamentos entre os indivíduos. 

 

 

4.3. SÍNTESE 

 

Neste capítulo foram apresentadas as análises dos dados obtidos nas amostras 

CENSO 2000 e EJLA por meio do programa Goldvarb. Foram testadas as mesmas 

variáveis para ambas as amostras, com exceção daquelas que não podem ser observadas 

face às especificidades de estratificação de cada amostra. Dentre todas as variáveis 

testadas, três foram selecionadas para as duas amostras: contexto seguinte, status 

morfológico e tamanho da palavra. Os resultados obtidos para estas três variáveis em 

ambas as amostras revelou que a realização da glotal segue os mesmos 

condicionamentos para os falantes das duas amostras; vale dizer: a variante glotal é 

favorecida quando a coda é seguida de obstruinte soante ou sonora; quando a variante 

glotal não é um morfema; e quando a variante glotal encontra-se em palavras menores. 

Com relação às variáveis observadas para cada amostra, temos que a realização 

da glotal é favorecida: 
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a) na amostra CENSO 2000 entre falantes com grau de escolaridade mais baixo 

(10,4%), do sexo masculino (6,8%) e mais velhos (4,9%); 

b) na amostra EJLA, em codas finais (35,2%) e na fala casual (32,4%), além de 

depender do falante. 

Os resultados obtidos reforçam o que já foi observado em estudos anteriores 

sobre o fenômeno no que diz respeito ao contexto seguinte, isto é, a sonoridade da 

consoante do contexto seguinte é um fator que muito favorece a realização da variante 

glotal, sendo a realização desta variante desfavorecida quando o contexto seguinte é 

constituído por consoante surda e ainda mais desfavorecido diante de vogal e pausa. 

A inclusão da variável status morfológico – variável selecionada para ambas as 

amostras – revelou a importância desta variável para a realização da variante glotal. Por 

conter informação morfológica relevante, a coda com valor morfológico tende a resistir 

mais ao processo de enfraquecimento (glotalização ou aspiração).  

Os resultados observados para a amostra CENSO 2000 com relação à faixa 

etária não apontam para um processo de mudança em direção à glotal. Também não 

houve aumento do percentual de realização desta variante, que foi de apenas 5% entre 

os falantes da amostra CENSO 2000. Assim, a distribuição das variantes para os 

falantes da amostra CENSO 2000 indica para um padrão de variação estável e não para 

um processo de mudança com o enfraquecimento da fricativa em coda. 

Outrossim, a seleção da variável falante para a amostra EJLA revela a 

importância do papel do indivíduo para a variação, uma vez que pode ser observada 

uma grande variabilidade entre os indivíduos desta amostra. Por outro lado, como o 

indivíduo não é totalmente autônomo em relação ao grupo social no qual se encontra 

inserido, os indivíduos da amostra EJLA provavelmente replicam padrões do grupo 

social ao qual pertencem e que, até então, não havia sido objeto de estudo.  

O fato de ter sido encontrado um percentual da variante glotal bem mais elevado 

entre os indivíduos da amostra EJLA pode revelar a possibilidade do desenvolvimento 

de diferentes padrões linguísticos em uma mesma comunidade de fala. A fim de melhor 

entender e embasar a hipótese do desenvolvimento de diferentes padrões linguísticos em 
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uma mesma comunidade de fala, um estudo aprofundado dos itens lexicais se faz 

necessário. Esse estudo acerca dos itens lexicais, então, será objeto do capítulo seguinte.  
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5. A IMPORTÂNCIA DO ITEM LEXICAL NA MUDANÇA 
SONORA 

 

No presente capítulo serão apresentados os resultados obtidos para os dados das 

amostras CENSO 2000 e EJLA, os quais foram submetidos ao programa Rbrul.  

Em 2008, um estudo piloto com 03 indivíduos da amostra EJLA (pesquisa de 

iniciação científica) revelou uma ocorrência muito superior da variante glotal em 

posição de coda silábica do que havia sido observado em estudos anteriores sobre a 

variação da fricativa em coda para a comunidade de fala do Rio de Janeiro. Durante o 

levantamento de dados para a referida pesquisa, percebeu-se que alguns itens eram 

predominantemente realizados com a variante glotal. Assim, surgiu a ideia de mapear 

alguns itens que se mostravam mais frequentes e que eram realizados, na maioria dos 

casos, com a variante glotal. O mapeamento de tais itens tinha como finalidade tratá-los 

em um grupo de fatores em separado (item lexical). 

Os resultados obtidos neste estudo piloto foram submetidos ao programa 

Goldvarb, o que impunha grandes limitações à avalição dos efeitos do item lexical. Há 

duas razões para não ser possível avaliar o efeito lexical usando o Varbrul/Goldvarb, 

conforme mencionado no capítulo 3: no Goldvarb todas as variáveis independentes são 

tratadas como efeito fixo, mesmo que não sejam. Além disso, existe, na prática, uma 

limitação de fatores por grupo: embora não haja limites de fatores por grupo no 

Programa, estes estão restritos aos caracteres disponíveis no teclado, já que os arquivos 

de entrada dos dados se organizam em códigos únicos por coluna. 

Neste estudo preliminar, os resultados para o grupo ‘item lexical’, mesmo com 

as limitações impostas pelo Goldvarb, revelaram a importância do item lexical na 

realização da fricativa, uma vez que o grupo foi selecionado pelo Goldvarb. Foi 

observado que alguns itens eram realizados quase que categoricamente com a variante 

glotal – como “mesmo” e “nós” – e categoricamente como na contração de preposição e 

artigo em “às vezes”, conforme se observa na tabela abaixo: 
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TABELA 19. Resultados para ‘item lexical’ em estudo piloto com 03 falantes da amostra EJLA 

(2008) 

às vezes 20/20 100%  

mesmo 17/18 95% .95 

nós 37/48 77% .90 

mas 30/47 64% .83 

três 6/13 46% .70 

às veZ 10/22 45% .70 

uns/umas 3/8 38% .63 

dois 12/33 36% .61 

eles 9/27 33% .58 

os/as 24/105 23% .45 

mais 1/6 17% .36 

outros itens 55/308 14% .32 

 

Posteriormente, em um estudo realizado por Johnson, Gomes & Melo (2009), os 

dados da amostra EJLA foram submetidos ao programa Rbrul, a fim de se investigar os 

efeitos do item na realização da glotal em coda. O programa encontrou efeitos 

significativos para o contexto seguinte, bem como efeitos aleatórios igualmente 

significativos para falante e item.  

Como a ocorrência da glotal também depende da identidade do item, um 

predicador numérico contínuo – logaritmo para número de tokens – foi adicionado, 

representando a frequência das palavras no corpus. Os resultados obtidos por meio do 

Rbrul mantiveram os efeitos mais relevantes e já mencionados para as rodadas do 

Goldvarb, além de também incluir o efeito da frequência do item. Assim, revelou-se que 

a realização das variantes glotal e zero ocorrem com mais frequência em itens de alta 

frequência (BYBEE, 2000). Importante ressaltar que, tendo em vista o tempo para 

execução da presente pesquisa, a frequência dos itens aqui mencionada foi obtida a 

partir da própria amostra EJLA e não a partir de outra base de dados com o objetivo de 

se observar a frequência de ocorrência dos itens em um corpus mais amplo. 
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Os dados da amostra CENSO 2000 foram também submetidos ao Rbrul e, 

novamente, os efeitos do item foram observados. Importante destacar o fato de o item 

lexical ter sido também selecionado na amostra Censo 2000, apesar de ser baixo o 

percentual da variante glotal para essa amostra
16

: 

 CENSO 2000: falante + item lexical e contexto seguinte, status morfológico, 

tamanho, estilo; 

 EJLA: item lexical + contexto seguinte, posição, falante, estilo (Johnson, 

Gomes & Melo, 2009). 

Importante destacar que foram registrados 965 itens diferentes com a fricativa 

em posição de coda silábica para a amostra CENSO 2000 e 417 para a amostra EJLA. 

Além de ‘item lexical’, as variáveis ‘contexto seguinte’, ‘status morfológico’ e 

‘tamanho da palavra’ – selecionadas para a amostra CENSO 2000 – foram também 

selecionadas pelo programa Goldvarb. A variável ‘estilo de fala’ foi a única dentre as 

variáveis selecionadas pelo Rbrul que não foi selecionada pelo Goldvarb para a amostra 

CENSO 2000. Igualmente, além de ‘item lexical’, as variáveis ‘contexto seguinte’, 

‘posição da coda’, ‘falante’ e ‘estilo de fala’ foram selecionadas pelo Goldvarb para a 

amostra EJLA. 

Assim, o fato de praticamente as mesmas variáveis terem sido selecionadas 

pelos dois programas para as duas amostras em análise reforça não só a importância 

destas variáveis como também o papel do item lexical na realização da glotal. Eventuais 

diferenças – como, por exemplo, a seleção da variável ‘estilo de fala’ que não havia sido 

selecionada pelo programa Goldvarb para a amostra CENSO 2000 – podem estar 

relacionadas não só ao fato de terem sido testadas mais variáveis com a inclusão de 

                                                 

16
 Apesar de o foco deste trabalho ser a variante glotal, também foram rodados os dados tendo como 

aplicação o zero fonético. As mesmas variáveis analisadas para a variante glotal em cada amostra 

(CENSO 2000 e EJLA) foram observadas para a realização do zero fonético: 

 – CENSO 2000: falante + contexto seguinte, tamanho, status morfológico, posição, idade, escolaridade  

 – EJLA: item + contexto seguinte, falante, posição, tamanho, tonicidade  

No entanto, a análise aprofundada dessa variante ficará para estudo posterior em razão da limitação de 

prazo para a conclusão deste trabalho. 
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‘item lexical’, mas também ao fato de o Rbrul fazer diferença entre random effects e 

fixed effects, conforme explicitado no capítulo 3. As diferenças e prováveis explicações 

para tais diferenças podem indicar mais uma vantagem no uso do Rbrul, além da 

possibilidade de inclusão e análise da variável ‘item lexical’. No caso em questão, pode-

se verificar que ‘estilo de fala’ também é importante para que se entenda o 

comportamento dos falantes da amostra CENSO 2000. 

Por ter sido a variável ‘item lexical’ selecionada para as duas amostras em 

análise, o comportamento dos itens mais frequentes em ambas as amostras foi 

investigado
17

, conforme pode ser observado na tabela a seguir: 

Tabela 20: ITENS FREQUENTES – CENSO 2000 X EJLA 

ITENS CENSO 2000 EJLA 

 Apl/N % Apl/N % 

mas 
32/461 6,9 65/144 45,13 

mais 
44/332 13,3 52/108 48,14 

mesmo 
41/279 14,7 113/127 89,0 

nós 
7/34 20,6 137/235 58,29 

eles 
8/234 3,4 23/124 21,30 

às vezes
18

 
0/141 0,0 81/85 95,3 

 

De acordo com a Tabela 20, a glotal não constitui a variante mais frequente para 

os itens mais frequentes na amostra CENSO 2000, uma vez que nenhum dos itens 

apresentados é realizado predominantemente com a glotal. Por outro lado, ainda de 

acordo com a referida tabela, é possível observar uma ocorrência muito superior da 

                                                 
17

 Embora a frequência de ocorrência neste trabalho tenha sido estabelecida em função da frequência nas 

amostras estudadas, verificamos que estes itens são também de alta frequência de ocorrência no banco de 

dados do Projeto ASPA/UFMG (mas: 616.046; mais: 981.838; mesmo: 242.176; eles:145.985) e na 

amostra de fala do LAEL/PUC-SP (mas: 13.711; mais: 18.238; mesmo: 6.492; eles:14.145). Não foi 

possível avaliar a ocorrência de “`as vezes” em nenhuma das duas bases de dados. 

 
18

 “às vezes” (análise da contração da preposição “a” com o artigo “as”): considerado como uma locução 

e analisado como um único item. 
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glotal para os mesmos itens apresentados, sendo alguns itens – como “às vezes” – 

realizados quase categoricamente com a variante glotal. 

Conforme se observa na Tabela 20, a variante em coda mais realizada para os 

itens “às vezes”, “mesmo” e “nós” é a glotal. Além disso, é interessante observar que, 

entre os itens mais frequentes para os falantes da amostra EJLA, os itens anteriormente 

citados parecem estar mais adiantados em um possível processo de mudança se 

comparados a outros como, por exemplo, “mas”, “mais” e “eles”.  

Decerto que o contexto seguinte para os itens “às vezes” e “mesmo”, além de 

favorecer a realização da glotal, não se altera. Entretanto, apesar de o item “nós” poder 

ser realizado em diferentes contextos seguintes, após uma análise qualitativa de todos os 

dados de “nós”, foi possível observar que, para o item “nós”, a glotal constitui a 

variante mais frequente de uso, sendo a realização de [] e []/[] restrita a contextos 

que desfavoreçam fortemente a variante velar/glotal, isto é, quando o ambiente seguinte 

é, respectivamente, uma vogal ou quando é seguido de pausa. 

Os itens “mais” e “mas” também apresentam percentual bastante elevado de 

realização da variante glotal (48,14% e 45,13%, respectivamente). A análise 

anteriormente feita para “nós” pode ser estendida para os itens “mais” e “mas”, isto é, a 

glotal só não é realizada em contextos que desfavoreçam fortemente a realização desta 

variante (vogal ou pausa). A diferença de percentual para o item “nós” se dá, 

provavelmente, porque os itens “mais” e “mas” apresentam maior ocorrência de 

contexto seguinte com vogal (mas eu, mas o, mas a, mas um etc / mais um, mais ele 

etc), contexto que desfavorece fortemente a realização da glotal. 

Além dos itens anteriormente analisados, um item chama a atenção: o verbo 

gostar na 1ª pessoa do singular, em ‘(eu) gosto de’ [ ]. Várias são as 

ocorrências deste item em que se dá o apagamento da segunda sílaba (‘to’), realizando-

se o item em questão somente como ‘(eu) gos de’ [ ]. Trata-se de um caso de 

haplologia em limite de palavra, em que “há supressão da última sílaba da primeira 

palavra, decorrente de uma situação de contato com uma sílaba semelhante na palavra 

seguinte” (ALKMIM & GOMES, 1982:48). Ocorre supressão da consoante da última 

sílaba da palavra ‘gosto’, face à sua semelhança (mesmo ponto de articulação) com a 
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consoante da sílaba seguinte ‘de’. O item [] passa, então, a [], que, por 

sua vez, passa a ser seguido da preposição ‘de’ [].  

Desta forma, temos a formação do vocábulo fonológico ‘gos.de’ [ ], 

fazendo com que a fricativa em coda passe de final à interna. Igualmente, verifica-se a 

formação de um ambiente fonético favorável à aspiração da fricativa em coda, motivo 

pelo qual este item tende a ser realizada com a variante glotal: [ ]. A 

formação deste novo vocábulo fonológico (‘gos.de’) reforça não só o forte 

condicionamento fonético para a realização da fricativa em coda, como também realça o 

papel do item na modelagem do conhecimento linguístico. Isto porque, ao mudar a 

configuração fonética do item (eu ‘gosto de’) sem trazer alteração de significado (eu 

‘gos de’), as relações fonotáticas são alteradas, criando um ambiente mais propício para 

a realização da glotal. 

Buscou-se também realizar uma investigação mais detalhada dos itens que 

estariam mais avançados em relação aos demais (às vezes, mesmo e nós) por falante, 

conforme se observa nas tabelas a seguir: 

Tabela 21: ITEM ‘ÀS VEZES’ X FALANTES (EJLA) 

às 

vezes 
EJLA 

 Apl/N % 

C 0  

K 1/1 100,00 

c 20/20 100,00 

M 19/20 95,00 

R 12/12 100,00 

O 20/21 95,20 

U 9/9 100,00 

W 2/2 100,00 
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Tabela 22: ITEM ‘MESMO’ X FALANTES (EJLA) 

Mesmo EJLA 

 Apl/N % 

C 11/11 100,00 

K 3/5 60,00 

c 4/4 100,00 

M 23/29 79,30 

R 14/16 87,50 

O 3/3 100,00 

U 40/42 95,20 

W 15/17 88,20 

 

Tabela 23: ITEM ‘NÓS’ X FALANTES (EJLA) 

nós EJLA 

 Apl/N % 

C 4/5 80,00 

K 16/23 69,60 

c 12/25 48,00 

M 22/41 53,70 

R 47/88 53,40 

O 17/21 81,00 

U 10/18 55,60 

W 7/8 87,50 

 

Apesar de não haver uma distribuição equilibrada dos itens em análise por 

falante, é possível observar nas Tabelas 22, 23 e 24 que a glotal constitui a variante mais 

realizada nestes itens para todos os falantes da amostra EJLA. Por outro lado, dentre os 

falantes da amostra CENSO 2000, a glotal não constitui a variante mais realizada para 

estes ou quaisquer outros itens. 

Em virtude da baixa frequência de ocorrência de certos itens na amostra EJLA, 

não é possível apresentar um estudo detalhado de outros itens, sendo, porém, 

interessante registrar a ocorrência de glotal em itens como “e[]” (eles), “o[]/a[]” 

(os/as), “dele[]” (deles), “aque[]” (aqueles), “esse[]” (esses), “ca[]tigo” (castigo), 

“ma[]tigando” (mastigando),  “de[]liga” (desliga), “xi[]nove” (xisnove), “vara[]” 

(várias), “do[]” (dois) “trê[]” (três), “de[]” (dez). Da mesma forma, apesar de vogal 
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e pausa serem contextos que desfavoreçam fortemente a realização da glotal, as 

seguintes ocorrências foram encontradas: “depoi[] eles” (depois eles), “Elia[]” (Elias 

– referência a Elias Maluco), “Juda[]” (Judas) e “droga[]” (drogas). 

Quanto a itens em que a fricativa em coda nunca é realizada com a variante 

glotal, há, por exemplo, o item “escola”, sempre realizado com a palatal []. A baixa 

frequência deste item na amostra (apenas 29 ocorrências) aliada a fatores que 

desfavorecem a realização da glotal (ambiente seguinte constituído por consoante surda 

e coda interna) parecem desfavorecer fortemente a realização da glotal. 

Os resultados apresentados apontam tanto para a importância do item lexical 

quanto do condicionamento fonético para a realização da glotal. Segundo Bybee (2002), 

a representação mental e a forma fonética das palavras são afetadas não só pelo contexto 

linguístico em que tais palavras ocorrem, mas também pela sua frequência de uso. 

Neste sentido, os resultados obtidos coadunam com os modelos de gramática em 

que a variação fonológica é representacional e tem papel na modelagem dos níveis de 

representação: palavras que ocorrem mais frequentemente em contextos que favoreçam 

a mudança são mais rapidamente afetadas do que aquelas palavras que ocorrem com 

menor frequência e em contextos que desfavoreçam a mudança (BYBEE & 

CACOULLOS, 2008)
19

. Em outras palavras, a variação é parte da representação 

detalhada dos itens no léxico. 

Entende-se, portanto, que todas as variantes fazem parte da experiência de 

produzir e ouvir dos falantes e, consequentemente, integram a nuvem de representações 

das possibilidades fonéticas dos itens lexicais, como no modelo proposto por 

Pierrehumbert (2001), cuja distribuição equivaleria a de uma distribuição normal: as 

variantes mais usadas por um falante ocupariam o centro da representação e aquelas 

menos utilizadas, a cauda. 

 Assim, entre os indivíduos da amostra EJLA, a alta de frequência de uso de 

alguns itens (às vezes, mesmo, nós) e a realização predominante da glotal para estes 

mesmos itens atuam na representação das palavras no léxico: para estes falantes, a 

                                                 
19

 “If a word more often occurs in the environment for the change, the change will proceed more quickly 

in that word” (BYBEE & CACOULLOS, 2008) 
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variante glotal constitui a representação principal de determinados itens. Já entre os 

indivíduos da amostra CENSO 2000, estes mesmos itens, apesar de também 

apresentarem alta frequência de uso, têm como representação principal a variante 

palatal. Tais afirmações implicam em dizer que os mesmos itens têm representações 

centrais diferentes nos dois grupos estudados. 

Podemos concluir que os mesmos itens possuem diferentes padrões de 

representação para indivíduos de grupos sociais distintos de uma mesma comunidade de 

fala. Esta conclusão, por sua vez, conduz à constatação de estar em desenvolvimento um 

novo padrão de representação da coda fricativa na comunidade de fala do Rio de 

Janeiro, padrão este diferente daquele encontrado em grupos sociais (classe média) 

geralmente estudados: os indivíduos da classe média (CENSO 2000) parecem seguir na 

direção da variante palatal, ao passo que os indivíduos da amostra EJLA parecem 

seguir, especialmente com relação a alguns itens, na direção da variante glotal. 

A constatação acerca do desenvolvimento de diferentes padrões fonológicos 

para grupos sociais distintos de uma mesma comunidade só foi possível graças ao fato 

de ter sido encontrada uma ferramenta metodológica para o estudo do item lexical como 

uma variável independente, bem como ao estudo de um grupo social que nunca foi 

objeto de pesquisas anteriores. Tais razões reforçam a necessidade de se ampliar o 

estudo para indivíduos que morem em comunidades economicamente desfavorecidas 

(favelas) e que pertençam ao mesmo grupo social que os indivíduos da amostra EJLA. 

 

 

5.1. SÍNTESE 

 

Neste capítulo foram apresentadas as análises dos dados obtidos nas amostras 

CENSO 2000 e EJLA por meio do programa Rbrul, a fim de tornar possível uma 

investigação mais profunda acerca dos efeitos do item lexical na realização da glotal e, 

consequentemente, apresentar evidências para a importância do item lexical na 

modelagem do conhecimento linguístico. Desta forma, o mesmo procedimento adotado 
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para análise dos dados por meio do Goldvarb foi adotado, isto é, foram testadas as 

mesmas variáveis para ambas as amostras, com exceção daquelas que não podem ser 

observadas face às especificidades de estratificação de cada amostra.  

Assim, a nova variável testada ‘item lexical’ foi selecionada para ambas as 

amostras. Além da variável ‘item lexical’, as mesmas variáveis selecionadas para a 

amostra CENSO 2000 pelo programa Goldvarb (‘contexto seguinte’, ‘status 

morfológico’ e ‘tamanho da palavra’) – com exceção da variável ‘estilo de fala’ – foram 

também selecionadas pelo programa Rbrul para a referida amostra. Relativamente à 

amostra EJLA, as mesmas variáveis selecionadas pelo programa Goldvarb (‘contexto 

seguinte’, ‘posição da coda’, ‘falante’ e ‘estilo de fala’) foram igualmente selecionadas 

pelo programa Rbrul para a amostra EJLA. Assim, o fato de praticamente as mesmas 

variáveis terem sido selecionadas pelos dois programas (Goldvarb e Rbrul) para as duas 

amostras (CENSO 2000 e EJLA) reforça a importância destas variáveis para a 

realização da glotal. Além disso, apesar de a ocorrência da glotal ter sido baixa na 

amostra CENSO 2000, o fato de a variável ‘item lexical’ ter sido selecionada também 

para esta amostra deixa ainda mais em evidência o papel do item lexical para a 

realização da glotal. 

Face à importância do item lexical para a realização da glotal, foi analisado o 

comportamento dos itens mais frequentes nas duas amostras. Os resultados mostraram 

que alguns itens de alta frequência nas duas amostras (às vezes, mesmo e nós) 

comportam-se de maneira diferente: entre os indivíduos da amostra EJLA, há um 

predomínio da variante glotal para tais itens; entre os indivíduos da amostra CENSO 

2000, a glotal foi a variante menos realizada para os mesmos itens. Os resultados para 

ambas as amostras revelam tendências diferentes na comunidade de fala para os dois 

grupos estudados. 

As diferentes tendências observadas em uma mesma comunidade de fala só 

podem ser devidamente entendidas por meio de um modelo de gramática em que a 

representação fonológica envolva padrões fonológicos recorrentes no léxico, relações 

fonotáticas e relações morfossintáticas entre os itens lexicais, sendo as informações 

fonéticas detalhadas armazenadas pelos falantes. Neste sentido, os Modelos 

Multirepresentacionais acomodam melhor os resultados apresentados, uma vez que tais 

modelos consideram não só a existência de um léxico dinâmico e organizado em redes 
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de similaridade fonética e semântica, mas também que a frequencia de ocorrência dos 

itens lexicais tem impacto na representação.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Estudos anteriores sobre a fricativa em coda na comunidade do Rio de Janeiro 

apontam para um processo de palatalização, sendo a variante glotal a menos realizada 

pelos cariocas. Guy (1981) sustenta que, tendo em vista o seu caráter estigmatizado e o 

acesso cada vez mais crescente às instituições de ensino pelas classes socioeconômicas 

menos favorecidas, a variante glotal tenderia a desaparecer. Scherre & Macedo (2000) 

identificam que, entre os falantes de classe média com Ensino Fundamental e Médio, a 

realização da variante glotal é de apenas 7%; já Callou & Brandão (2009) identificam 

que este mesmo percentual entre falantes da classe média com ensino superior é de 

apenas 01%. Entretanto, os resultados obtidos em um estudo piloto com 03 adolescentes 

infratores que cumpriam medida socioeducativa em uma unidade do estado indicaram 

um percentual bem mais elevado para a realização da variante glotal, isto é, cerca de 

30%.  

Na presente dissertação, foram analisados dois grupos sociais distintos que 

integram a comunidade de fala da cidade do Rio de Janeiro. Os falantes da amostra 

CENSO 2000 são integrantes de segmentos da classe média (média e baixa), tiveram 

acesso às instituições de ensino regular e, em sua maioria, participam do mercado 

formal de trabalho. Por outro lado, os falantes da outra amostra analisada (EJLA), no 

momento das entrevistas, eram adolescentes infratores que cumpriam medida 

socioeducativa de internação em uma unidade estatal. Os falantes da EJLA não 

integram qualquer dos segmentos da classe média, não tiveram acesso às instituições 

regulares de ensino e se envolveram em algum tipo de ato infracional (furto, roubo, 

tráfico de drogas, homicídio entre outros). 

Foram levantadas todas as ocorrências da fricativa em coda de 08 entrevistas da 

amostra CENSO 2000 e de 08 entrevistas da amostra EJLA, a fim de que fosse possível 

estabelecer uma comparação entre o comportamento dos indivíduos de dois grupos 

sociais diferentes da comunidade de fala do Rio de Janeiro. 

A distribuição das variantes em coda observada para os indivíduos da amostra 

CENSO 2000 confirma os resultados anteriormente obtidos por Scherre & Macedo 

(2000) para indivíduos da amostra CENSO 1980: predomínio da variante palatal (74%), 
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sendo a glotal realizada em apenas 05% das ocorrências. Por outro lado, os resultados 

obtidos para os indivíduos da amostra EJLA confirmam aqueles obtidos anteriormente, 

mostrando um alto índice de ocorrência da glotal: 30%. Ademais, foi possível confirmar 

a atuação – descrita em estudos anteriores – de forte motivação fonética no momento de 

realização da variante, sobretudo quanto ao contexto seguinte. 

O percentual de ocorrência da glotal para os falantes da amostra EJLA é muito 

superior àqueles observados em outros estudos sobre a comunidade de fala do Rio de 

Janeiro, o que pode indicar uma direcionalidade diferente do padrão sociolinguístico 

observado em outros segmentos da comunidade de fala do Rio de Janeiro; vale dizer: o 

desenvolvimento de um padrão sociolinguístico em direção à glotal. Assim, se um 

padrão sociolinguístico diferente daquele anteriormente observado para a comunidade 

de fala do Rio de Janeiro encontra-se em desenvolvimento, um processo de mudança 

pode ser observado para o grupo em que tal padrão é observado. 

Além de um forte condicionamento fonético (contexto seguinte), observam-se 

também os efeitos do item lexical para a realização da glotal: o fato de os indivíduos da 

amostra EJLA realizarem predominantemente a glotal em alguns itens de alta 

frequência fez com que estes itens fossem objeto de uma investigação mais minuciosa. 

Assim, verificou-se o comportamento de itens de alta frequência em ambas as amostras 

(às vezes, mesmo, nós, mas, mais, eles). Para os indivíduos da amostra CENSO 2000, 

observou-se um baixo percentual da glotal nos itens em análise; para os indivíduos da 

amostra EJLA, por outro lado, foi possível observar um alto índice de realização da 

glotal nos itens analisados, sendo a glotal realizada predominantemente em ‘mesmo’ e 

‘nós’, e quase categoricamente em ‘às vezes’. 

As diferentes distribuições da variante para os dois grupos sociais observados, 

bem como o fato de alguns itens mais frequentes serem realizados com predomínio da 

variante glotal entre os indivíduos da amostra EJLA, somente serão devidamente 

entendidos em um modelo que reconheça a variação como central ao conhecimento 

linguístico do falante e que não faça separação entre léxico e gramática. Os Modelos 

Multirepresentacionais incorporam não só variação como também o detalhe fonético à 

representação sonora. Tais modelos sustentam que as formas das palavras são 

armazenadas no léxico em rede de conexões fonéticas e semânticas, as quais são 

formadas conforme as experiências vivenciadas por cada falante. Todas as variantes 
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fazem partem da nuvem de representações das possibilidades fonéticas dos itens 

lexicais, ocupando as variantes de maior frequência de uso um lugar central na 

representação de um determinado item. 

Neste sentido, a variante glotal ocupa um lugar central para a representação de 

alguns itens mais frequentes entre os falantes da amostra EJLA, tais como às vezes, 

mesmo e nós. Isto porque há um predomínio de realização da variante glotal – sobretudo 

em itens mais frequentes – em detrimento de outras variantes, situação que não ocorre 

entre os indivíduos da amostra CENSO 2000. Assim, entende-se que existem diferentes 

representações mentais para os mesmos itens em grupos sociais que pertencem à mesma 

comunidade de fala. 
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