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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como foco central de observação o processo de ditongação
variável diante de /S/ em coda silábica, tal como se percebe em contextos como os destacados em
‘rapaiz’, ‘ais árvores’, ‘vocêis’, ‘voiz’ etc.

Para empreender tal observação, partiu-se dos dados recolhidos pelo Projeto Atlas
Linguístico do Brasil (ALiB), empreendimento de amplitude nacional, cuja principal tarefa é
elaborar o atlas referente à língua portuguesa falada por indivíduos nativos de localidades
dispersas em todo o território. Para cumprir tal intento, apoia-se em aspectos teórico-
metodológicos da Sociolinguística Variacionista e da Dialetologia.

O Projeto ALiB, que se desenvolve desde 1996, sob a liderança de pesquisadores da
Universidade Federal da Bahia, em convênio com outras instituições de ensino e pesquisa do
Brasil, vem atender a um desejo cultivado por pesquisadores da área desde a década de 1950.
Hoje, encontra-se com o levantamento dos dados pertinentes a 250 localidades brasileiras
plenamente concluído. Do corpus constituído são destacadas as informações obtidas a partir dos
registros de 200 falantes, oriundos das 25 capitais pesquisadas pelo Projeto3.

Parte-se da compreensão de ser a ditongação em sílabas fechadas por /S/ um traço
característico do Português Brasileiro (PB), em face do Português Europeu (PE), conforme se
percebe em compêndios gerais acerca das características das variedades da língua portuguesa, a
exemplo do comentário pioneiro de Leite de Vasconcelos (1970 [1901]) sobre o dialeto
brasileiro: “[...] on ajoute um i à la syllabe finale de certains mots termines par –ê: fei = *fê = fez,
trei = *trê = três, francei = *France = francês...”4 (LEITE DE VASCONCELOS, 1970 [1901]:
133, grifos do autor).

Ressalte-se o papel desse fenômeno em caracterizar áreas dialetais do PB, entendendo-se
ainda que os seus condicionamentos linguísticos e extralinguísticos ainda não foram
suficientemente explorados.

Nesse sentido, considerando um dos prováveis condicionamentos linguísticos para esse
tipo de ditongação, serão destacadas as relações entre o fenômeno em análise e as diferentes
realizações fonéticas do /S/ em coda silábica. Objetiva-se examinar as possíveis implicações de
ser a consoante em coda silábica articulada como fricativa alveolar [s , z] ou fricativa palato-
alveolar [ʃ , Ʒ] para uma maior ou menor possibilidade de ditongação.

1 Este estudo é parte da dissertação de Mestrado da autora. O trabalho foi orientado pela Prof.ª Dr.ª Jacyra Andrade
Mota (UFBA / CNPq), financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e
desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura (PPGLinC – UFBA).
2 Doutoranda em Língua e Cultura pelo PPGLinC – UFBA. Bolsista da FAPESB.
3 Por questões referentes às suas constituições recentes e aos seus processos de povoamento, Palmas, capital do
Tocantins, e Brasília, capital do Distrito Federal, não são consideradas na rede de pontos do Projeto ALiB.
4 “Acrescenta-se um i à sílaba final de algumas palavras terminadas por –ê: fei = *fê = fez, trei = *trê = três, francei
= *France = francês...” (Tradução nossa)
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Sobre a variação entre fricativas alveolares e palato-alveolares no PB, trata-se de um
processo que vem atraindo a atenção de diversos estudiosos, contando com uma vasta produção
acerca dos fatores que condicionam um ou outro tipo de consoante e sobre a distribuição
diatópica das variantes em diferentes áreas do Brasil. De modo geral, Câmara Jr. (2011 [1970]:
52) afirma que a variação entre chiantes e sibilantes no PB oporia o português falado no Rio de
Janeiro àquele cultivado em quase todo o território nacional: “[...] ali se tem a chiante [...] aqui se
tem a sibilante [...].”. Além de destacar essa posição especial do Rio de Janeiro, com referência
ao predomínio das variantes palato-alveolares, Noll (2008) comenta sobre certo espraiamento
dessas realizações para outras áreas do Brasil, a exemplo de Belém e Macapá, no Norte, onde
haveria um grau de palatalização similar ao do Rio de Janeiro.

Com base nos dados do Projeto ALiB referentes às capitais brasileiras para o /S/ em coda
silábica, Mota, Jesus e Evangelista (2010) separam as cidades em três diferentes grupos,
considerando os pesos relativos obtidos em função das realizações palatais: (i) aquelas em que
essas variantes predominam, tanto em posição medial quanto em final absoluto (Rio de Janeiro,
Belém, Florianópolis, Macapá, Recife, Manaus, Cuiabá e Salvador); (ii) áreas intermediárias, em
que as palatais predominam apenas em posição medial (Boa Vista, Rio Branco, Porto Velho,
Aracaju e Natal) e (iii) capitais com baixos índices para variantes palatais (São Luís, Fortaleza,
João Pessoa, Maceió, Teresina, Campo Grande, Vitória, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia,
Curitiba e Porto Alegre).

Assim, diante da compreensão de que essa variação é um importante traço para a
caracterização dialetal do PB, são observados, também, os vínculos entre a distribuição diatópica
da ditongação em sílabas fechadas por /S/ e o fato de serem as áreas observadas mais
alveolarizantes ou mais palatalizantes.

2  A DITONGAÇÃO DIANTE DE /S/ E O /S/ EM CODA NO PB

No que tange à ditongação em sílabas fechadas por /S/, consoante já se mencionou,
destaca-se a escassez de dados sistemáticos, que forneçam indícios sobre os seus prováveis
condicionamentos, sobre a sua caracterização dialetal e, também, aqueles que se prestem a
mostrar a proeminência do PB no uso de ditongos diante das variadas realizações fonéticas do
/S/. As investigações existentes ora priorizam áreas restritas, ora se limitam a contextos
linguísticos específicos, como os monossílabos tônicos (paz, dez, três) e os oxítonos (rapaz,
arroz, vocês), o que não permite uma avaliação profícua quanto às relações entre o fenômeno e a
variação do /S/ em coda silábica.

Os primeiros comentários sobre o fenômeno no PB advêm de estudos que se prestam a
caracterizar a variedade brasileira em face da matriz europeia, evidenciando a sua presença no
português do Brasil, a sua inexistência no PE e registros de ocorrências em textos escritos a partir
do século XIX. Citam-se, aqui, os comentários de autores que além de tecer tais considerações,
mencionam algum tipo de relação entre a ditongação e as diferentes realizações do /S/ em coda
silábica.

Câmara Jr. (2008 [1953]) apresenta aspectos referentes à rima na poesia brasileira.
Refere-se, nesse sentido, ao recurso empregado nos textos literários como revelador de
tendências fonético-fonológicas. Aponta, dentre os fatos observados, a produção de um iode após
vogais diante /S/, o que seria consequência da palatalização da consoante pós-vocálica, e aparece
na interpretação de rimas de poemas parnasianos e românticos:
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Sabe-se, por outro lado, que uma sibilante final se realiza com sensível palatalização em
quase todo o território de língua portuguesa. A consequência mecânica é a produção de
um iode entre a vogal da sílaba e a sibilante, anulando-se o contraste entre /a/-/ay/. /è/-
/ey/ em sílaba final fechadas por /s/.
Uma distinção como pá:pai desaparece assim do plural (pás:pais), da mesma sorte que
só graficamente se distingue, a rigor, o masc. pl. alemães do fem. pl. alemãs. Nem é
outra a razão da cacografia treis – tão radicada na nossa tradição tabeliosa e burocrática
– em analogia com seis, justamente porque não se sente contraste acústico de vogal
simples para ditongo entre uma e outra palavra.
Já aqui se faz referência a esse tipo de rima, que só aparentemente é imperfeita e que é
comuníssima nos poetas brasileiros, quer românticos, quer parnasianos. (CÂMARA JR.,
2008 [1953]: 99-100, grifos do autor)

Head (1964) compara aspectos da fonologia segmental do PB e do PE, tomando como
representativas as falas das cidades do Rio de Janeiro e de Lisboa. Com base na perspectiva
fonêmica, estabelece os sistemas de unidades distintivas nas duas normas, descrevendo as
representações alofônicas em ambas. Os seus informantes, em número total de 20 (sendo dez
nativos em cada área), eram sujeitos de seu convívio, residentes nos Estados Unidos, onde se
realizou a pesquisa. O autor comenta sobre as vogais diante de consoante fricativa palato-alveolar
nas duas normas, apontando a inserção de um iode após as vogais diante dessa consoante apenas
na fala carioca:

Before final /ʃ/ a ‘yod’ is often introduced in cariocan speech. This sometimes closes the
proceding vowel: Cariocan [nɔjʃ] , /nɔjʃ/, as opposed to Lisbon [nɔʃ], /nɔʃ/, for nós [...].
This tendency sometimes results in the elimination of contrasts between certain forms:
alemães, ‘German men’, and alemãs, ‘German women’, are both pronounced with final
[-ɐjʃ], /- ɐjʃ / in Cariocan speech [...]. (HEAD, 1964: 152)5

Silva Neto (1979) levanta elementos pertinentes à ocupação do território brasileiro e à
disseminação da língua portuguesa, pontuando fatos relevantes para o estabelecimento de
diferentes cenários para o português no Brasil, os quais foram preponderantes para a fixação de
certo caráter conservador do PB com relação ao português quinhentista e para a sua diferenciação
em face do PE. Assim, visando a caracterizar a “língua comum” brasileira, apresenta fenômenos
que se prestariam a distinguir a pronúncia culta do Rio de Janeiro – que, para o autor, seria
considerada padrão – de várias outras pronúncias regionais. Dentre os dados fonéticos, comenta
sobre a palatalização do s final de sílaba e também apresenta a ditongação como uma
consequência desse processo, ocorrendo, entretanto, em áreas de realização alveolar da
consoante. Reporta-se à existência do processo tanto para vogais orais quanto nasais e comenta
sobre as rimas poéticas do século XIX, como registros históricos desse fenômeno. Dado
importante é a sua consideração sobre a estratificação social da ditongação:

O arquifonema palatal em que se transformou o s pré-dorsal final de sílaba acarretou o
aparecimento de uma fímbria vocálica, mais acentuada à medida que se baixa na escala
social: rapais ou rapaiz, deis ou deiz, nois ou noiz, luis ou luiz, etc. O mesmo se dá na
área em que se mantém, na mesma posição o s pré-dorsal.
Tal estado de coisas reflete-se na poesia romântica. Morais Silva rima luz (luis) com
azuis (azuis); Gonçalves Dias põe em paralelo jamais (jamais) com voraz (vorais). A
fímbria vocálica existe também depois de vogal nasal. Basta lembrar que um poeta
baiano da primeira metade do século XIX, Castro Alves, já rima vãs (vãis) com mães.

5 “Antes de um // final um ‘iode’ é frequentemente introduzido na fala carioca. Ele, por vezes, fecha a vogal
seguinte: o carioca [nɔjʃ], /nɔjʃ, ao contrário do lisboeta [nɔʃ], /nɔʃ/ , para nós [...]. Essa tendência resulta, às vezes, na
eliminação de contrastes entre certas formas: alemães, ‘homens alemães’, e alemãs, ‘mulheres alemãs’, são ambos
pronunciados com [-ɐjʃ], /- ɐjʃ /, final na fala carioca.” (Tradução nossa)
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Em escritores contemporâneos se lêem cacografias como cristães (por cristãs, em
Gonçalves de Magalhães) e irmães (por irmãs, em Porto Alegre). Podemos ouvir
pronúncias como bõis (bons), sõis (sons), etc. (SILVA NETO, 1979: 620, grifos do
autor)

A partir dessas observações, vê-se que a palatalização sofrida pelo /S/ em coda em alguns
falares do PB é apontada como um motivador para a formação da semivogal anterior dos
ditongos. Diante disso, seria esperado que áreas caracterizadas pelo predomínio de variantes
palatais se configurassem como aquelas em que a ditongação de vogais diante de /S/ fosse mais
expressiva. As pistas oriundas da observação dos dados de fala permitirão que se lancem
argumentos em prol ou contrários a essa hipótese.

Com base nas pesquisas efetivadas sob o escopo da Sociolinguística Variacionista,
voltadas à ditongação em sílabas fechadas por /S/, algumas poucas questões acerca dos
condicionamentos desempenhados pela realização fonética da consoante em coda silábica podem
ser abordadas.

Para os dados do Projeto VARSUL (Variação Linguística na Região Sul do Brasil),
referentes às três capitais do Sul (Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre), Leiria (1995), com o
controle da variável ponto de articulação da sibilante coronal, demonstra que as fricativas
alveolares favorecem a ditongação (com peso relativo de 0,54), enquanto as palatais a
desfavorecem (0,24).

Restringindo-se à observação dos dados do Projeto NURC (Projeto de Estudo da Norma
Linguística Urbana Culta no Brasil) na cidade do Rio de Janeiro, Callou, Leite e Moraes (1998,
2003a, 2003b), demonstram que nas realizações dos informantes dessa cidade, em que
predominam as variantes palatais do /S/, a ditongação se efetiva tanto diante dessas consoantes
quanto em contexto de fricativas alveolares,  havendo, todavia, frequências mais elevadas de
ditongação para o caso de [ʃ, Ʒ].

Aquino (2004), ao investigar os dados do Projeto VALPB (Projeto Variação Linguística
no Estado da Paraíba) referentes aos informantes de João Pessoa, avalia o papel da variável tipo
de sibilante, considerando, isoladamente, as fricativas alveolares e palato-alveolares surdas e
sonoras. Os resultados estatísticos revelaram que a formação de ditongos é mais possível diante
de [Ʒ] (0,65), de [s] (0,64) e de [z] (0,53), sendo restringida quando a realização é uma fricativa
palato-alveolar surda [ʃ].

Em trabalho realizado a partir dos dados do VARSUL em Florianópolis, Haupt (2008
[2006]) demonstra que a ditongação em contexto de apagamento da consoante é quase categórica
(0,96), havendo favorecimento também diante de fricativa alveolar (0,78). Para as palatais, mais
frequentes no falar florianopolitano, a tendência é a não ditongação (0,31). Em outro estudo,
voltado à comunidade de Ribeirão da Ilha (HAUPT, 2007), também em Florianópolis, mostra
tendência similar: registra-se peso favorável à ditongação para as sibilantes alveolares (0,72),
enquanto as realizações palatais, mais numerosas na área, desfavorecem o fenômeno (0,38).

Sobre o fenômeno em Florianópolis e suas possíveis implicações com a palatalização do
/S/ em coda, é preciso salientar que nessa cidade é verificável a tendência à monotongação de
ditongos fonológicos, como em seis e dois, como mostra Brescancini (2009). Furlan (1989)
comentara, previamente, a propósito da ditongação em sílabas fechadas por /S/ nessa área e dessa
monotongação, alegando que o desdobramento de vogais tônicas em ditongo na cidade é inibido
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pela maioria da população, que palataliza o /S/ em coda. Dessa palatalização também decorreria a
supressão da semivogal dos ditongos fonológicos:

No açoriano-catarinense, esse fenômeno ocorre na fala de pessoas incultas que
pronunciam o /S/ travante como fricativa ápico-dental. O contexto fônico de sua
realização estende-se a monossílabos átonos como os/as, mas e alguns polissílabos [...].
Mas a quase totalidade dos que palatalizam o /S/ travante não desenvolvem tal /j/ [...].
Indo além, os palatalizadores do /S/ travante não emitem o /j/ pronunciado nos demais
falares, como em seis, reis, vais, dois, azuis, jornais, anzóis, corações [...]. (FURLAN,
1989, p. 115, grifos do autor)

Do ponto de vista da Fonologia, seguindo pressupostos do Modelo de Geometria de
Traços, Bisol (1989, 1994, 2012) tece importantes considerações sobre os ditongos portugueses e
a respeito dos ditongos formados diante de /S/, destacando o papel exercido pela consoante em
coda silábica, na sua constituição.

Segundo a autora, o português se caracteriza pela existência de dois diferentes tipos de
ditongos, os pesados, verdadeiros ou fonológicos (que não se monotogam e cujas vogais estão
associadas a duas posições na sílaba) e os leves, falsos ou fonéticos (que se formam em estrutura
superficial, sendo variáveis e cujas vogais ocupam apenas uma posição).

Para a análise dos ditongos variáveis, com base na observação da ditongação diante de /S/
em coda e dos ditongos diante de consoante palatal heterossilábica, apresenta argumentos no
sentido de demonstrar que os ditongos apresentados nas duas circunstâncias são frutos de
processos similares. As impressões sobre a ditongação em sílabas fechadas por /S/ são baseadas
das impressões da autora acerca da fala de Porto Alegre.

Inicialmente, chama a atenção para o fato de que os fenômenos observados são
autônomos e que a ditongação em sílabas travadas não depende de ser a realização do /S/ palatal:

[...] o uso de palatal, em palavras como peixe, por parte de um falante, não implica o uso
de uma vogal só diante da coronal anterior em palavras como freguês e vice-versa.
Por outro lado, ser ou não palatalizada a fricativa coronal em três, freguês, mês etc. não
faz diferença quanto à presença ou ausência do ditongo. Essa palatalização depende do
dialeto. (BISOL, 1994: 125)

Assim sendo, diante dessa impressão, qualquer uma das realizações da consoante
ofereceria condições à existência de ditongação, que, segundo a autora, se manifestaria apenas no
contexto tônico e final de palavra e não apresentaria restrições quanto à vogal ditongada: todas as
diferentes vogais poderiam estar combinadas ao glide coronal.

Expõe a organização estrutural da consoante palatal, considerando que vogais e
consoantes são identificadas pelos mesmos traços articulatórios referentes à configuração da
cavidade oral, divergindo quanto à sua estrutura subjacente.

A fricativa palatal /ʃ/, segundo o modelo adotado, é vista como uma consoante complexa,
pois, diferentemente das consoantes simples, como a fricativa alveolar /s/, que só apresentam
traços primários de articulação oral, associados, diretamente, ao nó pontos de articulação das
consoantes (PC), constituem-se de um nó vocálico subordinado a PC, no qual figura um traço
coronal vocálico. A partir desse nó se origina, por espraiamento, a semivogal coronal /j/ que dá
origem aos ditongos.

Sendo a semivogal de um segmento derivado de outro, a autora passa a se referir a esses
ditongos, que têm origem no espraiamento de traços, como ditongos derivados. Sendo o processo
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de ditongação em sílabas fechadas por /S/ interpretado como fruto deste mecanismo, questiona
como seria possível que o fenômeno ocorresse em dialetos em que o /S/ não se realiza como
palatal, uma vez que a consoante alveolar não possui os traços secundários. Pontua aspectos
como a tonicidade da sílaba e a qualidade da vogal ditongada, porém adverte para o fato de que o
aparecimento da semivogal não se restringe a uma ou outra vogal e que o acento não é aspecto
condicionador por excelência, uma vez que o português não possui distinção fonológica entre
vogais longas a curtas acentuadas.

Destarte, compreende que o contexto das fricativas coronais é mais relevante para a
compreensão do fato. Ainda que o modelo, de base gerativista, tenha extinguido o nível
fonêmico, lança a hipótese de que o nó vocálico que origina a semivogal seria inerente às duas
realizações (alveolar e palatal) que estariam relacionadas a um arquifonema, presente em
subjacência independentemente da sua posição nas estruturas silábica e vocabular. Assim,
formula a seguinte conclusão:

E assim damos por finda esta análise, concluindo que o glide que ora se manifesta para
constituir certos ditongos, ora não, é o resultado de uma operação que ocorre
variavelmente em nível próximo à superfície, por expansão de traços secundários da
consoante. (BISOL, 1994: 138)

Em trabalho mais recente, reitera a sua posição:

[...] atribui-se a formação do glide ao traço vocálico das consoantes palatais /ʃ, Ʒ/,
imanente em /S/ pós-vocálico que representa a neutralização de sonoridade e de
palatalização [...] possibilitando a concretização de /ʃ, Ʒ/ em alguns dialetos e /s, z/ em
outros. Independentemente da opção, o glide pode emergir [...]. (BISOL, 2012: 57)

Entende-se que a proposta apresentada é importante no sentido de demonstrar que, do
ponto de vista estrutural, não haveria impedimentos às realizações ditongadas diante de consoante
alveolar ou de /S/ palatal, ainda que a explicação conferida parta de uma lógica hipotético-
dedutiva, lançando mão do recurso do arquifonema para explicar a situação. A análise dos dados
empíricos permitirá que se avalie essa proposta com maior precisão.

3 O CORPUS ANALISADO E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Conforme já se comentou, o estudo se vincula e foi desenvolvido a partir de dados
coletados pelo Projeto ALiB. Desse modo, pauta-se em elocuções recolhidas in loco, a partir de
entrevistas gravadas com informantes nativos e selecionados de acordo com a sua metodologia
geral.

Todos os informantes, além de nativos das localidades, são filhos de pais da mesma área
linguística e que, preferencialmente, não tenham passado mais de um terço da vida fora ou que
tenham chegado à cidade com mais de cinco anos de idade. Esses indivíduos não deveriam
exercer profissões que requeressem grande mobilidade, como caminhoneiros, militares,
vendedores ambulantes etc.

Nas 250 localidades constituintes da rede de pontos, foi inquirido um total de 1.100
informantes, sendo quatro em cada localidade, representantes de dois gêneros (homens e
mulheres), de duas faixas etárias (faixa I: de 18 a 30 anos; faixa II: de 50 a 65 anos) e que
tivessem cursado até a oitava série do ensino fundamental (atual nono ano). Exceção a essa regra
foram as 25 capitais, contempladas neste estudo, em que foram inquiridos oito sujeitos, incluindo
na amostra aqueles que cursaram o nível superior completo.
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Em número de 200, os informantes das capitais brasileiras se encontram estratificados, à
vista disso, segundo as variáveis sociais gênero, faixa etária e nível de escolaridade, divididos em
oito células, compostas de 25 informantes cada.

As entrevistas realizadas pelo Projeto ALiB foram desenvolvidas mediante a aplicação de
questionários voltados à observação de fenômenos relativos a diferentes níveis de análise
linguística. A versão atual desses questionários, Questionários 2001 (COMITÊ NACIONAL,
2001) é constituída dos seguintes itens: Questionário Fonético-Fonológico (QFF, constituído de
questões voltadas à análise de fatos fônicos segmentais e também de questões de prosódia,
dedicadas a aspectos pertinentes à entoação), Questionário Semântico-Lexical (QSL),
Questionário Morfossintático (QMS), Questões de Pragmática (QP), Temas para Discursos
Semidirigidos (TDS), Perguntas Metalinguísticas (PM) e um texto para leitura.

Para o estudo da ditongação em sílabas fechadas por /S foram considerados apenas os
dados do QFF, voltadas aos aspectos segmentais. O QFF é composto de 159 questões
previamente elaboradas, organizadas de acordo com os temas a que se referem, de modo ao
informante dirigir mais atenção a eles do que às suas respostas. Trata-se do primeiro questionário
aplicado durante o inquérito e suas perguntas, de formulação indireta, visam à obtenção de um
item específico, como se exemplifica a seguir:

1. QFF009 – LUZ

Quando está escuro é porque faltou o quê? [Quando falta energia é que ficou sem _____?]

2. QFF021 – ARROZ

... o que se come no almoço, uns grãozinhos brancos que podem acompanhar o feijão, a carne?

3. QFF063 – TRÊS

O que é que vem depois do dois?

Consideraram-se todas as respostas obtidas, em todas as questões que contivessem itens
em que estivessem presentes vogais diante de /S/, ditongadas ou não, correspondendo, portanto,
ao contexto de observação do fenômeno aqui tratado.

Ainda que o questionário tenha como objeto vocábulos específicos, foram contabilizadas
todas as ocorrências, sendo elas respostas válidas às questões do QFF ou não. Além disso,
visando a minimizar os efeitos de se extraírem os dados de um questionário com alto grau de
monitoramento, além de proporcionar a observação do fato em estruturas que não seriam obtidas
através das questões previstas, procurou-se transcrever também as informações alcançadas em
comentários espontâneos dos informantes acerca dos itens do questionário, como se exemplifica
adiante:

4. INQ. – O que é que se pesca nos rios?

INF. – Peixe!

INQ. – Quase não tem, né?

INF. – Aqui tem baistante! Diversos peixe.

INQ. – É? Qual é... Quais que você conhece?

INF. – Jarati, tucunaré, pacu... Tem o pirarucu fresco... A piranha...

INQ. – De qual que você gosta mais?

INF. – Eu gos... Eu gosto do tambaqui.
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Após a transcrição das ocorrências, as mesmas foram devidamente codificadas e
submetidas ao tratamento estatístico, efetuado com o auxílio do GoldVarb 2001(ROBINSON;
LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 2001), versão para Windows do pacote de programas
VARBRUL, especificamente desenvolvido para a análise de regras variáveis em Linguística. Os
resultados encontrados para os aspectos avaliados neste trabalho são apresentados e discutidos na
seção seguinte.

4 ANÁLISE DOS DADOS

Observando, primeiramente, a distribuição diatópica da ditongação em sílabas fechadas
por /S/, a partir dos dados dispostos na Tabela 1 é possível evidenciar comportamentos distintos
entre as 25 capitais consideradas nessa análise.

Tabela 1 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do Projeto
ALiB: distribuição diatópica

CAPITAL APLIC./TOTAL % PESO
RELATIVO

Salvador 120/292 41 0,90
Maceió 175/421 42 0,84
Recife 105/384 27 0,81
Rio de Janeiro 54/278 19 0,78
Teresina 71/188 38 0,77
Natal 88/276 32 0,77
Fortaleza 61/205 30 0,76
São Luís 102/341 30 0,71
Aracaju 76/290 26 0,70
João Pessoa 53/212 25 0,70
Manaus 148/578 26 0,69
Boa Vista 124/440 28 0,62
Porto Velho 102/403 25 0,59
Rio Branco 67/291 23 0,56
Macapá 85/588 14 0,44
Belém 27/283 9 0,40
Cuiabá 59/371 16 0,34
Goiânia 75/441 17 0,33
Vitória 45/301 15 0,30
Campo Grande 48/300 16 0,28
São Paulo 44/331 13 0,22
Belo Horizonte 53/453 12 0,20
Florianópolis 41/488 8 0,19
Curitiba 30/399 7 0,13
Porto Alegre 20/341 6 0,08

Input: 0,067; Significância: 0,030

Considerando apenas os valores em pesos relativos é possível separas as capitais em três
categorias:

(i) Capitais cujos pesos relativos referentes às realizações ditongadas são elevados
(entre 0,90 e 0,69) – Salvador, Maceió, Recife, Rio de Janeiro, Teresina, Natal,
Fortaleza, São Luís, Aracaju, João Pessoa e Manaus;
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(ii) Capitais cujos pesos relativos para a ditongação são intermediários (pesos entre
0,62 e 0,56) – Boa Vista, Porto Velho e Rio Branco;

(iii) Capitais que apresentam baixos índices para a ditongação (pesos entre 0,44 e 0,08)
– Macapá, Belém, Cuiabá, Goiânia, Vitória, Campo Grande, São Paulo, Belo
Horizonte, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre.

Essa distribuição é melhor vista no Gráfico 1.

Gráfico 1 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do Projeto
ALiB: distribuição diatópica (pesos relativos)

Input: 0,067; Significância: 0,030

Diante desses resultados, percebe-se que dentre as capitais que apresentam posições
altamente favoráveis ao fenômeno, estão todas as capitais da Região Nordeste do Brasil, lideradas
por Salvador (0,90). Com pesos relativos próximos a ela, ainda no Nordeste brasileiro, estão
Maceió (0,84) e Recife (0,81). Demonstrando a mesma tendência positiva, mas em menor grau,
estão o Rio de Janeiro (0,78) e Manaus (0,69).

As capitais cujo comportamento relativo à ditongação é intermediário são Boa Vista
(0,62), Porto Velho (0,56) e Rio Branco (0,52), no Norte do país. Belém (0,40) e Macapá (0,44),
também nessa área, estão entre aquelas com baixos índices para o fenômeno. A estas últimas se
juntam todas as capitais do Centro-Oeste, Vitória (0,30), Belo Horizonte (0,28) e São Paulo
(0,22), no Sudeste, e as capitais do Sul do país, em que são registrados os valores mais baixos de
toda a amostra. Porto Alegre (0,08), no Rio Grande do Sul, apresenta peso quase categórico para
a ausência de ditongação.
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Considerando os resultados encontrados por Mota, Jesus e Evangelista (2010)6,
anteriormente citados, para o /S/ em coda silábica, é possível ver, desde aí, que não há
coincidências precisas entre áreas mais ou menos palatalizantes e áreas com maior ou menor
predomínio de vogais ditongadas, haja vista o fato de haver áreas em que predominam fricativas
palato-alveolares que apresentam baixos índices de ditongação (como Belém, Florianópolis,
Macapá e Cuiabá), além daquelas em que essas consoantes se limitam a contextos específicos e
onde predomina a ditongação (como São Luís, Fortaleza, João Pessoa, Maceió e Teresina).

De modo a se ter uma visão mais precisa, passa-se, então, à análise específica do
condicionamento à ditongação, exercido pela realização fonética da consoante em coda silábica.
Considerando os dados relativos às 25 capitais estudadas, conjuntamente, obtiveram-se os
resultados dispostos na Tabela 2.

Tabela 2 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do Projeto
ALiB: distribuição segundo a realização fonética da consoante em coda silábica

REALIZAÇÃO DA
CONSOANTE EM CODA

SILÁBICA
APLIC./TOTAL % PESO

RELATIVO

Consoante fricativas alveolares
[s, z]

([xaˈpajs], [ˈmejzmʊ])
1.285/5.925

22 0,61

Consoantes fricativas palato-
alveolares

[ʃ, Ʒ]
([xaˈpajʃ], [ˈmejƷmʊ])

174/2.224 8 0,22

Input: 0,067; Significância: 0,030

A partir da observação geral desses valores, é possível entender que, no panorama das
capitais como um todo, as consoantes fricativas alveolares são o contexto favorável à ditongação,
tendo se obtido peso relativo de 0,61 para o ambiente desses segmentos. Por sua vez, diante de
fricativas palato-alveolares, as vogais ditongadas são pouco prováveis, indicando o peso de 0,22
restrição à aplicação da regra. Ilustra-se a situação no Gráfico 2.

6 Salienta-se que, embora o referido trabalho também tenha se pautado no corpus do Projeto ALiB para as capitais
brasileiras, diferenças metodológicas referentes ao levantamento de dados fazem com que as relações estabelecidas
entre os fenômenos sejam vistas com ressalvas.
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Gráfico 2 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do Projeto
ALiB: distribuição segundo a realização fonética da consoante em coda silábica

Input: 0,067; Significância: 0,030

No entanto, por se entender que as capitais se comportam diferentemente quanto à
ditongação em sílabas fechadas por /S/ e que as realizações fonéticas do /S/ em coda silábica são
importantes traços para a diferenciação dialetal do PB, recorreu-se aos valores obtidos nas
rodadas estatísticas realizadas para cada capital.  Procurou-se, destarte, averiguar a situação de
cada uma das cidades, quanto a essa variável, evidenciando possíveis relações entre a ditongação
e um maior ou menor grau de palatalização do /S/ em coda. Os resultados estão apresentados na
Tabela 3.

Tabela 3 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ nas capitais brasileiras − dados do Projeto ALiB:
distribuição segundo o número a realização fonética da consoante em coda silábica, por localidade.

CAPITAL

REALIZAÇÃO DA CONSOANTE EM CODA
SILÁBICA INPUT /

SIGNIFICÂNCIA
DA RODADAALVEOLARES PALATO-ALVEOLARES

Aplic./Total % P.R. Aplic./Total % P.R.
Salvador 80/205 39 0,52 24/71 33 0,43 0,196 /0,016
Maceió 127/310 40 0,57 4/55 7 0,18 0,303 / 0,007
Recife 65/194 33 0,75 24/157 15 0,20 0,123 / 0,000
Rio de
Janeiro

11/30 36 0,96 37/234 15 0,40 0,063 / 0,006

Fortaleza 66/217 30 0,54 1/21 4 0,18 0,217 / 0,049
Aracaju 70/237 29 0,58 3/47 6 0,17 0,160 / 0,050
João Pessoa 52/206 25 0,55 5/30 16 0,20 0,120 / 0,019
Manaus 81/221 36 0,77 22/295 7 0,28 0,075 / 0,000
Boa Vista 95/330 28 0,59 5/68 7 0,13 0,134 / 0,029
Porto Velho 78/301 25 0,58 4/61 6 0,17 0,119 / 0,018
Macapá 22/85 25 0,95 18/243 4 0,35 0,019 / 0,004
Belém 10/35 28 0,94 10/229 4 0,39 0,008 / 0,041
Cuiabá 41/212 19 0,72 4/130 3 0,17 0,024 / 0,003
Campo
Grande

32/271 11 0,49 3/8 37 0,85 0,054 / 0,011

Florianópolis 9/154 5 ------ 10/270 3 ------ -----------
Curitiba 18/365 4 ------ 0/2 0 ------ -----------
Porto Alegre 13/310 4 ------ 0/3 0 ------ -----------
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Nas rodadas efetuadas com os dados de Teresina, Natal, São Luís, Rio Branco, Goiânia,
Vitória, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre não foi possível a obtenção de pesos
relativos, em razão da ausência de variação para o caso das consoantes palato-alveolares (0% de
ditongação). Para os dados de Florianópolis, embora haja variação, o grupo foi considerado
estatisticamente irrelevante.

Diante dos valores apresentados, é possível identificar, de imediato, uma tendência geral
entre as 25 capitais: as consoantes fricativas alveolares são o contexto preferencial à ditongação
em sílabas fechadas por /S/, não deixando o fenômeno de ocorrer, em nenhuma das cidades,
diante dessas realizações. À exceção do que ocorre em Campo Grande, para as capitais em que
foi possível a obtenção de pesos relativos, os valores acima de 0,50 estão sempre relacionados às
sibilantes [s, z].

Considerando os comportamentos peculiares, destaca-se, primeiramente, o caso da capital
sul-mato-grossense. Alcançou-se, para os dados de Campo Grande, peso relativo de 0,49 para as
fricativas alveolares, diante do valor elevado de 0,85 para as fricativas palato-alveolares. Em
atenção à razão entre o número de casos de ditongação diante das palatais e o número total de
ocorrências dessas consoantes, observou-se que se tratava de apenas três casos de aplicação da
regra, em um universo de oito ocorrências. As situações em que ocorre ditongação diante de
fricativa palato-alveolar, nessa cidade, foram obtidas na fala de um só informante (o homem da
faixa II e de nível fundamental) e estão relacionadas a monossílabos tônicos (‘dez’, ‘voz’ e
‘paz’), que, conforme se entende, são um dos contextos preferenciais à ditongação.

Assim, compreende-se que os valores encontrados precisam ser ressignificados à luz da
realidade demonstrada pelos dados. As poucas ocorrências de ditongação em Campo Grande são
mais facilmente encontráveis quando a consoante de travamento é uma fricativa alveolar. Os
únicos três casos de ditongação diante de palato-alveolar parecem revelar muito mais
idiossincrasias de um só informante do que informação de caráter dialetal.

Outro caso específico é o do Rio de Janeiro. Nessa capital, em que prevalecem as
realizações palatais do /S/, as quais, como aponta Callou (2009), vêm sendo tomadas como um
aspecto demarcador da fala carioca, é atribuído peso relativo de 0,96 para as consoantes
alveolares, que demonstraria aplicação quase categórica de ditongação nesse contexto. Entretanto
o número de ocorrências de ditongação nessa área, tanto diante de um tipo de consoante, quanto
de outro, é relativamente baixo. Registraram-se somente 37 casos de realizações ditongadas
diante de palatais (em um universo de 234 casos dessa consoante) e 11 casos diante de alveolares
(em um total de apenas 30 ocorrências). Observando os dados, evidenciou-se que as ocorrências
de ditongação, em ambiente de consoante alveolar, são vinculadas a monossílabos tônicos,
partículas átonas iniciais em grupos clíticos e ocorrências da conjunção ‘mas’ diante de pausa:
uma ocorrência para o homem da faixa I, de nível fundamental (‘trêis’), duas ocorrências para a
mulher da faixa I de nível fundamental (‘uis rins’ e ‘aizvezis’), uma ocorrência para o homem da
faixa I de nível superior (‘aizvezis’), três ocorrências para a mulher da faixa I de nível superior
(uma ocorrência de ‘ais vezis’ e duas de ‘mais’) e quatro ocorrências para a mulher da faixa II de
nível superior (‘trêis’, ‘deiz’, ‘voiz’ e ‘paiz’).

Diante desse quadro, é possível entender que as ocorrências de ditongação diante de
consoante alveolar, no Rio de Janeiro, estão restritas a contextos específicos, devendo a medida
estatística fornecida pelo GoldVarb 2001 ser tomada com ressalvas.
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Assim como o Rio de Janeiro, Macapá (alveolares, com peso de 0,95 e palatais com 0,35)
e Belém (alveolares, com peso de 0,94 e palatais com 0,39) também se destacam por se
caracterizarem pela predominância de consoantes palato-alveolares, sendo atribuído às poucas
ocorrências de fricativas alveolares um peso relativo praticamente categórico quanto à ditongação
diante de /S/. Contudo divergem da capital carioca por apresentarem, no panorama geral, baixos
índices de ditongação (cf. Tabela 1).

Apresenta-se, no Gráfico 3, a distribuição da ditongação segundo a articulação da
consoante em coda silábica nessas três capitais.

Gráfico 3 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ em Rio de Janeiro, Macapá e Belém,
segundo a realização fonética da consoante em coda silábica

Input / Significância das rodadas - Rio de Janeiro: 0,063 / 0,006; Macapá: 0,019 / 0,004;
Belém: 0,008 / 0,041

Assim como se fez no caso do Rio de Janeiro, procurou-se observar a que itens estavam
relacionadas as ocorrências de ditongação diante de consoante alveolar e se estavam limitadas a
grupos específicos de informantes. Em Belém, ocorrem, prioritariamente, em monossílabos e se
restringem, claramente, aos informantes homens: uma ocorrência para o homem da faixa I de
nível fundamental (‘colegais’), três ocorrências para o homem da faixa II de nível fundamental
(‘deiz’, ‘raizgá’ e ‘voiz’) e seis ocorrências para o homem da faixa II de nível superior (‘luiz,
‘arroiz’, ‘trêis’, ‘deiz’, ‘voiz’ e ‘paiz’). Em Macapá, por sua vez, além dos monossílabos, há
ditongos em partículas átonas de grupos clíticos mais extensos e em dissílabos. Quanto aos
informantes, são também os homens os maiores responsáveis por essas ocorrências, destacando-
se, dentre as mulheres, apenas a da primeira faixa etária e de nível fundamental: são três
ocorrências para essa informante (‘vocêis’, ‘nais ruas’ e ‘nóis’), uma ocorrência para o homem da
faixa II de nível fundamental (‘deiz’), nove ocorrências para o homem da faixa I de nível superior
(‘aizbangolas’, ‘arroiz’, ‘nais ruas’, ‘trêis’, ‘ais ruas’, ‘atráis’, ‘voiz’ e dois casos de ‘faiz’) e sete
ocorrências para o homem da faixa II de nível superior (‘faiz’, ‘dais pedras’, ‘aizvezi’, ‘mais’,
‘arrois’ e dois casos de ‘trêis’).

Como se nota a partir dos itens citados, assim como no Rio de Janeiro, nessas duas
cidades, as vogais ditongadas diante de fricativas alveolares estão presentes, em sua grande
maioria, em contextos tidos como favorecedores à aplicação da regra.
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Mais uma situação específica é vista em Florianópolis. Nessa capital, que apresenta baixo
índice de ditongação e cuja predominância das realizações fonéticas do /S/ é das fricativas palato-
alveolares, o grupo de fatores em questão não chegou a ser selecionado como estatisticamente
relevante, haja vista o baixo número de ocorrências de ditongação para os dois tipos de
consoantes (nove ocorrências diante de alveolar e dez diante de palato-alveolar).

Os casos de Recife e Manaus são também peculiares. Nessas cidades, conforme consta da
Tabela 3, verifica-se a prevalência das palato-alveolares, no cômputo das ocorrências, sem tanta
divergência com relação às alveolares. Não obstante, constata-se que, nessas localidades, a maior
possibilidade de vogais ditongadas ocorre diante das fricativas alveolares, com grande diferença
para as palatais, que desfavorecem a aplicação da regra. Apresenta-se a situação, visualmente, no
Gráfico 4.

Gráfico 4 – A ditongação em sílabas fechadas por /S/ em Recife e Manaus, segundo a realização
fonética da consoante em coda silábica

Input / Significância das rodadas - Recife: 0,123 / 0,000; Manaus: 0,075/ 0,000

Com relação às outras 19 capitais, identificam-se algumas outras situações. Primeiro, o
caso daquelas em que se observa o predomínio da ditongação em contexto de alveolar, não
havendo casos diante de fricativa palato-alveolar. Estão entre essas áreas com alto índice de
ditongação – Teresina, Natal e São Luís −, Rio Branco – capital com comportamento
intermediário − e Goiânia, Vitória, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, que
apresentam baixo índice de ditongação. Ressalte-se que, para essas últimas, as ocorrências das
chiantes [ʃ, Ʒ] são raras.

Depois, vê-se a situação de áreas em que predominam fricativas alveolares e cujo
favorecimento à ditongação também acontece diante dessas consoantes. Estão entre elas: Boa
Vista e Porto Velho – que, no contexto geral, são intermediárias – Salvador, Maceió, Aracaju e
João Pessoa– que apresentam índices elevados de ditongação – e Cuiabá, para a qual se entende
que esse contexto favorece a ocorrência das variantes ditongadas, em sua norma, que tende a
inibir a ditongação.

A partir desses resultados, algumas considerações acerca das questões que aqui se
buscaram discutir podem ser formuladas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tencionou-se, neste trabalho, averiguar possíveis relações entre a ditongação em sílabas
fechadas por /S/ e as realizações fonéticas do /S/ em coda silábica, a partir dos dados do Projeto
ALiB para as 25 capitais brasileiras consideradas em seu corpus. Nesse sentido, buscou-se
verificar, primeiramente, correspondências entre a distribuição diatópica da ditongação e o fato
de serem as áreas investigadas mais alveolarizantes ou mais palatalizantes. Depois, procurou-se
evidenciar de que modo a realização da consoante em coda silábica interfere, do ponto de vista
estrutural, na aplicação da ditongação.

Com relação à distribuição diatópica, viu-se, primeiramente, que as capitais são diversas
quanto às realizações ditongadas, podendo ser separadas em três categorias, as quais apartam
cidades com altos índices de ditongação, cidades com valores intermediários e cidades com pesos
relativos baixos para a ditongação. Diante dessas informações gerais e da observação dos dados
previamente analisados para o /S/ em coda silábica, constatou-se que não é possível estabelecer
uma correlação direta entre o fato de haver maior ou menor predominância de um tipo de
consoante e a situação da localidade quanto à ditongação diante de /S/.

No que tange, especificamente, à realização da consoante em coda silábica, observou-se,
no panorama geral, que as realizações alveolares do /S/ em coda possibilitam, com certa ênfase, a
ocorrência de ditongação, enquanto as fricativas palato-alveolares desfavorecem o
desdobramento das vogais em ditongo.

A partir dos resultados encontrados, é possível tecer considerações sobre as questões
levantadas pelos estudos de fonológicos efetuados por Bisol (1989, 1994, 2012), os quais, como
se viu, evidenciam o papel das consoantes na existência dos ditongos variáveis, e, ainda,
estabelecer relações entre as situações vistas em cada capital e a diferenciação dialetal que se
manifesta no Brasil quanto à realização do /S/ em coda.

Segundo os referidos trabalhos de Bisol, o processo de ditongação em sílabas fechadas
por /S/ seria explicado como um tipo de assimilação, em que a formação da semivogal [j]
decorreria do espraiamento de um nó vocálico [+coronal], subjacente à consoante em coda
silábica. A autora adverte para o fato de que, embora as fricativas palatais tenham esse traço
explícito em sua articulação, por serem tidas como consoantes complexas, o espraiamento
independeria de ser a realização fonética da consoante alveolar ou palato-alveolar, pois a
articulação coronal seria inerente a qualquer uma das realizações. A ditongação seria, assim,
possível diante de qualquer um dos dois tipos de segmentos. Os dados, entretanto, revelam que,
ainda que a ditongação ocorra diante de palato-alveolar, encontra forte restrição nesse contexto,
sendo o ambiente da alveolar preferencial ao fenômeno.

Ao trazer à tona a ideia de “assimilação”, processo fonético-fonológico em que um
segmento adquire características do segmento adjacente, cria, entretanto, certa impressão de que
o processo seria facilitado pelo segmento palatal, que apresenta, explicitamente, o traço que
origina o iode desses ditongos.

Em decorrência dessa impressão, somada à ideia divulgada por Silva Neto (1979) e
outros, de que esse tipo de ditongação seria decorrente da palatalização do /S/ em coda silábica
(efetivada, segundo o autor, no Rio de Janeiro, a partir do século XIX) e à diversidade dialetal
proporcionada pela variação no /S/ em coda silábica, decidiu-se observar a questão,
pormenorizadamente, em cada uma das capitais. Dessa observação, viu-se que, mesmo em áreas
em que predominam as palato-alveolares, as realizações ditongadas são mais prováveis diante de
alveolares, havendo algumas situações, como a do Rio de Janeiro, que não são conclusivas, por se
limitarem as ocorrências de ditongação em sílabas fechadas por sibilante a itens específicos.
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Assim, compreende-se, com as devidas ressalvas, que não se pode, para a amostra aqui
constituída e analisada, correlacionar esse fenômeno ao processo de palatalização do /S/ em coda
estabelecendo entre eles uma relação de causa e efeito. Entende-se, não obstante, que a análise de
outras variáveis linguísticas, como a qualidade das vogais de base, a observação de aspectos
acústicos e a apreciação de fatores suprassegmentais poderão trazer novos direcionamentos para
o estudo da ditongação em sílabas fechadas por /S/, o que permitirá que se avalie, com maior
pormenor as relações entre as realizações consonantais e o grau de incidência de vogais
ditongadas diante de /S/.
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