
1

SÂNDI EXTERNO: A OCORRÊNCIA DO FENÔMENO NA ESCRITA DOS ALUNOS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A ABORDAGEM NOS LIVROS DIDÁTICOS

Alessandra de Carvalho Barbosa (PROFLETRAS/CCAE/UFPB) –
ale_carvalhobn@hotmail.com

Cinthia Maria da Conceição Bezerra Pinheiro (PROFLETRAS/CCAE/UFPB) –
cinthiamaria02@gmail.com

RESUMO

O Sândi Externo – Degeminação, Elisão e Ditongação – é um processo que representa uma
tendência comum no Português do Brasil em busca do padrão silábico CV, considerado canônico
para a língua brasileira. Sabendo disso, partimos da fala, através do corpus do Projeto de
Variação Linguística da Paraíba – VALPB –, a fim de avaliarmos como esse fenômeno ocorre na
escrita dos alunos da Educação Básica. Foram utilizados textos de alunos do 6º ao 9º Anos do
Ensino Fundamental II de duas escolas públicas, sendo uma de João Pessoa (Colégio da Polícia
Militar da Paraíba) e outra de Santa Rita (Escola Municipal de Ensino Fundamental e EJA Carlos
Arnóbio Maroja Di Pace), ambas do Estado da Paraíba. Tivemos como objetivo observar o
fenômeno do Sândi Externo na escrita, considerando que essa prática é bastante recorrente na fala
e como a realização na escrita se modifica comparando as duas cidades. Paralelamente,
analisamos alguns livros didáticos, a fim de pontuar como esse fenômeno é tratado. Para tanto,
apoiamos nossa pesquisa, dentre outros autores, em BISOL (1996 e 2013), CAMARA JR.
(1970), LABOV (2001), SAUSSURE (2003) e TARALLO (1995). Concluímos que o fenômeno
do Sândi Externo ocorre com muito maior incidência na fala do que na escrita, já que a primeira é
muito mais dinâmica que a segunda, tendo em vista a atenção e o cuidado maior no momento de
escrever um texto. Além disso, percebeu-se que os livros didáticos não abordam processos
fonológicos, nem nos textos, nem através dos exercícios propostos.

PALAVRAS-CHAVE: Sândi. Sociolinguística. Fala. Escrita. Escola.

1 INTRODUÇÃO

A Língua Portuguesa, assim como muitas outras línguas modernas, é sensível: a) ao peso
silábico, já que percebemos que palavras acabadas em sílabas pesadas atraem o acento; b) ao
choque de acentos, e quando estes se sucedem um deles transfere um dos acentos para uma
posição disponível; c) ao choque de núcleos silábicos (picos) em fronteiras vocabulares. Desta
feita, verificamos que, quando dois núcleos silábicos de palavras diferentes se encontram, um
deles é perdido, apagando, portanto, as estruturas por ele projetadas e a sílaba que o determina.
São os casos denominados como Sândi ou juntura externa.

Baseando-se nestas informações, entendemos que, quando há o encontro de duas palavras,
dentre as quais a primeira termina em vogal (núcleo silabar) e a seguinte se inicia por vogal, não
sendo as mesmas acentuadas e, assim, tendo sua permanência protegida, uma delas pode
desaparecer ou na fala, ou na escrita, ou apenas se aglutinar, formando, o que antes eram duas
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palavras, apenas um vocábulo. O choque destas ocasionará a perda do primeiro núcleo e, por
conseguinte, da primeira sílaba. Estes são casos que dão origem ao nosso objeto de estudo: o
fenômeno denominado Sândi Vocálico Externo.

No português falado no Brasil, em especial na nossa região nordeste, é comum
verificarmos diversas ocorrências do Sândi Vocálico Externo, algumas vezes denotado pela
ausência de contato com a normatização da língua, entretanto também apresentado por falantes
proficientes do Português Brasileiro (PB). Como exemplo, podemos citar expressões, tais como:
Meni [na] foita (menina afoita) / Cami [za] zul (Camisa azul) / Menin [i] sperto (menino esperto)
/ Estil [a] rrojado (estilo arrojado), entre outras, as quais, costumeiramente, são utilizadas por
falantes que possuem uma vida acadêmica regular e significativa.

Como não poderia ser diferente, nossos alunos; como sujeitos ativos que são, pertencentes
a esta parcela da sociedade brasileira, bem como receptores da cultura e saberes daqueles e
daquilo que os rodeiam; tendem a apresentar em seus falares ocorrências do Sândi semelhantes
ou decorrentes destas acima apresentadas.

Um dos objetivos primordiais do professor de língua portuguesa, em sala de aula, é fazer
com que o estudante perceba a importância da língua escrita em seu dia a dia, e como esta se
processa, de modo significativo e eficaz.

Os fenômenos fonológicos que decorrem dos metaplasmos (alterações fonéticas que
ocorrem em determinadas palavras ao longo da evolução de uma língua, que podem ocorrer pela
adição, supressão ou modificação dos sons), nas modalidades orais, das variedades geográficas
dialetais de nosso país têm uma força significativa e uma expressividade considerável no uso que
os falantes brasileiros fazem de sua língua. Sendo assim, estivemos em busca de vestígios que
porventura apresentassem estes mesmos fenômenos na modalidade escrita da língua, em
específico na escrita dos alunos do ensino básico da rede pública estadual da Paraíba.

Desta feita, tomando como base a noção de que a língua é um instrumento de interação
social, cujo correlato psicológico é a competência comunicativa, ou seja, a capacidade de
construir a interação através da linguagem, projetamos a presente pesquisa, a fim de avaliarmos
como esse fenômeno ocorre na escrita dos alunos da Educação Básica. Foram utilizados textos de
alunos do 6º ao 9º Anos do Ensino Fundamental II de duas escolas públicas, sendo uma de João
Pessoa (Colégio da Polícia Militar da Paraíba) e outra de Santa Rita (Escola Municipal de Ensino
Fundamental e EJA Carlos Arnóbio Maroja Di Pace), ambas do Estado da Paraíba. Tivemos
como objetivo observar o fenômeno do Sândi Externo na escrita, considerando que essa prática é
bastante recorrente na fala, e como ele se realiza na escrita (ou como se modifica), comparando
as duas cidades, além de realizarmos uma análise em alguns livros didáticos, a fim de constatar se
o fenômeno é abordado nos manuais.

A escolha do conteúdo abordado se justifica por meio da presença do fenômeno na
oralidade de forma bastante intensa e, considerando que temos o comportamento e o costume de
representar na escrita aspectos da fala, quisemos analisar se o Sândi Externo ocorre nas duas
formas de linguagem. Sendo assim, verificamos se há ocorrência de Sândi Externo em produções
textuais de alunos da Educação Básica, com ênfase no Ensino Fundamental II, e se os livros
didáticos adotam tal conteúdo. Além disso, é imprescindível fazer com que os alunos percebam
algumas diferenças entre língua falada e língua escrita e de como reproduzimos sons e o porquê
deles.

Nossa hipótese é afirmar que o Sândi Externo, apesar de ser um fenômeno mais recorrente
na fala, pode ocorrer na escrita e que os livros didáticos pouco ou em nada abordam o conteúdo
estudado neste trabalho.
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O objetivo deste artigo científico é fazer uma revisão doutrinária acerca do Sândi Externo
– Elisão, Ditongação e Degeminação – e, posteriormente, analisar produções textuais de alunos
de duas escolas públicas para verificar ocorrência do fenômeno e, ainda, analisar livros didáticos.

A metodologia utilizada na coleta, na análise e na discussão dos dados, quanto à
abordagem da natureza metodológica, foi a forma qualitativa, já que os trabalhos foram
analisados na perspectiva do tema proposto. O método de abordagem foi o hipotético-dedutivo,
pois saímos da hipótese para verificar, na prática, se a ideia inicial estava correta. O
procedimento técnico se deu através de pesquisa bibliográfica e de campo. Com relação ao
objetivo do trabalho, a pesquisa se inseriu em um caráter explicativo e descritivo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Sândi é um termo de origem sânscrita que significa ligação ou colocar junto. Este
fenômeno fonológico pode ser interno ou externo. Como exemplo de sândi externo, podemos
citar ‘álcool’ que, muitas vezes, é pronunciado ‘álcol’, realizando-se a fusão das vogais idênticas
encontradas no interior da palavra. Em se tratando do sândi vocálico externo, ocorre uma
ressilabação que envolve dois itens lexicais sequenciais os quais apresentam fronteiras vocálicas
adjacentes, como, por exemplo, a expressão ‘menina amada’ que, não raro, é reduzida a
‘menin[a]amada’, fundindo-se as vogais presentes na fronteira entre os vocábulos.  (VIANA,
2009)

Assim sendo, podemos afirmar que o sândi é um fenômeno fonológico que consiste na
transformação de estruturas silábicas causada, em geral, pela queda de vogais. Uma vogal átona
final de palavra é eliminada, quando a palavra que a segue é iniciada, de igual modo, por uma
vogal. Nestes casos, há uma reestruturação da sílaba que continha essa vogal eliminada, como
em: uma amiga que passa a um[a]miga. (SEARA, 2011)

A partir da teorização acerca da sílaba, podemos dizer que todos os segmentos têm de ser
silabificados para adquirirem a estrutura prosódica minimamente necessária à identificação
linguística. Por conseguinte, estes segmentos precisam pertencer a sílabas, as sílabas a pés, pés a
palavras fonológicas, palavras a frases e estas à unidade maior, nominada por sentença ou
enunciado. (BISOL, 2013). O modelo estrutural que apresenta as entidades fonológicas
organizadas em constituintes auxiliam sobremaneira as análises acerca da sílaba e do acento.

A sílaba básica tem como configuração estrutural basilar a relação de dominância que se
estabelece entre os elementos que a compõem, isto é, entre rima e ataque e entre núcleo e coda.
(BISOL, 2013, p.22). Senão rememoremos a árvore idealizada para expressar esta relação, por
Selkirk (1982).
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FIGURA 1:

Princípios de Composição da Sílaba Básica

Sílaba ( = )

ataque rima

N                     Cd

C               V C

Essa estrutura gera todo o elenco básico de sílabas possíveis, com as quais se descreve
grande parte das línguas do mundo. Desta estrutura, pois, derivam as complexas, tais como:
CCV, VCC, CCVCC. O Núcleo silabar assinala os picos de sonoridade de uma cadeia de sons, os
quais funcionam como cabeças de sílaba.

O Sândi Vocálico Externo é um processo fonológico dividido em três ocorrências: Elisão,
Ditongação e Degeminação. Tal estudo é, na maioria das vezes, restrito a encontros de palavras
nominais; poucas vezes aparecem em que uma delas seja um verbo. Estas ocorrências se
caracterizam por apresentar um encontro do núcleo de duas sílabas que resulta em apenas uma
sílaba simples CV, no caso da Degeminação e da Elisão, ou em uma sílaba com núcleo e coda
preenchidos por vogais, no caso da Ditongação.

2.1 ELISÃO

A tendência a elidir a vogal baixa átona /a/, em final de frase, é comum a todas as
situações de uso no português do Brasil, quando esta vem seguida de vogal diferente iniciando a
palavra seguinte, com maior aplicação diante do o/u. Há contextos que favorecem ainda mais a
ocorrência da elisão. Senão vejamos:

a) quando a vogal seguinte for labial, ou seja, posterior arredondada, aplica-se a elisão
com tendência à regra geral;

b) quando a vogal seguinte for coronal, ou seja, frontal, aplica-se opcionalmente.

Como a vogal que se apaga é, necessariamente, pertencente à primeira sílaba sob condição
de atonicidade, não imaginamos que a segunda sílaba possa ter valor de interferência para
restringir ou propiciar o fenômeno. Contudo, alguns dados mostram o contrário: há casos em que
o acento da segunda vogal inibe o processo:
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a) segunda V sem acento (com aplicação)
EX.: Eu estava hospitalizado. – esta[vos]pitalizado

b) segunda V com acento, sem choque acentual (com aplicação)
EX.: Agora era a sua vez. – ago[r]ra sua vez.

c) segunda V com acento, com choque acentual (sem aplicação)
EX.: Mastiga erva – mastí[gr] va

d) segunda V com acento, sem choque acentual (sem aplicação)
EX.: Tocava órgão – toca[vór] gão

EX.: Menina orgulhosa = meninorgulhosa
camisa usada  [kamizuzada]

2.2 DITONGAÇÃO

É o processo de formação de ditongos com a vogal final de um vocábulo e a inicial de
outro, desde que uma das vogais da sequencia seja alta e átona;

EX.: Casa escura = casaiscura (Decrescente)
Este amor = estSiamor (Crescente)
camisa escura  [kamizayskuRa]

2.3 DEGEMINAÇÃO

Como se depreende do nome, é a fusão de duas vogais idênticas”.
EX.: Porta aberta = portaberta

camisa amarela  [kamizamaREla] (BISOL, 1996)

3 METODOLOGIA

O objetivo desta seção é apresentar em detalhes os procedimentos metodológicos
utilizados para a realização deste estudo. Com a finalidade de responder à questão de pesquisa
que o provocou. Desta forma, foi proposto o caminho metodológico apresentado na Erro! Fonte de
referência não encontrada.2, cada um dos passos apresentados serão explicados ao longo desse
capítulo.

Contextualização
da temática para
as produções

Questão de
pesquisa
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Quanto à natureza, esse trabalho se caracteriza como qualitativo o que, segundo Myers
(2009), é projetado para ajudar os pesquisadores a entender as pessoas e os contextos social e
cultural em que vivem, portanto adequados à proposta desse estudo.

Inicialmente, fizemos a contextualização da temática para cada uma das séries, a fim de
propiciar uma maior familiaridade com o tema proposto e, por conseguinte, um melhor
desempenho dos alunos no momento da produção. O gênero textual também foi rememorado,
tendo em vista que se tratava de um gênero com o qual os mesmos já tinham contato, qual seja
ele: a dissertação ou redação escolar. A temática do 6º ano foi recontar, por escrito, uma fábula
lida em sala de aula. A do 8º foi a leitura de um artigo de opinião “As mãos de Ediene”, de Fritz
Utzeri e a escritura de um texto de opinião acerca do tema: “Trabalho infantil e escravo no Brasil.
O 9º ano por sua vez transcreveu “um olhar sobre o lugar em que vivemos”.

Assim, foram coletados textos dos alunos dos 6os e 8os anos do Colégio da Polícia Militar,
bem como 9os anos dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental e EJA Carlos
Arnóbio Maroja Di Pace, e sua análise foi feita através do método “Análise de conteúdo”, que
segundo Bardin (1979), é um conjunto de técnicas de análise das comunicações o qual tem por
foco obter indicadores que possibilitem inferir sobre as condições de produção e recepção de
mensagens.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Todos os 30 (trinta) textos foram lidos e analisados individualmente. Em nenhum dos que
compuseram nosso corpus foi encontrada alguma ocorrência.

Pudemos perceber que os usuários da língua que já possuem alguns anos de escolaridade
tendem a monitorar um pouco mais a sua escrita no tocante a estes desvios que geram o Sândi, os
quais têm origem na ausência/presença da consciência fonológica, da delimitação silábica, da
prosódia, entre outros.

Análise do
conteúdo

Discussão dos
resultados

Considerações
finais

Coleta
dos Dados
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Tanto os alunos do município de João Pessoa, quanto os do município de Santa Rita
apresentaram comportamento semelhante, no tocante à realização ou não do fenômeno sândi,
durante a escrita.

Os alunos apresentaram alguns outros desvios, os quais poderiam ser explicados conforme
segue:

TEXTOS DO 6º ANO: COLÉGIO MILITAR

Fenômeno Exemplos
Apócope mora –> morar

ando –> andou
Hipercorreção vio –> viu
Hiposegmentação Emesmo – é mesmo
Relações múltiplas grafemas x
fonemas

voutaram –> voltaram

Arranha –> aranha
Hipersegmentação “Na quele dia...” – Naquele dia

TEXTOS DO 8º ANO: COLÉGIO MILITAR

Fenômeno Exemplos
Apócope “Gosto de mora aqui” –> morar

“Vamo melhora” –> vamos melhorar
“Pontos turisticos para tira foto”

Hipercorreção “Boraco” –> buraco
Apagamento “Jugamento” –> julgamento
Hiposegmentação “Ouve muitos tiros dela” –> de lá
Monotongação dinhero – > dinheiro
Hipersegmentação “em fim” –> enfim

TEXTOS DO 9º ANO: Escola Municipal Carlos Arnóbio Maroja Di Pace

Fenômeno Exemplos
Hipercorreção “perdeo” –> perdeu
Apócope “Trabalha para pode[r] sobrevive[r]”

“era pra passa[r] mais...”
Ditongação “Mais hoje em dia” – mas hoje em dia.
Alçamento (harmonização) Pulitica –> política

5 LIVRO DIDÁTICO
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Como já era de se esperar, todos os livros didáticos analisados não fazem nenhuma
menção ao conteúdo Sândi Externo, nem os que são utilizados na rede pública e nem nos da rede
privada. Isso dificulta o entendimento por parte dos alunos e, porque não dos próprios docentes,
de como a língua é dinâmica e ocorre na prática, pois fenômenos que ocorrem a todo momento
não são contemplados pelo livro didático.

6 CONCLUSÕES

A presente pesquisa tinha por objetivo base avaliar como o fenômeno fonológico Sândi
Externo Vocálico ocorre na escrita dos alunos da Educação Básica. Foram utilizados textos de
alunos do 6º ao 9º Anos do Ensino Fundamental II de duas escolas públicas, sendo uma de João
Pessoa (Colégio da Polícia Militar da Paraíba) e outra de Santa Rita (Escola Municipal de Ensino
Fundamental e EJA Carlos Arnóbio Maroja Di Pace), ambas do Estado da Paraíba. Tínhamos
como objetivo observar o fenômeno do Sândi Externo na escrita, considerando que essa prática é
bastante recorrente na fala, e como ele se realiza na escrita (ou como se modifica), comparando
as duas cidades.

Com base no corpus de que dispúnhamos não encontramos nenhuma ocorrência do sândi
na produção escrita dos alunos avaliados. Temos consciência de que o corpus analisado se trata
de um universo bastante restrito para este tipo de análise, o que nos leva a crer que pesquisas
outras devem ser realizadas, ainda, nessa vertente.

Desta forma, fomos em busca de alguma outra situação escolar em que o sândi,
porventura, venha a ocorrer. Encontramos a pesquisa de CUNHA e MIRANDA (2007), segundo
a qual pode-se fazer uma suposição de que as sequências hipossegmentadas, mostradas nos
exemplos abaixo, representem a frase fonológica forte da frase entonacional, conforme aparece
em (a) e (b).

(a) [ [u belodia] φ [a dona] φ [bruxa] φ [estava costurando] φ [bluzão] φ ]

(b) [ [e essa boca] φ [tãongrande] φ ]

De acordo com o que podemos observar, em se tratando da escrita de alunos do ensino
fundamental I; ou seja, nas séries iniciais de aquisição da língua escrita; é possível encontrarmos
ocorrências que denotem o processo fonológico Sândi, tendo em vista que muitos destes
estudantes ainda estão adquirindo a consciência de: limite vocabular, consciência fonológica de
alguns processos específicos da escrita, entre outros fatores.

Mais uma vez, deixamos posta a necessidade de se ampliarem as pesquisas neste sentido,
especialmente na região colocada por estas pesquisadoras para, assim, destrincharmos melhor as
questões que se interligam e produzem os processos fonológicos relacionados à escrita dos
estudantes da educação básica em nosso país.

ABSTRACT
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The External Sandi - degemination , avoidance and diphthongation - is a process that is a
common trend in the Portuguese of Brazil in search of CV syllable pattern , considered canonical
for the Brazilian language . Knowing this , we set the speech through the corpus Project
Language Variation in Paraíba - VALPB - in order to assess how this phenomenon occurs in the
writing of the Basic Education students . Text of students from 6th to 9th Years of Secondary
School two public schools , one of João Pessoa (College of Military Police of Paraíba ) and
another Santa Rita ( Municipal Elementary School and EJA Carlos Arnóbio Maroja Di Pace were
used ) , both the State of Paraíba . Our aim was to observe the phenomenon External Sandi in
writing, considering that this practice is widely applied in speech and in writing as the realization
changes comparing the two cities . In parallel , we analyzed some textbooks in order to score as
this phenomenon is treated . To this end, we support our research , among other authors, BISOL
(1996 and 2013 ) , CAMARA JR . (1970) , Labov (2001) SAUSSURE (2003) and tarallo (1995).
We conclude that the phenomenon of External Sandi occurs much higher incidence in speech
than in writing, since the former is much more dynamic than the second , with a view to greater
attention and care when writing a text . Moreover , it was noticed that the textbooks do not
address phonological , or processes in the texts , or through the exercises.

KEYWORDS: Sandi . Sociolinguistics . Speech. Writing . School.
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