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RESUMO: A presente pesquisa objetiva refletir sobre o uso da monotongação oral (a partir do
registro em gravação eletrônica) e escrita, enquanto variação linguística no cotidiano linguístico
da Educação Básica I, mais especificamente em turma do terceiro ano, de uma escola pública
urbana.  Como marco teórico nos apoiamos em Bortoni-Ricardo (2004), Hora (2013), Mollica
(1998), Lemle (2007). Os dados utilizados, a princípio, foram colhidos oralmente a partir de
entrevistas semiestruturadas, gravadas em equipamento eletrônico. Em um segundo momento,
utilizamos textos escritos, produzidos pelos estudantes, tendo como motivação para a produção o
relato de experiência. Tanto na produção oral quanto na escrita, foi considerado o nível de
letramento dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa. Após a transcrição da fala (oralidade)
coletada, realizamos sua análise paralelamente a produção escrita. Em seguida, correlacionamos
os dados às teorias que discorrem sobre o processo de monotongação na oralidade e na escrita.
Conforme constatamos, é comum encontrarmos exemplos como “dexei”, “tô”, “dinhero”, tais
recorrências são comuns não só na fala como também na escrita, explicitando a influência de uma
modalidade sobre a outra. Nessa pesquisa consideramos o nível dos informantes pesquisados:
status socioeconômico, idade, escolaridade. E comparamos o nível observado aos resultados
obtidos através das atividades aplicadas, sempre em consonância com a fundamentação teórica
citada. Evidente que tal comparação não é a abordagem principal do nosso trabalho, focaremos a
pesquisa na monotongação, enquanto fenômeno linguístico.
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MONOPHTHONGIZATION IN THE LINGUISTIC DAILY LIFE
OF BASIC EDUCATION

ABSTRACT: This research aims to reflect on the use of oral monophthongization (from the
record in electronic recording) and writing while linguistic variation in the everyday language of
Primary Education I, more specifically in a third year class of an urban public school. As a
theoretical framework we rely upon Bortoni-Ricardo (2004), Time (2013), Mollica (1998), Lemle
(2007). The data used, at first, were collected orally from semi-structured interviews, recorded on
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electronic equipment. In the second step, we use written texts produced by the students, whose
motivation for producing the experience report. Both orally and in written production, was
considered the level of literacy of the subjects involved in this research. After the transcription of
speech (oral) collected, we conducted a parallel analysis written production. Then correlate the
data to theories that discuss the process of monophthongization in oral and written. As we see, it
is common to find examples like "dexei", "tô", "dinhero", this recurrences are common not only
in speech but also in writing, explaining the influence of one modality over another. In this
research we consider the level of the informants surveyed, socioeconomic status, age, level
education. And compare the actual level of the results obtained through applied activities, always
in line with the theoretical foundation said. Evident that such a comparison is not the main
approach of our work, we will focus on research monophthongization while linguistic
phenomenon.

Keywords: Monophthongization. Linguistic variation. Orality and writing.

1 INTRODUÇÃO

A aquisição da língua é um processo natural que vivenciamos fora da escola, na família e
no grupo social no qual estamos inseridos. Todos são corresponsáveis pela forma como
assimilamos essa aprendizagem. Como afirma Bortoni-Ricardo (2005, p. 14), o comportamento
linguístico é um indicador claro da estratificação social.

O ensino da língua portuguesa está diretamente ligado à Educação Básica e contribui de
forma incisiva nas produções orais e escritas que acompanharão as atividades realizadas pelos
falantes em sua vida social.

Assim, cabe um olhar aguçado para esse conteúdo nos anos iniciais do ensino
fundamental, conforme orientação do MEC (2012, p. 1).

Art. 1º Fica instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, pelo qual o
Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estaduais, distrital e municipais de
educação reafirmam e ampliam o compromisso previsto no Decreto nº 6.094, de 24 de
abril de 2007, de alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao final
do 3º ano do ensino fundamental.

De acordo com Lemle (1991, p. 5), as variações de pronúncia podem afetar a
aprendizagem da língua escrita e a distinção entre língua escrita e língua falada. É sabido que a
obtenção da consciência fonológica contribuirá efetivamente no processo de alfabetização. Lemle
(1991, p. 5) assegura que o momento crucial de toda a sequência da vida escolar é o momento da
alfabetização.

Ainda quanto à importância dos cuidados com a alfabetização, o material do PNAIC –
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (2012), registra que a aquisição da escrita está
intimamente ligada à consciência fonológica, uma vez que para dominar o código escrito é
necessária a reflexão sobre os sons da fala e sua representação na escrita.

Nessa perspectiva, muitos são os aspectos que podem ser estudados quando nos
reportamos à língua materna, porém nos deteremos, nesta pesquisa, à ocorrência da
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monotongação em uma turma do terceiro ano da Educação Básica, de uma escola pública urbana.
Estudo planejado a partir de estratégias de leitura e de produção oral e escrita.

A monotongação é definida por Hora (2009, p. 25) como um processo de redução de um
ditongo a um monotongo (uma vogal que não muda de qualidade na sua realização).5

A escolha do conteúdo foi definida pela observação involuntária de constantes registros,
tanto orais, quanto escritos no cotidiano de grupos urbanos, com ou sem monitoração.

Ainda que a regra de monotongação dos ditongos com a semivogal /i/ esteja menos
avançada na língua que a monotongação do ditongo /ou/, ela requer também muita
atenção em sala de aula, principalmente em palavras muito usadas como DINHEIRO,
COZINHEIRO, INTEIRO, CABELEIREIRO, BEIJO, LIMOEIRO etc. (Bortoni-
Ricardo, 2009: p. 97)

Como afirma a autora acima citada, a sala de aula é um espaço de observação desse
processo que requer uma atenção especial. A partir desse foco de pesquisa e observação,
desenvolvemos atividades direcionadas ao registro da oralidade e da escrita, motivadas pelo
relato de experiência enquanto gênero discursivo.

Desta forma, discorreremos sobre a pesquisa – objetivo, metodologia, fundamentação
teórica, avaliação e conclusão; os sujeitos observados – idade, status socioeconômicos e grau de
escolaridade – e o fenômeno linguístico que direcionou a pesquisa – a monotongação no recorte
em foco.

2 UM ESTUDO DE MONOTONGAÇÃO: BREVES CONSIDERAÇÕES

A pesquisa tem como objetivos registrar o uso da monotongação nos anos iniciais
Educação Básica da escola pública e refletir sobre os motivos que levam a sua recorrência na fala
e escrita. Com os dados colhidos na realização da mesma, apoiamo-nos em teóricos que são
referência na área de Fonética e Fonologia, sobre os quais podemos destacar Bortoni-Ricardo
(2004), Hora (2013), Mollica (1998), Lemle (2007) entre outros.

Enfatizando o fenômeno da monotongação, Mollica (1998, p. 53) discorre que tanto do
ponto de vista sincrônico quanto do ponto de vista diacrônico o fenômeno é observável na língua
oral e sua ocorrência se transfere à forma gráfica dos alfabetizandos. É o que constatamos na
pesquisa com as crianças, eles escrevem como ouvem no seu convívio social. No ditado de
palavras mesmo enfatizando a palavra di/ nhei/ ro, pronunciando vagarosamente cada sílaba,
alguns ainda escreveram de acordo com o seu uso “dinhero”.

O corpus utilizado para o estudo foi resultado de atividades realizadas como estratégias de
leituras e produção textual, em uma turma de escola pública municipal de uma cidade próxima à
capital paraibana.

A turma escolhida foi a de terceiro ano da Educação Básica que, segundo a PORTARIA
Nº 867, DE 4 DE JULHO DE 2012, do Governo Federal, corresponde ao último ano do ciclo de
alfabetização, pois o aluno deve ser alfabetizado até os oito anos de idade, ou seja, até o terceiro
ano.

5 Disponível em http://portal.virtual.ufpb.br/wordpress/wpcontent/uploads/2009/07/Fonetica_e_Fonologia.pdf.
Acesso em04/11/2013.
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2.1 OS SUJEITOS DA PESQUISA

O público-alvo da pesquisa foi uma turma do último ano do ciclo de alfabetização, o qual
analisamos de acordo com os fatores de variação linguística citados por Bortoni-Ricardo (2009).
Quanto ao fator da faixa etária, os alfabetizandos encontram-se com idade entre 8 e 10 anos, já
ultrapassando a “idade certa” estabelecida pelo PNAIC.

No que se refere ao fator status socioeconômico, o nivelamento é homogêneo, pois todos
estão incluídos no Programa Bolsa Família6 do Governo Federal que beneficia famílias em
situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. São moradores de periferia de uma
cidade com 100.000 habitantes, que faz parte da região metropolitana de João Pessoa/PB.

Quanto ao fator grau de escolarização, nos contatos iniciais ficou evidente a
heterogeneidade da turma, pois, apesar do restrito número de alunos, apresentava desnivelamento
na aprendizagem. Conforme levantamento da observação realizada (oral e escrita), 40% liam e
escreviam com fluência e demonstravam desenvoltura quanto ao letramento, considerando a
idade prevista para a referida série; 40% apresentavam um processo lento de alfabetização e os
demais 40% evidenciavam o baixo nível de aprendizagem.

Quanto a este último fator observado, Bortoni-Ricardo (2009, p. 48) declara que os anos
de escolarização de um indivíduo e a qualidade das escolas que frequentou também têm
influência em seu repertório sociolinguístico.

Esse repertório sociolinguístico de que fala a autora, citada, será analisado em nossa
pesquisa, que tem como foco o registro da monotongação.

2.2 A PESQUISA

A definição do objetivo da pesquisa centrou-se no fato de termos contato constante com a
monotongação tanto na fala (oralidade), quanto nos textos produzidos pelos alunos de diferentes
faixas etárias e estratificação social.

Considerando-se a forte presença da variação linguística em todo Brasil, com suas
infinitas particularidades em cada grupo social. Nesse sentido, podemos afirmar que o processo
fonológico ora em estudo não é um fato isolado na localidade em que foi pesquisado. Essa
variedade é consequência da extensão territorial e das constantes mobilidades vividas pelo povo
brasileiro. Castilho (2012, p. 201) aponta, ainda, índices que contribuíram para o crescimento da
variedade.

A metodologia adotada focou em estratégias de leitura e produção textual, conforme
detalharemos a seguir.

A temática identidade foi enfatizada, pois segundo Tarallo (1990), o pesquisador precisa
trabalhar assuntos que envolvam o seu público. Os alunos foram motivados a ler e completar o
texto individualmente. Em seguida socializaram as suas atividades de forma que o professor e os
demais percebessem a forma como liam (oralidade), bem como a escrita que completava o texto,
conforme consta no anexo I.

6 O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de
pobreza e de extrema pobreza em todo o país. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como
foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais e está baseado na
garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos.
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Nesse primeiro momento saíram palavras que evidenciaram o processo de monotongação,
tanto na fala como na escrita, a saber: loiro para /loro/, no que se fere a cor dos cabelos.  Em
seguida distribuímos um questionário (anexo II) com perguntas relacionadas à temática
supracitada, como: “Você gosta do bairro onde mora? Por quê?/ Na escola, o que mais gosta de
fazer?/ A Bolsa Família ajuda nas despesas da família?/ O que você mais gostaria de ter ou
realizar em sua vida?”

As respostas dadas às perguntas feitas foram fundamentais para a pesquisa, tendo em vista
que os alunos expressaram nitidamente a variação da fala, exteriorizando vários processos
fonéticos e fonológicos, como: supergeneralização, assimilação e apagamento. Daremos uma
atenção especial ao último, sobre o qual iremos analisar registros específicos de monotongação.

O quadro abaixo representa bem o resultado da pesquisa enfocando o registro da variante
e a forma padrão da língua culta.

As palavras recorrentes nas atividades foram estou, sendo pronunciada e escrita na forma
/tô/ na resposta “tô triste, pois não sai para passiar”, logo a palavra marcada mostra a
monotongação no desaparecimento da semivogal /w/. Também a palavra deixei foi contemplada
para resposta “Dexei a minha mãe compra coisa”, quando perguntamos sobre as despesas com a
Bolsa Família, mais uma vez aparece a monotongação, só que agora o apagamento da semivogal
/i/, registrado, tanto na oralidade quanto na escrita, na forma dinhero.

Vale ressaltar que, com os ditongos decrescentes a monotongação não foi tão recorrente,
pois de dez entrevistados, apenas um escreveu /famila/, já na fala pronunciou com a presença do
ditongo.

Percebemos que os informantes queriam saber se a palavra estava correta, porém pedimos
para fazê-la como sabiam, pois a proposta seria trabalhar todas as palavras em que aconteceram
inadequações.

Em outro momento, realizamos dinâmicas em que colocamos todas as palavras
inadequadas produzidas pela turma nas aulas anteriores dentro de uma caixa. E, em círculo, eles
iam cantando e passando a caixa, até que a música parasse. Aquele que ficava com a caixa
retirava a palavra e lia em voz alta para toda a turma. Os que tinham dificuldade, os colegas
auxiliavam. E assim, todas as palavras foram lidas: estou, dinheiro, banheiro, vermelho, verde,
preto, prato, estudar, escola, roupa, roubo, entre outras. Em seguida, copiamos todas as palavras
no quadro, e fizemos uma leitura coletiva.

O passo seguinte foi presentear todos com folhas coloridas e realizar o ditado de palavras,
contemplando as mesmas palavras da dinâmica, com o objetivo de perceber se ainda
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encontraríamos a recorrência dos processos fonológicos e fonéticos listados, principalmente a
monotongação. Encontramos roupa ~/ropa/, coisa~/cosa/, deixei ~/dexei/.

Fato interessante ocorreu em relação ao verbo (estou- conjugado); não encontramos
depois do ditado nenhum escrito /tô/ percebemos, pois que este verbo é usado em um contexto
não monitorado.

Em seguida, fizemos a correção, na lousa, de todas as palavras ditadas, e refletindo com
eles sobre a construção destas, conscientizando-os de que a língua muda da fala para a escrita, e
que não podemos rotular os demais pelo erro cometido, uma vez que confundiram apenas uma
letra da palavra, ou parte da mesma, pois precisamos auxiliá-lo para que entenda como se escreve
o vocábulo.

Para a realização das atividades propostas foram realizados quatro encontros no período
das aulas, com duração de duas horas cada, em dias alternados. Avaliamos como é importante a
mediação do professor, a exposição na realização das atividades. Tivemos o desejo de trabalhar
com aquela turma diariamente, pois foram bastante receptivos no que se refere à atenção, como
também a sede de aprender mais sobre as atividades propostas, exceto um aluno, pois a
professora nos informou que é especial, ou seja, apresenta um quadro de deficiência mental, não
especificada pela educadora, mas ele expressava o desejo da arte da pintura. Tal atividade o
acalmava enquanto os demais realizavam as atividades, o que constata que aprender naquele
contexto se faz essencial.

2.3 O PROCESSO DE MONOTONGAÇÃO

A monotongação é uma mudança fonética histórica de apagamento da semivogal nos
ditongos crescentes ou decrescentes, transformando o ditongo em uma vogal simples. Machado
(2012, p. 172) afirma que nesse processo, o glide da sílaba é apagado, o que resulta a realização
de uma única vogal na sílaba, e esta recebe o nome de monotongo. Podemos citar exemplos,
como: baixo sendo pronunciado como/baxo/, faixa como /faxa/, beijo /bejo/; louco /loco//,couro
/coro/, entre outros.

É perceptível que esse processo de monotongação aconteça desde a passagem do latim
para as línguas românicas, e também na fala do Português do Brasil em diversas regiões, o que
dificulta a escrita, mantendo-se a forma ditongada.

Vale ressaltar que a monotongação na fala acontece, inclusive, com as pessoas ditas
letradas, independente do seu contexto social, o que leva a uma reflexão no que se refere às
produções dos nossos alunos, tendo um novo olhar para o processo da escrita dos que estão
iniciando, e também daqueles que cristalizam a sua escrita, tendo com referência apenas a fala.
Cabe ao professor, nesse contexto, trabalhar fazendo uma reflexão sobre a diferença existente
entre a língua falada e a língua escrita. Bortoni-Ricardo contribui sobre a discussão:

Na sala de aula, como em qualquer outro domínio social, encontramos grande variação
no uso da língua, mesmo na linguagem da professora que, por exercer um papel social de
ascendência sobre seus alunos, está submetida a regras mais rigorosas no seu
comportamento verbal e não verbal. O que estamos querendo dizer é que, em todos os
domínios sociais, há regras que determinam as ações que ali são realizadas. (BORTONI-
RICARDO, 2004, p. 25)

Observa-se que os ditongos /ay/ e /ey/ são bastante recorrentes no processo da
monotongação, e se comportam de maneira semelhante no que se refere à simplificação,
passando a desaparecerem, como por exemplo, pai para /pa/, sei fica /se/, caixa /caxa/ e cadeira
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/cadera/. Também acontece este processo com os crescentes, em que o glade está situado antes da
vogal silábica. Temos a palavra paciência reduzida para /paciêça/, série para /seri/.

No que diz respeito aos ditongos crescentes, a redução da semivogal se realiza nas falas
das pessoas menos escolarizadas. Câmara Jr (2006) e Bisol (1989) consideram que os verdadeiros
ditongos são os decrescentes (formados por vogal + glide), pois os crescentes podem variar com
o hiato, como em {swar- su’ar}.

Acontece também a monotogação com os ditongos nasais em sílabas átonas, podendo
permanecer ou não a nasalidade: cantaram ~ cantar/u/, viagem ~ viag/i/, órgão~ órg/u/ e ontem ~
ont/i/, conforme atesta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a preocupação de registrar a ocorrência da monotongação na oralidade e na escrita
de alunos da Educação Básica, em anos iniciais, nossa pesquisa focou o contexto em que os
sujeitos estavam inseridos. Embora o fenômeno linguístico em estudo ocorra em diversos setores
e camadas sociais quando se analisa o português do Brasil.

Os sujeitos da pesquisa são alunos da Educação Básica, especificamente do 3º ano do
Ensino Fundamental, ultimo ano do ciclo de alfabetização, de uma escola pública urbana, que
apresentam homogeneidade quanto ao fator status socioeconômico, uma vez que todos residem
na área periférica da cidade, correspondem à faixa etária de 8 a 10 anos, quando o PNAIC
estabelece a idade certa para a alfabetização até os 8 anos de idade.

Durante a realização da pesquisa, em sala de aula, período de 08 horas/aulas, foram
desenvolvidas atividades focando as modalidades orais e escritas, nas quais ocorreu o registro do
uso das variantes /tô/ para estou, /passiar/ para passear, /dexei/ para deixei, /dinheiro/ para
dinheiro, /famila/ para família (registro apenas na escrita), /ropa/ para roupa e /cosa/ para coisa.
Registros esses que comprovaram a ocorrência da monotongação no cotidiano linguístico da
Educação Básica I.

A pesquisa trouxe a reflexão de que a monotongação acontece na escrita em decorrência
do seu uso social na fala. As crianças pesquisadas têm no seu repertório vocabular marcas fortes
da oralidade, recorrente também na fala não monitorada de pessoas letradas. Estudos explicam
que tal processo já era recorrente na passagem do Latim para as línguas românicas (MACHADO,
2012). A recorrência não é característica somente de pessoas que não têm acesso à escola, e aqui
cabe ao professor ter uma postura de conscientizar seus alunos sobre a variação da língua, e
nunca estigmatizá-los por associarem à escrita à palavra falada, o que funcionará como um
estímulo para compreender melhor as diferentes falas, a fim de se efetivar a comunicação, fator
principal nas relações sociais, a língua em uso.

Esse olhar sobre o processo de ensino aprendizagem dos alunos da Educação Básica nos
remetem para a necessidade de aprender a sua Língua enquanto norma para que esse alunos a
usem adequadamente nos contextos exigidos das diversas situações formais em que se
encontrarem. Nesse sentido, atividades que incluam ditado, exercícios de leitura oral de palavras
e frases devem auxiliar nesse trabalho com a língua. Além disso, a produção de texto na escola
também constitui uma estratégia de avaliação do uso da língua enquanto recurso de comunicação
discursivo.

Em suma, efetivou-se em nossa pesquisa que a monotongação é um uso comum tanto na
oralidade quanto na escrita do português do Brasil, detectado em nosso estudo com alunos da
Educação da Básica.
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ANEXO I
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO- CCAE/ MAMANGUAPE-PB
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS – PROFLETRAS

Mestrandas: ANA MARIA MARQUES VIEIRA
MARIA JOSÉ PAULINO DE ASSIS
RAQUEL DO NASCIMENTO SABINO

LEIA E COMPLETE O TEXTO ABAIXO:

O MEU NOME É_____________________________________________.
TENHO_____________________________________________________.
MEUS CABELOS SÃO _______________________________________.
AINDA SOU PEQUENO,
MAS MUITAS COISAS
JÁ SEI FAZER:
BRINCAR,
CORRER,
FALAR,
DORMIR.
AGORA QUE ESTOU CRESCENDO,
QUERO APRENDER A LER E ESCREVER.
(Texto adaptado por Ana Maria)
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ANEXO II

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO- CCAE/ MAMANGUAPE-PB

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS – PROFLETRAS
Mestrandas: ANA MARIA MARQUES VIEIRA

MARIA JOSÉ PAULINO DE ASSIS
RAQUEL DO NASCIMENTO SABINO

QUESTIONÁRIO

1-Você gosta do bairro onde mora? Por quê?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2-Para onde você costuma passear nos finais de semana e feriados?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3-Na escola, o que mais gosta de fazer?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4-A bolsa escola ajuda nas despesas da família? De que forma?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5- O que você mais gostaria de ter ou realizar em sua vida?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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