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ARCOVERDE MEUARCOVERDE MEUARCOVERDE MEUARCOVERDE MEU                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (Luis Gonzaga) 

 

 

 

          

 

 

 

             Epa, olha aí, meu conterrâneo,   

                 o trem da serra  tá chamando,  

eu também tô nessa aí.     Recife 

     Alô Vitória, terra da caninha boa!    

                  Serra das Russas, mas que doce abacaxi! 

                              Já vou dizer adeus Gravatá.   

                             Em Arcoverde tem alguém a me esperar.  

     Caruaru, capital do forró, tô com pressa,  

                 tô vexado, deixo um beijo pra Filó. 

                       Diabo de trem de São Caetano demorou-se, tô com sede,   

               quero doce de Pesqueira saboroso. 

                 Eita, Mimoso, vai, abre a porteira, 

    que Arcoverde me espera. Hoje é feira! (2x) 

                       Cidade linda, coisa minha, meus amor, 

                       Arcoverde,  gente boa, aqui estou. 

                  Eita, olha aí, meu conterrâneo,...  

Belo Jardim, ai, quanta saudade! 

Aquele abraço e muita felicidade! 

Eita, Mimoso, vai abre a porteira, 

                                        que Arcoverde me espera. Hoje é feira! (2x) 
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SÁ, Edmilson José de. Variação do /l/ em coda silábica na fala de Arcoverde (PE) 

 
RESUMORESUMORESUMORESUMO                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

O presente trabalho estabelece um estudo de um fenômeno de variação do português 

brasileiro. O objetivo da pesquisa foi analisar o uso variável da lateral /l/ em coda silábica na 

fala de Arcoverde, PE, com localização no sertão pernambucano. Para a realização deste 

estudo, adotamos a abordagem sociolingüística, apoiando-nos, para a análise dos resultados, 

na Teoria da Variação (LABOV, 1972; 1984; 1996). Analisamos a fala de 48 informantes, 

estratificados segundo restrições sociais, quais sejam: sexo, escolaridade, faixa etária e 

localização na cidade. Foram computadas quatro variantes, sendo a vocalização [w] (73%) e o 

apagamento (22%) as que obtiveram maior percentual de ocorrências, enquanto a fricativa 

glotal [h] com 3% e a iotização com menos de 1% foram mais restritas. Considerando as 

variantes mais recorrentes, os resultados da pesquisa revelaram que o apagamento da lateral 

não é decorrente de restrições sociais, mas sensível ao contexto fonético. Apenas na 

localização do falante a variação foi mais evidente, pois os moradores da zona urbana se 

revelaram favorecedores à vocalização do fonema, enquanto os moradores da zona rural 

tendem a aplicar significativamente a regra do apagamento. Para a análise lingüística, 

consideramos as restrições contexto precedente, contexto seguinte, classe de palavra, 

tonicidade e posição da sílaba da coda, e os resultados indicaram que a restrição classe de 

palavra foi a maior favorecedora da vocalização, enquanto o apagamento foi mais evidente 

nos contextos precedentes /i/ e /u/. Do ponto de vista da Fonologia, recorremos à Teoria da 

Otimalidade (PRINCE & SMOLENSLKY, 1993), na perspectiva de Anttila (1997).  Para 

associarmos os resultados obtidos com a teoria, consideramos o processo de variação estável 

como se comportaram as variantes mais recorrentes. Diante disso, propusemos tableaux 

diferentes com um ranqueamento variado, para que cada uma das variantes constituísse um 

candidato ótimo. Pela organização dos ranqueamentos, percebemos que a restrição MAX-IO 

regula tanto a vocalização, quando ranqueada em posição mais alta, quanto o apagamento, 

quando ranqueada em posição mais baixa na hierarquia. Os resultados obtidos com a análise 

permitiram o encaminhamento de discussão relativa ao comportamento do fenômeno na fala 

na comunidade investigada. 

 

Palavras-chave: coda, lateral, variação, teoria da otimalidade.  
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SÁ, Edmilson José de. Variação do /l/ em coda silábica na fala de Arcoverde(PE) 

 
ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

The present work estabilishes a study of a phenomenon of variation at the Brazilian 

Portuguese Language. The objective of the research was to discuss the variable use of the 

lateral /l / in syllabic coda at the speech of Arcoverde, PE, located at the backwoods of 

Pernambuco. For the accomplishment of this study, we  adopted the sociolinguistic approach, 

using the Theory of Variation (LABOV, 1972; 1984; 1996). We analyzed the speech of 48 

informers, stratified according to social restrictions as sex, school, age and localization. We 

computed four variants, being the vocalization [w] (73%) and the deletion (22%) the formas 

that had a bigger percentual of ocurrences, while the glottal fricative [h] with 3% e a iotization 

with less than 1% were more restrits. Considering the most recurring variants, the vocalization 

and the deletion were more present at the sample. The results of the research revealed that the 

deletion of the lateral alveolar in coda position is not due to social restrictions, but sensitive to 

the phonetic context, once only in the speaker's location the variation was more evident, 

because the urban habitants favored the vocalization of the phoneme, while the rural zone 

tend to apply the rule of the deletion significantly. For the linguistic analysis, we considered 

the restrictions precedent context, following context, word class, accent and position of the 

coda syllable, and the results indicated that the restriction world class was the most favorer of 

the vocalization, while the deletion was more evident at the precedent context /i/ and /u/. 

Concerning the Phonology, we recurred to the Optimality Theory (PRINCE & 

SMOLENSLKY, 1993), in Anttila’s (1997) perspective.  To associate the obtained results 

with the theory, we considered the process of stable variation as the most recurring variants 

behaved themselves. So we proposed different tableaux with a varied ranking, so that each 

variant constituted an optimal candidate. By the organization of the rankings, we perceived 

that the restriction MAX-IO regulates both the vocalization, when ranked at the high position, 

and the deletion, when ranked at the low position. The results obtained with the analysis 

allowed the direction of a relative discussion related to the phenomenon at the speech in the 

investigated community.  

 

Key-words: coda, lateral, variation, theory of the optimality 
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CONSIDERAÇÕES  INICIAIS CONSIDERAÇÕES  INICIAIS CONSIDERAÇÕES  INICIAIS CONSIDERAÇÕES  INICIAIS                                                                                       1  1  1  1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
“As observações rápidas e anônimas constituem o 

método experimental mais importante num 

programa lingüístico que tome como principal 

objeto a linguagem utilizada pelas pessoas comuns 

em seus assuntos cotidianos.” 
1
 

  

1.1      Objeto de estudo e proposta de análise 

 
As pesquisas de campo na área da sociolingüística vêm abrindo cada vez mais espaço 

para o estudo da relação entre fatos da língua oral e contexto social. Vários estudos já 

demostraram que a variabilidade no uso da língua reflete diferentes tipos de significados 

sociais. Nesse sentido, o presente trabalho investiga o comportamento variável da lateral 

alveolar /l/ em posição de coda silábica, e a análise será feita na perspectiva da Teoria da 

Variação (LABOV, 1972) e respaldada nos pressupostos da Teoria da Otimalidade (PRINCE 

& SMOLENSLKY, 1993), associada à proposta de Anttila (1997). 

 
Para oferecer uma compreensão sistemática desta proposta de trabalho, optamos por 

apresentar inicialmente os objetivos do nosso estudo e em que ele se pautará para trazer os 

resultados que almejamos. 

 
 

1.2     Objetivo geral 

    

 Este estudo tem como objetivo principal descrever e analisar, na fala dos 

arcoverdenses, o comportamento da lateral alveolar posvocálica em coda silábica /l/ e, desta 

forma, contribuir para o conhecimento de suas variantes.  

 

1.3      Objetivos específicos 

 

a. Fazer um levantamento dos dados em que o /l/ em posição de coda está presente na 

fala de Arcoverde.  

                                                 
1 Rapid and anonymous observations as the most important experimental method in a linguistic program which 
takes as its primary object the language used by ordinary people in their everyday affair (LABOV, 1972, p.69). 
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b. Verificar as restrições lingüísticas e extralingüísticas que condicionam a variação 

do segmento. 

c. Testar se as hipóteses sugeridas se aplicam ao nosso estudo. 

d. Explorar o comportamento das restrições envolvidas na análise e focalizar seu 

efeito provável nas regras variáveis em questão, de modo a traçar o perfil sócio-

cultural que rege a fala de seus habitantes.  

e. Estabelecer comparações entre os resultados obtidos no estudo da fala dos 

informantes de Arcoverde com os de outros trabalhos que analisaram o mesmo 

fenômeno em falantes de vários pontos lingüísticos do Brasil. 2 

 

1.4       Estrutura do trabalho 

 

Após a exposição do objeto de estudo e dos objetivos que norteiam a pesquisa 

realizada, seguimos com a apresentação dos capítulos que compõem esta dissertação quanto à 

distribuição do conteúdo, cuja organização ocorrerá da seguinte maneira: 

 
No capítulo 2, tratamos da metodologia, na qual caracterizamos nosso objeto de 

pesquisa, focalizando a comunidade que serviu de campo, com uma descrição dos aspectos 

históricos, geográficos, socioeconômicos e culturais do município e arredores rurais de 

Arcoverde, em Pernambuco.  No mesmo capítulo, informamos os métodos empregados para a 

formação do corpus lingüístico de Arcoverde. Abordamos também os temas das entrevistas, a 

localização dos informantes por bairro e por arredores rurais, a definição das variantes, a 

proposta para a codificação dos dados e as hipóteses de trabalho. Além disso, também 

apresentamos uma descrição do instrumento de análise computacional, por meio do qual os 

dados referentes à lateral em coda silábica codificados foram analisados quantitativamente no 

pacote de programas GOLDVARB (2001), a fim de retratar a relação entre contexto social e 

competência lingüística dos falantes. 

 
 No capítulo 3, apresentamos o aporte teórico do trabalho dedicado à sociolingüística 

variacionista, enfocando a língua no contexto social, antes de definirmos o escopo da 

sociolingüística, com o avanço da Teoria da Variação, proposta por Labov, Weinreich & 

Herzog (2006). O modelo teórico tem como ponto de partida a concepção de que a variação 

lingüística observada na fala de uma comunidade é determinada tanto pela estrutura da língua, 
                                                 
2 Tais estudos se referem basicamente aos que trataram do comportamento variável do /l/ em comunidades da 
Bahia, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Pará.  
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quanto pelo seu aspecto social. Em seguida, o aporte teórico traz também uma breve distinção 

entre variação e mudança lingüística, enfatizando no último subtópico a visão de Labov 

(1972) e Coates (1998) sobre o papel das variantes de prestígio e estigmatizadas na sociedade. 

 
No capítulo 4, apresentamos uma descrição do português brasileiro, partindo de 

aspectos históricos e estruturais da fala dos nordestinos, até a caracterização da língua no 

interior. 

 
No capítulo 5, apresentamos inicialmente alguns estudos sobre a variação do /l/ no 

português do Brasil e as formas detectadas especificamente no Sul, por Quednau (1993), 

Espiga (1997), Tasca (1999), Pontes (1998) e Dal Mago (1998), no Norte por Oliveira et al. 

(2005), e no Nordeste por Teixeira (1995), com destaque para a forma velarizada [¬], a 

semivocalizada [w], a glotal [h], os róticos [r], [R],[®], e o apagamento [O]. Em seguida, 

procuramos descrever as variantes encontradas na amostra e analisar os resultados obtidos 

para cada um dos grupos de restrições investigados, apontando as restrições relevantes e não-

relevantes para o condicionamento da regra de vocalização e apagamento da lateral, que 

obtiveram maior percentual de ocorrências. Os resultados permitem explicar, em termos 

estatísticos, que os fenômenos mais recorrentes são mais sensíveis às restrições lingüísticas 

que às sociais, sem deixar, portanto, de focalizar algumas das modificações que os falantes 

exercem, principalmente quanto à norma, por estar a comunidade de fala de Arcoverde 

passando por um significativo processo de variação cultural. 

 
Com relação ao capítulo 6, procuramos expor alguns aspectos teóricos referentes à 

teoria fonológica escolhida para análise. Apresentamos uma abordagem geral da Teoria da 

Otimalidade, segundo a proposta de Prince e Smolensky (1993), e algumas propostas de 

tratamento de variação com base em Reynolds (1994), Borowsky & Howarth (1997) e Anttila 

(1997). 

 
No capítulo 7, analisamos as variantes encontradas sob a ótica da Teoria da 

Otimalidade, na perspectiva de Anttila (1997), a fim de explicar a variação estável na fala da 

comunidade pesquisada, a partir da disposição hierárquica de restrições, que atua como 

favorecedora de determinado candidato à otimalidade. Nessa disposição, vários candidatos 

podem ser escolhidos para a mesma forma observada (input). 
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No capítulo 8, apresentamos as considerações finais sobre o comportamento do /l/ e as 

restrições sociolingüísticas que foram relevantes para a análise, seguindo-se das referências 

teóricas  que serviram de suporte para a realização da pesquisa.   

 
Ressaltamos a importância de um trabalho desta natureza, que pode contribuir para 

observarmos a relevância dos novos postulados estabelecidos dentro da lingüística, mais 

particularmente no âmbito da fala, e, conseqüentemente, expandir o conjunto de trabalhos já 

realizados nesta perspectiva. 
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METODOLOGIA METODOLOGIA METODOLOGIA METODOLOGIA                                                                                                                                             2222    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

“As decisões sobre coleta de 

dados são cruciais porque padrões de uso 

de idioma são sensíveis a vários fatores 

contextuais”.
3
 

 

 

Para a composição do corpus desta pesquisa, seguindo os pressupostos da teoria 

laboviana, apresentada como proposta à análise variacionista, procuramos fazer um amplo 

levantamento dos dados da língua falada, para fins de análise, dados estes que refletem mais 

fielmente o vernáculo da comunidade. Adotando a metodologia da pesquisa sociolingüística 

de Tarallo (1986), além de caracterizarmos o objeto de pesquisa, traçamos um perfil completo 

das variantes que constituem a variável dependente, a fim de analisarmos as possíveis 

restrições condicionadoras (lingüísticas e não-lingüísticas) que favorecem o uso de uma 

variante sobre as outras. Deste modo, foi possível encaixar a variável no sistema lingüístico e 

social da comunidade e realizar uma projeção histórica dessa variável no sistema 

sociolingüístico a que ela pertence. 

 
Uma das contribuições fundamentais do entendimento de um dado sistema fonológico 

refere-se ao processo de mudança por que passa a língua. Sincronicamente a “mudança” se 

expressa na observância da variação, que decorre não só das restrições lingüísticas, mas 

também da historicidade, assim como do status social do falante. Por este motivo, 

procedemos à investigação e sistematização das regularidades responsáveis pela realização 

variável do /l/ em posição de coda silábica na fala de Arcoverde. 

 
2.1      Caracterização do objeto de pesquisa 

 
 Em estudos lingüísticos de uma comunidade urbana ou rural, é pertinente realizar a 

princípio uma descrição censitária da área em que se pretende desenvolver o trabalho para, em 

seguida, recolher a amostra significativa da população (LABOV, 1972). Por isso, a fim de 

contextualizarmos esta pesquisa, apresentamos, nesta seção, um quadro geral da realidade 

socioeconômica e histórica em que se insere o município de Arcoverde, região escolhida para 

a coleta de dados. 
                                                 
3 Decisions about data collection are crucial because patterns of language use are sensitive to various contextual 
factors. (MILROY & GORDON, 2003, p.49) 



 20 

2.1.1    Dados históricos  

 
 Sabemos que o trabalho de colonização dos portugueses no Brasil teve início pelo 

Nordeste, cuja localização e condições geofísicas ofereciam vantagens para a expansão 

econômica do colonizador. Duarte Coelho, chefe da Capitania de Pernambuco, conquistou as 

terras onde está o atual município de Arcoverde, em 1534. Oitenta anos depois, essas mesmas 

terras começaram a fazer parte de uma sesmaria4 de quase 45 km quadrados, enquanto outro 

trecho passa a fazer parte de uma sesmaria com aproximadamente 90 km em dois lotes 

salteados no rio Ipanema e em Garanhuns, doada pelo governador da capitania ao mestre-de-

campo Nicolau Aranha Pacheco. 

 
 Anos se passam e é fundada a aldeia de Ararobá, onde habitavam índios xucurus e 

paratiós. Porém, quando explorada em 1698, esses dois povos são massacrados e as terras dão 

lugar a fazendas de gado, possuídas por capitães até 1777. 

 
 Já no início do século XIX, é criada a comarca do Sertão de Pernambuco, da qual a 

Vila de Cimbres (atual Pesqueira) era sede. A esta vila, elevada posteriormente a município 

de Cimbres, pertencia a povoação de Olho d’Água, em plena caatinga, nas proximidades da 

serra da Aldeia Velha, próxima à qual também havia a fazenda Bredo,  ambas pertencentes a 

João Nepomuceno de Siqueira Melo e Manoel Pacheco do Couto. Em 1812, já era possível 

encontrar referências à povoação Olho D’água, onde existia também a fazenda Santa Rita.  

 
Em 1865, Leonardo Couto, filho de Manoel Pacheco do Couto, fundiu as duas 

fazendas e criou o povoado de Olho D’água dos Bredos, onde doou terras e construiu a capela 

de Nossa Senhora do Livramento. 

 
Nos primeiros nove anos do século XX, o povoado Olho D’água dos Bredos, pela lei 

estadual nº. 991, foi elevado à categoria de vila, passando em 12 de novembro de 1912 a 

figurar como distrito do município de Pesqueira, através da lei municipal. 

 
 Em homenagem ao Barão do Rio Branco, após o seu falecimento, a vila passou a se 

chamar Rio Branco. Com a criação da Agência Postal e a inauguração da Estrada de Ferro 

ligando-a à Capital do Estado, intensificou-se o comércio. A condição de cidade e, 

                                                 
4 Tratava-se de um terreno inculto e abandonado que era doado. (cf. DICIONÁRIO HOUAISS, 2001) 
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conseqüentemente, município autônomo, ocorreu pela Lei Estadual nº. 1928 em 11 de 

novembro de 1928, com terras desmembradas de Pesqueira e Buíque. 

 
 A mudança do nome Rio Branco para Arcoverde foi realizada no dia 31 de dezembro 

de 1943, pelo decreto Lei 952, numa homenagem ao Cardeal Arcoverde, o primeiro Cardeal 

da América Latina, nascido na Fazenda Fundão, pertencente ao município. 

 

 

Figura 1: Localização geográfica na região 

Fontes: (http://www.ibge.gov.br / http://www.homemdemello.com.br/turismo/mapa.html) 

 

2.1.2    Localização do Município – Estrutura urbana e rural 

 

Situada na microrregião pernambucana do Moxotó e distante 256 km da capital, 

Arcoverde possui área de 308km2, limitada ao norte com a Paraíba, ao sul pelos municípios de 

Buíque e Pedra, ao leste com Pesqueira e a oeste com Sertânia, ambos localizados em 

Pernambuco. 

 
 O município possui clima semi-árido quente com temperatura média anual de 24°C e 

sua bacia hidrográfica pertence aos Rios Moxotó, Ipanema e Ipojuca. O solo arcoverdense é 

caracterizado como argiloso. 

 
 No último censo realizado pelo IBGE, a população total era de 61.600 habitantes, 

sendo 52.873 da zona urbana, com 14 mil unidades residenciais, e 5.849 da zona rural 

distribuídos em 50 vilarejos. 
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                                     (Foto de Paulo Sérgio da Silva: Vista parcial do município) 

 

O município conta com 17 estabelecimentos educacionais estaduais, 37 municipais, 24 

particulares e uma escola de ensino superior. Em cada vilarejo da zona rural, há uma escola 

municipal de ensinos fundamental e médio. 

 

 

(Foto de Edmilson Sá: Vilarejo Riacho do Mel - Zona Rural de Arcoverde) 

 
 No campo da saúde, há 24 unidades de atendimento à população, sendo uma unidade 

pública na cidade e postos na zona rural, além das quatro unidades privadas e 19 postos de 

saúde municipais.  
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2.1.3    Informações socioeconômicas e culturais  

 

As principais atividades econômicas de Arcoverde são a agricultura, o comércio, os 

serviços e a produção de bordados e renascença. Esses setores empregam grande parte da 

população, que promove junto à Prefeitura, no mês de dezembro, a Festa do Comércio e 

Indústria.  

 
Arcoverde está incluída na Região de Desenvolvimento do Moxotó, cuja economia é 

baseada na agropecuária, nas lavouras de subsistência e no algodão.  

 
 Nas atividades pastoris, a bovinocultura e a caprinocultura recebem destaque. A área 

rural apresenta uma atividade agrícola mais diversificada em que, além da cana-de-açúcar, 

predomina a produção de frutas.  

 
A importante infra-estrutura urbana de Arcoverde o coloca numa posição privilegiada, 

sendo um centro irradiador do comércio, do lazer, da cultura e dos serviços nesta 

microrregião. A sede de Arcoverde é considerada um pólo comercial e de serviços, tendo suas 

portas abertas através do terminal rodoviário e da BR-232, garantindo ao município a marca 

de mais importante centro expedidor e distribuidor de mercadorias para o Sertão, como 

também supridor de produtos básicos que são demandados para aproximadamente 30 

município próximos.  

 
Na área comercial do município, há uma das maiores variedades de produtos, seja no 

setor de vestuário, seja no mobiliário, como eletro-eletrônicos ou de construção, e serviços 

como clínicas médicas, escritórios de advocacias, oficinas, entre outras especialidades. A 

comunidade ainda dispõe de uma Associação Comercial e CDL fortes e atuantes.  
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(Foto de Paulo Sérgio da Silva: Centro Comercial de Arcoverde.) 

 
No setor de serviços, o município conta com uma grande gama de opções, como nos 

setores de combustíveis, hotéis, panificadoras, drogarias, clínicas médicas, reparação de 

veículos, informática e contabilidade. Tanto a área médica quanto a de serviços são hoje uma 

das principais potencialidades de Arcoverde no campo econômico. Aliado a ela, temos o setor 

educacional, com a Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde – AESA, que atualmente atrai 

estudantes de dezenas de municípios de Pernambuco e estados vizinhos, com cursos de 

Letras, Matemática, Biologia, Geografia, História, Educação Física e Enfermagem, com 

vestibulares realizados duas vezes por ano.  

  

 
(Foto disponível na home-page: http://www.aesa-cesa.br: Autarquia de Ensino Superior de 

Arcoverde ) 
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             Na área de lazer, Arcoverde oferece durante todo o ano uma vasta programação de 

eventos e shows artísticos, destacando o São João, a Fenospe, a Exposição de Animais e a 

Festa do Comércio. Arcoverde ainda conta com o cinema mais antigo em funcionamento do 

Brasil, o Cine Rio Branco, uma grande casa de espetáculos, o Coliseu, teatros, bares, 

danceterias e restaurantes que fazem das noites arcoverdenses uma das mais movimentadas do 

interior do Estado, atraindo vários visitantes regularmente. 

 
Outro grande atrativo de Arcoverde é a sua vasta produção cultural e artística. Terra do 

Samba de Coco, que tem nos grupos Irmãs Lopes e Raízes de Arcoverde seus maiores 

expoentes, a Capital do Sertão, como é conhecida, também deu origem ao grupo Cordel do 

Fogo Encantado e à Orquestra Super Oara, além de várias bandas de forró conhecidas em 

todo o Nordeste, como Noda de Caju.  

 
   Junto a tudo isso, a cidade tem uma extensa gama de artesãos, artistas plásticos, 

dançarinos que ainda buscam uma melhor estrutura para apresentar seu trabalho. Este é um 

dos setores em que ainda é necessário investir de forma mais clara, buscando abrir espaços 

para a exposição e a venda das obras destes artistas, muitos deles anônimos.  

 
 Mesmo não fazendo parte de um grande centro urbano, a região de Arcoverde é 

dotada de uma cultura variada. Eventos que atraem visitantes periodicamente, 

estabelecimentos de ensino que comportam alunos da cidade e região circunvizinha talvez 

contribuam para essa variedade. Além disso, a identidade cultural e o status social dos 

habitantes podem ser definidos pela língua que falam, pois o indivíduo e a sociedade se 

determinam mutuamente na língua e pela língua. 

 
Sabemos que falantes de um grupo social se comunicam habitualmente de um mesmo 

modo e mantêm esses comportamentos através das gerações, enquanto falantes de outro grupo 

social também têm seu modo peculiar de se comunicar, adquirido também por influência de 

aspectos geográficos, históricos e sociais. 

 
A cidade pesquisada pertence à área de transição que divide o Agreste e o Sertão do 

Estado. Sua história e localização geográfica associadas à realidade sub-regional podem 

resultar em uma realidade lingüística mais variável, o que pode justificar a escolha do referido 

município para a realização deste estudo.  
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2.2       Formação do corpus lingüístico  

 

O trabalho de campo realizado em Arcoverde resultou em um corpus constituído de 

dados de 48 informantes, divididos igualitariamente em habitantes da zona rural e urbana, 

conforme a estratificação no diagrama que segue: 

 

                                                         48 informantes 

 

M 

 

 

    F 

1 

 

 2 3  1 2 3 

A B A B A B  A B A B A B 

                         

r u r u r u r u r u r u  r u r u r u r u r u r u 

I I I I I I I I I I I I  I I I I I I I I I I I I 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Diagrama 1: Descrição arbórea dos informantes 

 

As indicações do diagrama acima podem ser lidas da seguinte forma: 

a) Sexo: M – masculino ; F – feminino 

b) Faixa etária: 1 – de 15 a 25 anos ; 2 – 26 a 49 anos; 3 – mais de 49 anos 

c) Escolaridade: A – até 4 anos ; B – mais de 8 anos 

d) Localização: r – zona rural ; u – zona urbana 

 

Realizamos as entrevistas no primeiro contato, quando este se dava de forma amistosa 

e o informante concordava, ou mesmo sugeria a realização da entrevista naquele momento. 

Tendo encontrado o informante desejado, antes da conversa, aplicamos uma ficha social de 

informante, como sugerido em Mollica (2004), para controle dos seus dados sociais.  

 
Os assuntos giravam sempre em torno da história pessoal, da história e da vida atual da 

cidade e das suas opiniões pessoais sobre assuntos diversos, conforme distribuição ordenada 

por Labov (1984), a partir de módulos chamados por ele de “teias conversacionais”. Esses 
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módulos envolvem uma série de perguntas que giram em torno de um tópico particular como 

escola, vizinhança, o propósito da pessoa em vida, etc, numa sucessão dos módulos instáveis. 

 
Na aplicação dos módulos, procuramos prestar atenção particular ao uso de estilo 

coloquial e o uso de qualquer característica que pudesse ser considerada formal deveria ser 

evitada. O teor preciso da pergunta foi extremamente importante, para que, em nenhum 

momento, recorrêssemos à improvisação. Os módulos conversacionais foram ordenados mais 

ou menos como uma entrevista típica, sendo sugestivos em lugar de obrigatórios.  É 

importante mencionar que a cultura e a língua diferem dramaticamente de um falante ao 

outro, por isso procuramos ser criteriosos na seleção e formulação das perguntas da entrevista. 

 
Baseando-nos em Labov (1984), selecionamos os tópicos dos módulos de duas 

maneiras, a experiência prévia do falante e aspectos do meio em que ele vive, conforme 

podemos observar no diagrama seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2: Descrição de módulos conversacionais realizados na pesquisa 

1  
Infância 

2 
Brinca-
deiras 

4 
Brigas  

6  
Perigo de 
Morte  

5 
Doença 

8 
Amigos   

9  
Relacio- 
namento  

11  
Família   

10  
Casa-
mento 

7  
Crime nas 

ruas  
12  

Trabalho  

3  
Escola   

9  
Passa-
tempo  

11  
Televisão   

13 
Vizinhos  

14  
Política  

15  
Serviços 
públicos  
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Para obtermos material lingüístico no qual predominasse a espontaneidade do falante, 

as interferências do entrevistador geralmente só ocorreram para estimular a continuação da 

fala, cujas gravações de 25 a 30 minutos foram realizadas nas residências dos informantes ou 

estabelecimentos escolares onde eles se encontravam. A escolha se deu a partir de critérios, 

quais sejam: serem nativos do lugar, possuírem filiação também originária do município e não 

terem se ausentado há muito tempo de seu local de nascimento. A figura 2 apresenta a 

distribuição de residência dos informantes por bairros da zona urbana do município. 

 

 

            EEEE   falante masculino 

           DDDD   falante femenino 

          E          E          E          E    EEEE                    EEEE        EEEE 

                                                    DDDD                DDDD            DDDD        EEEE                DDDD        DDDD                                                                

                                                            EEEE            EEEE        DDDD        DDDD            EEEE            DDDD            DDDD                    DDDD 

                                                                                                    EEEE    

                                                                                                                                    DDDD    

                                                        EEEE                                        EEEE    

                                                            EEEE                                        DDDD    

 

 
                       Figura 2: Distribuição de informantes por bairros 

(Fonte: Prefeitura Municipal de Arcoverde) 

 

 
 Da mesma forma que na zona urbana, procuramos também por falantes da zona rural 

que preenchessem nossos requisitos. Dentre os cinqüenta povoados existentes, optamos pela 

pesquisa em 11 vilarejos, por se tratarem de setores mais antigos, obtendo, assim, informantes 

de pouco contato com o centro urbano do município, para não comprometer o processo de 

pesquisa. A distribuição dos informantes da zona rural pode ser observada na figura 3: 
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             EEEE                                     

              

               DDDD         

                         

                 EEEE      EEEDDEEEDDEEEDDEEEDD         

 

       DDDDDDDDDDDD                 
                                                EEEEEEEE DDDD  EEDDDDEEDDDDEEDDDDEEDDDD 

          EEDEEDEEDEED     

                 EEEE      

 
 

Figura 3: Distribuição dos falantes em povoados da zona rural de Arcoverde 

(Fonte: Prefeitura Municipal de Arcoverde) 

 
  

2.3      A variável dependente 

 

Para a realização de um estudo sociolingüístico, devemos nos remeter à descrição 

estatisticamente fundamentada de um fenômeno variável, tendo como objetivo analisar, 

apreender e sistematizar variantes lingüísticas usadas por uma mesma comunidade de fala 

(LABOV, 1984).  

 
Segundo Tarallo (1986) & Scherre (1992), uma variável dependente é a delimitação 

precisa do fenômeno lingüístico variável e envolve o levantamento de todo o conjunto de 

variantes que o dado fenômeno possa apresentar. Consideramos, pois, a lateral alveolar /l/ em 

posição de coda como variável dependente, por acharmos que sua realização na fala da região 

pesquisada diferencia em função de restrições lingüísticas e extralingüísticas, como acontece 

em outros dialetos do Português Brasileiro. 
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2.4       Definição de restrições 

   

Segundo Labov (1972), um informante deve ter características específicas — sua 

idade, educação e seu histórico de residência são importantes para uma análise social.  Além 

disso, Labov também ressalta a necessidade de verificar circunstâncias na própria estrutura, 

que podem ser responsáveis pela distinção entre as variantes. Por este motivo, resolvemos 

estabelecer algumas restrições, sendo quatro sociais e cinco estruturais (lingüísticas), a saber: 

 

2.4.1    As restrições sociais 

 

A relação entre sexo e linguagem tem sido privilegiada pela sociolingüística, segundo 

a hipótese de que homens e mulheres não falam da mesma maneira tanto pelas diferenças 

entre ritmo e tom de voz, como pela preferência por determinadas estruturas.  Isso tem dado 

margem a inúmeras pesquisas que buscam testar as mais diversas hipóteses sobre o que se 

atribui a essa relação desde a época infantil (CHAMBERS & TRUDGILL, 1993). Antes, 

porém, Fischer (1958) já teria se referido a essa forma de análise lingüística num estudo 

chamado Influências Sociais na escolha de variantes lingüísticas, no qual o predomínio da 

forma de prestigio prevaleceria na fala feminina.  Levando em conta as afirmações anteriores, 

decidimos considerar a restrição sexo como um grupo de níveis concorrentes para um 

comportamento heterogêneo favorável à variação, como dispomos adiante. 

 

a) Masculino     b) Feminino 

 

Já a faixa etária dos falantes está veiculada à existência ou escassez de determinado 

fenômeno numa análise variacionista. Para confirmar esta visão, estabelecemos um estudo de 

mudança mediante a observação do comportamento lingüístico dos falantes de diversas faixas 

etárias. 

 
Em Tarallo (1986), percebemos que é possível também constatar diferenças marcantes 

entre a linguagem dos idosos e a dos adolescentes, através das quais é possível diagnosticar se 

uma dada variação ocorre a partir da tipificação etária do falante. Diante dessa importância, 

optamos por considerar a restrição faixa etária como um grupo de restrições que pode 

favorecer a variação do /l/ posvocálico. 
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a) 15-25 anos     b) 26-49 anos    c) Mais de 49 anos 

 
A maioria das pesquisas na área da variação lingüística tem apontado a influência 

desta restrição no uso da forma padrão, o que também poderia ocorrer segundo o nível escolar 

do falante, por isso adotamos a restrição escolaridade. 

 
Labov (1966) reforça que os membros de uma comunidade da fala podem possuir um 

repertório lingüístico que está propício à variação, dependendo do nível escolar em que se 

encontram. Assim, escolhemos dois níveis de escolaridade para a nossa pesquisa, sendo o 

primeiro referente a informantes que chegaram até a 4ª série do ensino fundamental e o 

segundo referente aos que ultrapassavam o primeiro ano do ensino médio5: 

 
 a) Até 4 anos de escolaridade  b) Mais de 8 anos de escolaridade 

 
 A restrição localidade também é pertinente às análises sociolingüísticas, uma vez que 

é possível identificar peculiaridades tanto na fala urbana como na fala rural, como Labov 

(1972) observou em Nova York, estabelecendo, assim, pontos de diferenciação lingüística. 

Com o propósito de observar as possíveis variações relativas a essa restrição, adotamos a 

seguinte divisão: 

 
 a) Zona urbana   b) Zona rural 

 
 
2.4.2    As restrições lingüísticas 

 
Duas ou mais formas distintas de se transmitir um conteúdo informativo implicam a 

variação lingüística (LABOV, 1972). As formas em variação recebem o nome de "variantes 

lingüísticas". É o conjunto dessas variantes que proporciona a percepção de uma “variável 

lingüística" que pode ser dependente ou não, oferecendo maneiras distintas de se dizer a 

mesma coisa em uma mesma situação.  

 
Labov (op cit) também procura advertir sobre a premissa de que nem toda variante 

merece ser objeto de investigação empírica, sendo, pois, necessário que ela seja freqüente, 

estrutural e que a distribuição de restrições lingüísticas esteja corretamente estratificada.  

 

                                                 
5 Em outras pesquisas sociolingüísticas, os resultados não têm apontado diferença quando os informantes são 
divididos por níveis de escolaridade, por isso resolvemos dividir os falantes em duas categorias. 
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Assim, como toda análise sociolingüística se norteia através das variações 

sistemáticas, inerentes ao seu objeto de estudo (a comunidade de fala), concebidas como uma 

distinção estruturada, optamos por considerar os seguintes grupos de restrições relevantes 

lingüisticamente à análise do segmento /l/: 

 
1 Sílaba da coda: 

a) Sílaba inicial (alto) 

b) Sílaba interna (esbelto)  

c) Sílaba final em fronteira de palavra (jornal rasgado) 

d) Sílaba em final absoluto (Peguei o jornal) 

 
2 Tonicidade 

a) Tônica (calmo)  b)  Postônica (horrível)              c)  Pretônica (algoz) 

 
3 Contexto fonológico precedente6:   

Vogais: a (almoço), E(mel), i(anil), o (polvo), ç (lençol), u (azul) 

 
      4    Contexto fonológico seguinte: 

 a)    Labiais (alma)  b)   Coronais (alça)      c)   Dorsais(alga) 

 
     5    Classes de palavras: 

 a)   Substantivo (álcool) d)   Adjetivo (analfabeto) 

b)   Advérbio (mal)  e)   Verbo (faltar)    

c)   Outros (algum) 

 
 
2.5 Hipóteses de análise 

 
Após ter realizado a definição da variável dependente e das restrições sugeridas para 

análise do corpus, estabelecemos algumas hipóteses para a existência da variação do /l/ em 

coda silábica na comunidade pesquisada.  

 
Acreditamos que a atuação de vários aspectos, como características de ordem social, 

conforme sugerido em Labov (1972), assim como restrições estruturais têm poder variável na 

                                                 
6 Nesta pesquisa, não foi considerada a vogal fechada /e/, por constatarmos que, em nossa região, vogais médias  
são tipicamente variáveis, principalmente as anteriores. No caso da palavra possível, é preferida, na fala 
espontânea, a realização com a vogal média aberta [po»sivEEEEw].  
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fala dos habitantes arcoverdenses. Em se tratando de uma comunidade da região nordestina, 

traços tipicamente regionais podem aparecer de modo mais nítido na fala espontânea. Por 

outro lado, estes traços, muitas vezes, são explicados lingüisticamente. Deste modo, com base 

na literatura da área, associada à observação empírica, esperamos que as restrições 

selecionadas sejam relevantes para a interpretação do fenômeno investigado. Com isso, 

queremos discernir que realização da lateral consiste na forma padrão da fala da região 

pesquisada e se variantes da fala não-padrão, como a queda do /l/ na sílaba final, são 

recorrentes na mesma região, confirmando que o português do Brasil não é uma língua 

uniforme. 

 

2.6  Codificação dos dados 

 

As 582 ocorrências com as diferentes variantes foram associadas às restrições  

lingüísticas e extralingüísticas e codificadas apropriadamente de modo a facilitar a 

interpretação quantitativa e qualitativa.  

 
Segundo Robinson et al (2001), codificar significa transformar as ocorrências a serem 

quantificadas em um código identificável pelos programas computacionais disponíveis. As 

autoras também sugerem que, antes de procedermos à codificação propriamente dita, seria 

necessário escolher um símbolo para cada uma das variantes da variável dependente e para 

cada restrição lingüística ou extralingüística. Por isso, codificamos as quatro variantes 

encontradas da forma disposta no quadro 1. No quadro 2, apresentamos a codificação das 

restrições lingüísticas devidamente exemplificadas . 

 

 
Variável 

dependente 

Variantes 
 

Descrição das variantes  Exemplo Código 

[w] 
 

semivocalizada com 

articulação labial 

[»kaws´] w 

[j] semivocalizada com 

articulação coronal 

[»ajm´] y 

[h] Fricativa glotal aspirada [a˙»gum´] h 

 

 

/L/ 

[ø] zero fonético  [Zç˙»na] 0 

                          Quadro 1: Codificação das variantes encontradas no corpus 
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Grupo 

de restrições 

Restrições Exemplo Código 

- Tonicidade tônica jornal t 

 pretônica  selvagem k 

 postônica  deplorável p 

- Sílaba da coda inicial alto n 

 medial assalto x 

 final  em fronteira O pessoal ia pra rua... n 

 final absoluto Foi muito difícil. f 

- Contexto precedente vogal baixa calma a 

 vogal média-baixa anterior papel e 

 vogal alta anterior fácil  i 

 vogal média-alta posterior polvo o 

 vogal média-baixa posterior futebol O 

 vogal alta -posterior sul u 

- Contexto seguinte labial totalmente b 

 coronal voltava d 

 dorsal algaroba g 

 vogal O jornal é importante. v 

 zero Minha infância foi 

difícil.  

# 

- Classe de palavra substantivo bolsa s 

 adjetivo alternativo j 

 verbo faltava b 

 advérbio possivelmente v 

 outros (e.g. pronome, etc.) algum r 

Quadro 2: Codificação das restrições lingüísticas  

 
Para analisarmos diastraticamente um fenômeno lingüístico, foi necessária a 

combinação de restrições lingüísticas e extralingüísticas definidas por Labov (1972) como já 

foi tratado anteriormente. O quadro seguinte mostra como foram divididas as restrições 

sociais e sua devida codificação, cuja combinação com as variantes encontradas na amostra e 

com as restrições lingüísticas proporcionou condições de realizarmos a análise. 
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Grupo de 

 restrições  

Restrições  Código  

- sexo masculino m 

 feminino f 

- idade 15 a 25 anos q 

 26 a 49 anos v 

 mais de 49 anos c 

- escolaridade até 4 anos de escola 1 

 mais de 8 anos de escola 2 

- localização  zona urbana b 

 zona rural r 

Quadro 3: Codificação das restrições sociais 

 
2.7     O tratamento computacional: uma análise multivariada pelo GOLDVARB 2001 

 
Como instrumento para a análise quantitativa, os pesquisadores da linha 

sociolingüística variacionista costumam se valer do pacote de programas VARBRUL 

(PINTZUK, 1988), criado para análise de fenômenos variáveis, constituído basicamente dos 

programas CHECKTOK, READTOK, MAKECELL e IVARB. 

 
Contudo, tendo em vista a evolução tecnológica dos sistemas operacionais, sentimos a 

necessidade de procurar um programa de análise que, não só atendesse às exigências da nossa 

pesquisa, mas que se adequasse às inovações. Por isso, nossa análise quantitativa foi realizada 

através do programa GOLDVARB (ROBINSON et al, 2001).         

 
           Trata-se de um aplicativo para a análise multivariada, baseado numa versão prévia do 

GOLDVARB 2.0 (RAND & SANKOFF, 1990). Enquanto o GOLDVARB 2.0 funcionava em 

computadores de Macintosh, o GOLDVARB 2001 reflete a necessidade de muitos 

pesquisadores em um programa similar para Windows. 

 
 Para a organização dos dados no referido programa, inicialmente distribuímos os 

códigos de cada grupo de restrições no programa GROUPS e, tendo em mãos cada ocorrência 

encontrada, organizamos a relação no programa TOKENS com a codificação apropriada, 

como exemplificado em (1): 
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  (1) 

 

  0  f      1 c  r  t         f  #  e   s  [pa»pE] 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  Variante             Restrições sociais          Restrições lingüísticas  

 
 Na descrição acima, temos uma ocorrência com o segmento apagado, realizado por 

uma entrevistada do sexo feminino de mais de 49 anos com escolaridade baixa e moradora da 

zona rural. O exemplo codificado apresenta uma realização com a lateral na sílaba tônica 

final, não havendo, neste caso, contexto seguinte. A vogal anterior média-baixa /E/ antecede o 

segmento, que pertence à classe dos substantivos. 

 
 Após computarmos todas as ocorrências, prosseguimos com a análise, verificando se 

todas as ocorrências estavam codificadas corretamente através do programa CHECK 

TOKENS.  

 
Certificando-nos disso, fomos conferir os resultados no programa RESULTS, no qual 

foi possível verificar em dados quantitativos e percentuais as ocorrências de cada variante em 

relação às restrições sociais e lingüísticas. Neste mesmo programa, verificamos os pesos 

relativos que informaram a probabilidade de favorecimento da aplicação da restrição em 

relação a outras através da rodada BINOMIAL ONE-LEVEL, que mostrou a convergência de 

iteração 
7
 de cada grupo de restrições separadamente.  

 
Assim como ocorre no VARBRUL, há também o programa BINOMIAL UP & 

DOWN, que também foi processado e mostrou a convergência de iteração pela combinação 

de grupos de restrições, culminando com a seleção de restrições significativas e a exclusão 

das irrelevantes.  

 
 No primeiro processo nomeado de STEPPING-UP, as rodadas foram feitas em níveis 

que contabilizaram o número de restrições selecionadas. A convergência da iteração foi 

                                                 
7 A convergência de iteração designa a boa adequação do modelo quantitativo aos dados, conforme Scherre 
(1992). 
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observada a cada nível, sendo que, no nível 1, o peso das restrições foi calculado 

isoladamente, comparando-o apenas ao input, entendido como a probabilidade de aplicação da 

regra quando o efeito de todas as restrições é neutro (SCHERRE, 1992). Nos demais níveis, 

verificamos as combinações, até encontrarmos as restrições estatisticamente relevantes à 

realização de determinada variante. 

 
Em seguida, durante a análise por meio do STEPPING-DOWN, seguindo o mesmo 

princípio do STEPPING-UP, mas no sentido oposto, confirmamos, ao final do processo, as 

restrições que afetaram o comportamento da variável dependente.  

 
Usufruindo do programa CROSS TABULATION, foi possível inserir os grupos 

necessários num cruzamento das restrições, a fim de compreender as reais restrições que 

favoreceram as ocorrências encontradas. Assim, as análises descritas pelo GOLDVARB 2001, 

a exemplo das já realizadas pelo VARBRUL, tendem a facilitar o processo quantitativo e a 

posteriori a interpretação qualitativa da análise variacionista. 
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“As eventuais mudanças sofridas pela 

língua serviram de base para inúmeras teorias 

ligadas à linguagem, e a diversidade das 

explicações para essas mudanças perpassa desde os 

estudos neogramáticos até os variacionistas.” 

(HORA, 2004, p.13) 

 

 

 Neste capítulo, traçaremos um panorama da influência das restrições sociais à 

linguagem. A partir disso, apresentaremos um breve relato do escopo da sociolingüística, que 

trata, dentre outras coisas, da variação e mudança lingüística. É através da aceitação de 

determinada variante que ela adquire status na sociedade, podendo tornar-se uma forma de 

prestígio. Já as variantes mais conservadoras, por não atingirem esse avanço, são 

estigmatizadas no meio social, mantendo-se restritas.   Procuraremos fazer uma reflexão sobre 

esse comportamento na língua falada, expondo as similitudes e diferenças entre as duas 

classificações. 

 

3.1      A língua no contexto social 

 

A língua é o meio pelo qual o homem expressa as suas idéias, as de sua geração, as da 

comunidade a que pertence, enfim ela é um retrato de seu tempo. Cada falante é usuário e 

agente modificador de sua língua, nela imprimindo marcas geradas pelas novas situações com 

que se depara. Nesse sentido, podemos constatar que a língua é instrumento privilegiado da 

projeção da cultura de um povo, enquanto conjunto das criações do homem que constituem 

universo humano, como conceituava Câmara Jr.(1985). 

 
As relações sociais, que reúnem e integram pessoas e grupos, nascem na vivência do 

cotidiano coletivo. A partir da singularidade das situações do dia-a-dia, configuram-se as 

interfaces que aproximam as práticas comunicativas e a formação social da realidade e que se 

instalam na subjetividade individual para aflorar na unificação do senso comum. Para 

relacionar a língua à sociedade, Wardhaugh (2006) explica que a estrutura social pode 

influenciar ou determinar a estrutura da língua ou seu comportamento, o que prova que os 

valores sociais costumam ter efeito sobre a língua. 



 39 

Estudar a língua nessa perspectiva implica compreender um vasto campo 

interdisciplinar que inclui diferentes áreas, como a sociolingüística, cujo termo demorou 

muito tempo a ser aceito, visto que, na opinião de Labov (1972), sua aplicação poderia indicar 

a existência de uma teoria bem-sucedida ou prática lingüística que não fosse social.  

 
Visando esclarecer os diferentes meios de investigação da língua em face de aspectos 

externos, mostraremos o escopo da sociolingüística, através de um percurso das teorias 

fundamentadas pelos neogramáticos até a análise variacionista. 

 

3.2      O escopo da sociolingüística  

 

 O termo sociolingüística tem sido usado para conceituar o estudo da língua em seu 

contexto social, ou seja, é um campo de investigação que descreve todas as áreas do estudo da 

relação entre língua e sociedade. No final dos anos sessenta e início dos anos setenta, um 

interesse difundido em sociolingüística foi desenvolvido. (BRIGHT, 1974). Entretanto, 

Romaine (1994) confere a alcunha do termo a meados dos anos 50, reportando-se às 

perspectivas conjuntas que os lingüistas e sociólogos mantinham face às questões sobre as 

influências da linguagem na sociedade e o contexto social da diversidade lingüística.  

 
Holmes (1992) afirma que o objetivo da sociolingüística é mudar para uma teoria que 

proporciona um perfil do modo como a língua é usada em uma comunidade e das escolhas 

que as pessoas fazem quando usam essa língua, enquanto Chambers (1995) é mais específico. 

Para ele, a sociolingüística é o estudo dos usos sociais da língua, e os estudos mais produtivos 

nas quatro décadas de pesquisa sociolingüística têm emanado da determinação da avaliação 

social de variantes lingüísticas.  

 
 Alguns investigadores têm achado conveniente estabelecer uma distinção entre a 

sociolingüística ou micro-sociolingüística e a sociologia da linguagem ou macro-

sociolingüística. Enquanto aquela diz respeito às relações entre língua e sociedade no intuito 

de compreender melhor a estrutura da língua e de como as línguas funcionam na 

comunicação, esta procura descobrir como a estrutura social pode ser melhor compreendida 

através do estudo da língua. Para Hudson (1980), a sociolingüística trata da língua em relação 

à sociedade e a sociologia da linguagem trata da sociedade em relação à língua.  Como a 

maioria dos outros campos de investigação, a sociolingüística é em parte teórica e em parte 

empírica.  
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No âmbito da sociolingüística, são incluídos também estudos como a etnografia da 

comunicação e a etnometodologia. Estas duas áreas compartilham una metodologia de 

importância fundamental à explicação do conhecimento que os indivíduos têm de sua própria 

cultura e dos pressupostos que determinam ou moldam a forma em que estes indivíduos 

interpretam suas experiências. 

  
 Talvez a linha de pesquisa mais próxima da sociolingüística seja a dialetologia, a 

ponto de serem, em alguns casos, consideradas sinônimas. Morales (1993) tenta atribuir uma 

distinção, afirmando que o estudo da dialetologia abrange a análise das gramáticas 

internalizadas, enquanto a sociolingüística justifica a existência dessas gramáticas no contexto 

social, preocupando-se com as possibilidades de realização. 

 
As análises lingüísticas de cunho social tiveram início a partir dos anos 50, enquanto a 

chamada Teoria da Variação foi desenvolvida anos depois a partir da proposta de Labov, 

Weinreich & Herzog (2006), para a qual se atribuiriam valores sociais às regras lingüísticas, 

plenamente variáveis, permitindo que as estruturas variantes revelassem o que Gadet (1992, 

p.5) teria chamado de “padrões de regularidade”. 

 
Segundo Labov (1983), a Teoria da Variação busca estabelecer correlações entre 

grupos sociais e variedades de uso lingüístico e apreender nas bases sociais a direção da 

mudança, ou seja, em termos sociolingüísticos, é mínima a possibilidade de que alguém 

produza uma sentença agramatical. 

 
A teoria de análise lingüística na perspectiva laboviana procurou ultrapassar o 

idealismo homogeneizante da lingüística moderna, indicando que não há limite nítido entre o 

sistema lingüístico e seu uso. Assim, tudo que se tem como objeto de estudo é a manifestação 

da linguagem no contexto social e, principalmente, em situações de espontaneidade. 

 
Com o advento da sociolingüística, alguns lingüistas têm tentado minimizar 

determinados preconceitos ao ponderarem que a diversidade é intrínseca à linguagem. Deste 

modo, todas as línguas e suas variedades são similarmente complexas e eficientes para o 

exercício das funções a que se designam, ou seja, nenhuma língua ou variedade dialetal deve 

conferir limitações cognitivas na percepção e na produção de enunciados.  

 
No caso dos estudos pioneiros de Labov sobre os fenômenos variáveis da ilha Martha's 

Vineyard, o lingüista percebeu que uma mudança parecia estar acontecendo longe das 
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pronúncias associadas às normas do padrão lingüístico da Nova Inglaterra, que se 

apresentavam associadas a falantes conservadores e caracteristicamente pertencentes a 

Vineyard, especialmente os pescadores de Chilmark.  

 
Além de Labov, outros lingüistas passaram a analisar o aspecto variável da fala das 

comunidades. Trudgill (1974), por exemplo, procurou descobrir como e por que o modo de 

falar das pessoas variava. Ele verificou que determinado comportamento da fala de habitantes 

noruegueses se tratava de uma reminiscência de um estilo mais antigo da fala, ao contrário 

das realizações encontradas na Inglaterra, local em que ocorreu um processo de mudança no 

início do século XIX.  

 
3.3      Variação e mudança lingüística 

 
 Quando percebemos a existência da variação, implica dizer que precisamos reconhecer 

que a língua não é apenas um tipo de objeto abstrato de estudo. Assim, a variação é uma 

propriedade inerente a qualquer língua e pode ser observada contemporaneamente, 

manifestando-se como variedade dialetal ou sociolingüística, e também historicamente, com a 

mudança lingüística. Os dois tipos de variação encontram-se profundamente imbricados, 

sendo as variantes dialetais um caminho ao passado da língua ou uma manifestação de novas 

transformações. 

  
 Labov, Weinreich & Herzog (2006) rompem com as fronteiras entre sincronia e 

diacronia, ao identificarem a mudança como a face sincrônica da variação, de modo que as 

evidências dessa variação sincrônica passam a contribuir favoravelmente para a compreensão 

de mudanças ocorridas no passado.  Por isso, considerando que mudanças se originam e 

também são refletidas em variações, estudos de variação podem projetar tendências de 

mudança. Porém, nenhuma distinção clara é feita entre variação e mudança. Muitos as 

consideram com significado semelhante, visto que é a Teoria da Variação que explica o 

processo da mudança lingüística em função de restrições lingüísticas ou extralingüísticas, que 

atuam de maneira probabilística na variação da língua. Desta forma, na visão de Labov 

(1994), é possível observar os ambientes favoráveis a uma variante ou outra, ou quais 

contextos lingüísticos ou sociais são mais relevantes no fenômeno observado.  

 
 Essa idéia de mudança lingüística à luz da perspectiva sociolingüística, conforme 

Labov (op cit), é dependente do princípio do uniformitarismo, segundo o qual o presente é a 
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chave do passado, ou seja, as leis da natureza são constantes, de modo que fenômenos 

geológicos decorrentes de processos atuais poderiam ser interpretados a partir de registros 

antigos. Ainda segundo Labov (1994), o maior proponente desta corrente na lingüística foi 

Whitney, que influenciou diretamente os neogramáticos. 

 
A proposta laboviana de mudança derivada desta concepção surge da hipótese de que 

através de faixas etárias distintas poder-se-ia tirar do paradigma passado � presente a 

compreensão do que se passou a chamar de análise em tempo aparente. As formas das curvas 

de distribuição indicariam a estabilidade da variação ou uma mudança em curso. No caso de 

dúvidas na interpretação dos dados em tempo aparente, observações feitas em tempo real 

esclareceriam as mudanças decorrentes de períodos de vida distintos.  Essas mudanças podem 

ocorrer apenas uma vez e desaparecer na mesma rapidez, mas também podem regressar e se 

desenvolver na fala dos demais componentes da comunidade lingüística, a ponto de haver 

uma competição entre uma forma conservadora e outra inovadora, até uma delas vencer 

harmonicamente. 

 
O conhecimento consciente de uma língua implica, portanto, reconhecer as variantes 

normativas (de prestígio) e não-normativas (estigmatizadas), mudando ao longo do tempo o 

modo como os falantes compreendem os mesmos fatos lingüísticos. No tópico seguinte, 

podemos compreender as diferenças entre os dois tipos de variantes.  

  
3.4       Variantes de prestígio e estigmatizadas 

 
As primeiras pesquisas sociolingüísticas, realizadas entre os anos 50 e 60, diziam 

respeito basicamente às diferenças de classe sociais, mas estudos recentes têm acrescentado 

outras restrições sociais como grupo étnico, idade e sexo para avaliar sua influência na 

variação da língua.  

 
Conforme já mencionamos, a literatura sociolingüística tem abordado a relação entre 

variação lingüística e classe social e tem revelado a clara estratificação social na língua, dando 

lugar a conceitos relacionados a prestígio e estigma. O prestígio é associado à língua usada 

por um grupo social da posição mais alta, e apenas membros de uma determinada comunidade 

de fala o reconhecerão coletivamente como uma variedade particular – o dialeto padrão – 

como sendo mais ‘correto’ que outros, enquanto o estigma é reciprocamente associado a 

formas não-padrão, ou seja, não aceitas na sociedade. (COATES, 1998) 
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Uma variedade lingüística não-padrão pode funcionar como indicador de classe, 

marcador ou como estereótipo. Segundo Labov (1972), um indicador de classe é um traço que 

possui uma distribuição regular no grupo social (étnico ou gerativo) que o apresenta. Isso 

implica um uso basicamente uniforme em todos os contextos, mas que permite a distinção 

entre grupos de falantes distintos. Já um marcador possui um traço cuja presença motivada 

estilisticamente varia de grupo social para grupo social. Os traços estereotípicos se referem 

mais facilmente aos falantes cuja variedade lingüística ainda não é bem promovida. Tais 

traços são repetidamente estigmatizados e, deste modo, costumam ser tratados depreciativa ou 

ironicamente.  

  
Dentre as variedades lingüísticas existentes, a língua padrão é quase sempre a 

variedade escolhida para a escrita. Tal escolha, entretanto, não se baseia em critérios de 

correção lingüística, mesmo porque tais critérios cientificamente não existem, mas sim por ser 

a língua padrão a utilizada pelo grupo social dominante. Dessa forma, o prestígio que o grupo 

social detém acaba sendo atribuído à sua linguagem, que passa a ser associada à escrita e a ser 

considerada a norma padrão, por ser ensinada na escola, como conceitua Possenti (1997). Para 

ele,  o objetivo da escola é ensinar o dialeto padrão e destaca que qualquer outra hipótese é 

um equívoco político e pedagógico. Da mesma forma, a estigmatização da linguagem popular 

como “incorreta” é conseqüência do status inferior que os seus falantes ocupam na sociedade, 

ou seja, a valoração lingüística está baseada numa valoração social (GNERRE, 1987). 

 
Diante dessa concepção, a depreciação na fala ocasiona, muitas vezes, a produção de 

formas ultracorretas, quando os falantes das variedades estigmatizadas não possuem 

interlocutor pertencente à mesma variedade lingüística ou em momentos de comunicação não-

espontânea. Os estereótipos, por sua vez, acarretam ordinariamente uma mudança lingüística, 

em que uma forma de prestígio da variedade lingüística prototípica é adotada.  
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"A Pátria não é a raça, não é o meio, não é 

o conjunto dos aparelhos econômicos e 

políticos: o idioma criado ou herdado pelo 

povo.” 

    Olavo Bilac 

 

 

A história da língua portuguesa no Brasil tem sido alvo de vários estudos e 

interpretações há muito tempo. Nas pesquisas, têm-se, particularmente em conta, os conjuntos 

de mudança que se observam tanto na fala padrão quanto na fala não-padrão, a partir do 

século XIX, que refletem as profundas e extensas alterações atuantes no panorama 

socioeconômico do país nesse período. Por esse motivo, propomos uma melhor compreensão 

do processo de transmissão lingüística irregular que marcou significativamente a história do 

português popular do Brasil. 

 

4.1      Aspectos históricos  

 

   Uma das vertentes da formação da língua no Brasil fincou suas raízes nas regiões 

distantes da costa do país, para onde se dirigiu boa parte da população no Período Colonial. 

Entretanto, essa situação começa a se modificar já no fim do século XVI com a emergência 

dos prósperos engenhos de cana do Nordeste, que logo se tornariam o setor mais dinâmico do 

empreendimento colonial. Esses largos contingentes de mão-de-obra forçada acabaram por 

garantir a formação econômica da sociedade brasileira sucessivamente: na lavoura agro-

exportadora do açúcar, do algodão e do tabaco, entre os séculos XVI e XVII, principalmente 

no Nordeste do Brasil, nos estados da Bahia e Pernambuco; no grande ciclo da mineração de 

ouro, no século XVIII, nas Minas Gerais; e, finalmente, na cultura agro-exportadora do café, 

no século XIX, nas regiões dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.  Esse massivo 

deslocamento de populações pode explicar em boa medida a heterogeneidade das variedades 

populares do português do Brasil. 

 
Para explicar as diferenças existentes no português do Brasil, três grandes hipóteses 

têm sido investigadas: a hipótese conservadora, na qual os traços lingüísticos encontrados na 
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língua seriam conservados do português do primeiro século de colonização; a hipótese do 

contato, em que o grande número de características lingüísticas do português do Brasil no 

período relativamente curto de sua existência se deveria ao contato do português com línguas 

indígenas e africanas. Há ainda a hipótese da deriva lingüística, em que o processo de 

mudança ocorreria da forma mais lenta e gradual como é comum a qualquer língua. Nesse 

caso, as características do português do Brasil seriam frutos do jogo interno da estrutura.  

 
Seguramente, profundas alterações foram introduzidas na língua a partir do contato 

lingüístico, sem que necessariamente tenhamos que pensar na formação de uma única língua 

crioula base do português do Brasil. Por isso, tem havido um enorme esforço descritivo do 

português por aqui falado, sobretudo nos grandes centros urbanos.  

 
Pouco se sabe ainda a respeito da influência africana na construção da língua 

portuguesa, o chamado “crioulismo”, e das línguas em contato no que tange ao Brasil. Há, 

portanto, um grande caminho a percorrer, que poderia resultar numa apreciação mais objetiva 

das populações que vieram a enriquecer a formação do povo brasileiro, assim como do 

Português do Brasil. 

 
Como já foi mencionado, o início da colonização portuguesa se deu justamente entre 

os estados de Pernambuco e Bahia, enquanto outras partes do país só viriam a receber a 

influência lusitana bem mais adiante. Conscientes dessa importância, optamos por expor de 

modo bem resumido alguns aspectos da formação do português falado no Nordeste. 

 

4.2      A Língua Portuguesa no Nordeste 

 
Todos nós sabemos que a língua portuguesa aportou primeiro no Nordeste, através  

dos donatários das capitanias, quando a antiga Terra de Vera Cruz era apenas uma faixa 

estreita, limitada pelo Tratado de Tordesilhas. Em meio à catequese jesuítica, eles preferiam 

usar o latim a aprender a língua geral da costa - o tupi - para melhor divulgar a fé cristã.  

 
No Nordeste, a língua foi adaptada a novos hábitos fonéticos, recheando-se de termos 

de origem indígena e, mais adiante, de origem africana, e guardou-se esta modalidade de 

língua transplantada, sem quase modificá-la, diferentemente do Sudeste, pois não recebe 

grandes quantidades de falantes de outras línguas.  
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Segundo Carvalho (2000), uma vez que a língua e a cultura são indissociáveis, no 

Nordeste, encontramos nessa região uma cultura rica em termos, ritmos e expressão plástica, 

com um traço eminentemente popular, que não se aprende na escola, nem é valorizado em 

época de globalização.  

 
Para comparar os diferentes modos de falar do brasileiro nas mais diversas localidades, 

podemos exemplificar na forma variável da palavra /menino/ que, na fala dos pernambucanos, 

se realiza como [mi»ninU], enquanto o baiano abre bem e diz [mE»ninU] ao contrário dos 

habitantes do sul do Brasil, que pronunciam com a vogal e fechada tal como [me»ninU].  

 
Apesar da riqueza cultural supracitada, há pouco documentado em relação à fala 

nordestina. O trabalho de Marroquim (1996) intitulado A Língua do Nordeste foi um dos 

primeiros a serem publicados sobre a região. Além de um retrospecto histórico, o autor 

analisa fatos específicos como a fonologia, as figuras de dicção, o léxico e a sintaxe na fala 

característica da região nordestina.    

 
Mais recentemente foi implantado o projeto VALPB, iniciado em 1994, que culminou 

em quatro volumes publicados em 2001, sob a organização dos professores Dermeval da Hora 

e Juliene Pedrosa, e ainda se mantém ativo na realização de pesquisas do português falado na 

Paraíba.  A proposta desse projeto é traçar o perfil lingüístico em nível fonético-fonológico e 

gramatical dos falantes da comunidade de João Pessoa, observando fatores estruturais e 

sociais que interferem na realização de determinados fenômenos, com destaque para a 

palatalização e aspectos de concordância verbal.  No período 2003-2006, a ênfase foi para o 

processo de apagamento das consoantes em posição de coda /r, l, s, n/, bastante recorrente no 

Português Brasileiro e também em muitas línguas do mundo. A proposta do VALPB também 

visa estabelecer comparações em nível regional e nacional, salientando as semelhanças e 

divergências dialetais. 

 
Ainda no Nordeste, foi implantado o Projeto ALiMA que, semelhante a  um atlas 

lingüístico, busca recolher um amplo corpus com vistas a descrever o português falado no 

Maranhão, considerando os diferentes níveis de análise da língua: a pronúncia, a entoação, o 

vocabulário, os conteúdos semânticos, a organização da frase. Dando maior ênfase às riquezas 

culturais do estado, o projeto tem vários estudos semântico-lexicais, destacando-se o trabalho 

da professora Thaisa Helena sobre aspectos semântico-lexicais de cânticos afro-maranhenses.  
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Bahia, Ceará e Sergipe têm os seus "Atlas Prévios dos Falares", elaborados pelos 

grupos das respectivas universidades federais. Em Pernambuco, não há, até agora, nenhum 

mapeamento dos usos lingüísticos, a despeito da contribuição de Fred Navarro, com o 

Dicionário do Nordeste e outros trabalhos mais regionais. No dicionário de Fred Navarro 

foram retiradas expressões de letras de músicas regionais, receitas diversas e frases dos 

escritores do estado e se expressaram no linguajar rico de metáforas e metonímias. Em 

Arcoverde, nosso campo de pesquisa, está sendo desenvolvido um dicionário de expressões 

locais com mais de 200 verbetes8, organizado pela professora Elaine Cristina Bezerra com 

ajuda de 14 crianças e adolescentes entre 8 e 14 anos de idade, sendo estes integrantes do 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do Governo Federal. O dicionário tem projeto 

da prefeitura para ser publicado futuramente. 

 
Sobre as diferenças características entre a forma de falar dos baianos e dos 

pernambucanos, por exemplo, Carvalho (2000) destaca a existência de uma barreira natural 

entre os estados, que era o Rio São Francisco, impedindo que, antes da construção de pontes 

sobre o rio, houvesse uma troca cultural mais intensa. 

 
4.3      A variedade do português no interior 

 
Já é fato que o português falado no Brasil é influenciado por línguas indígenas e 

africanas que, conforme Melo (1946), ter-se-ia formado um dialeto crioulo ou quase-crioulo, 

cujo fundo seria o português arcaico-tardio, disseminado nos sertões pelos bandeirantes, 

tornando-se elemento comum das variedades do interior. 

 
Dessa variante foi constituído o dialeto caipira, cujos traços, descritos por Amaral 

(1982), estão, ainda hoje, bem vivos na língua falada no país, recheada de elementos próprios 

do chamado português arcaico, como é o caso das formas faladas no município a que se 

propôs nossa pesquisa. 

 
Como vimos anteriormente, os povos indígenas da região, somados ao contexto 

histórico, contribuíram para que, nos dias atuais, encontremos uma forma típica da fala 

interiorana. 

 

                                                 
8 Algumas palavras que constam no dicionário como abarrufar, biqueira e gornada foram mencionadas em 
reportagem do Jornal do Comércio, publicada na seção Cidades – Regional, p. 7, do dia 23/12/06. 



 48 

Contudo, há bem pouco tempo, essa fala estigmatizada começou a se transformar, 

visto que, com a abolição da escravatura, a influência da fala crioula afastou-se, alterando, 

assim, o multilingüismo. Os genuínos povos rurais começaram também a ser afastados, 

interferindo cada vez menos nos costumes e na organização das comunidades, cuja população 

desenvolveu-se a partir de novos elementos. Os meios de comunicação começaram a surgir 

por toda parte e o comércio se intensificou. A educação escolar, bastante restrita, passou a ser 

mais procurada, o que demandaria a alteração do dialeto estereotipado junto à sociedade, ou 

seja, por causa de sua exigência em toda parte ter vencido invictamente o falar estigmatizado 

e conservador, o resultado comum é a profunda divergência na fala dos pais não instruídos e 

seus filhos bem escolarizados. 

 
Diante do afastamento do homem do campo, o país passou por um processo de 

urbanização, que coincidiu com o ciclo do ouro, em cuja época projetou-se a literatura 

brasileira, com os poetas árcades, e sofreu o impacto de fuga de D. João VI ao bloqueio 

napoleônico que o levou ao Rio de Janeiro, assim como mais de 15 mil novos moradores, 

entre fidalgos, funcionários públicos, militares, eclesiásticos e seus empregados, que tinham 

hábitos e valores culturais de uma capital européia. Por causa desse contato, formas mais 

conservadoras da língua falada passaram a existir apenas em pequenos centros urbanos, como 

podemos constatar nos dias atuais, principalmente na fala dos remanescentes mais velhos, 

certamente sob influência da antiga instrução que tinham. Neutralizou-se grande parte da 

influência afro-lingüística por conta do contato cada vez mais escasso com os brancos, que 

repercute velozmente na mudança de hábitos.  

 
Nessa perspectiva de mudança, Arcoverde se destaca por conta da variação na cultura, 

compartilhada em várias partes do Nordeste. Na região do sertão pernambucano, a influência 

indígena é abrangente, visto que, especialmente nas terras arcoverdenses, os índios xucurus, 

habitantes da região desde o século XVI, ainda mantêm seus descendentes ativos e em um 

contato contíguo até hoje. 

 
  Com a criação da Faculdade de Formação de Professores de Arcoverde no início dos 

anos 70 para atender a demanda de universitários de todo o sertão pernambucano, atingindo 

também Alagoas, Bahia e Paraíba, o município passou a contar com uma realidade lingüística 

variável.    
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“Não há falantes de uma língua de estilo 

único, porque cada indivíduo controla e 

usa uma variedade de estilos lingüísticos e 

ninguém fala exatamente da mesma 

maneira em todas as circunstâncias.” 9 

 
 
 Vários estudos sociolingüísticos na perspectiva fonológica relacionados sobre o /l/ em 

posição de coda silábica confirmam a vocalização labial [w] como forma de prestígio do 

português do Brasil. Além disso, de acordo com Lass (1984), consoantes nessa posição 

tendem a ser enfraquecidas e apagadas [O] no final do processo, como ocorre no Português 

Brasileiro (PB), principalmente com a lateral alveolar, cujo fenômeno é encontrado 

recorrentemente, como podemos ver em alguns estudos já realizados. 

 
5.1 Estudos anteriores sobre a variação da lateral 
 
 
 No Sul, Quednau (1993) detectou as formas [¬] e [w], pesquisando diatopicamente as 

comunidades de Porto Alegre, Monte Bérico, Taquara e Santana do Livramento, tendo as três 

últimas contato entre o PB com o espanhol. Numa explicação fonológica, a pesquisadora 

justifica a variação pelo desligamento do traço [coronal] da forma velarizada. Espiga (1997), 

por sua vez,  pesquisando a lateral posvocálica nos dialetos fronteiriços dos Campos Neutrais, 

onde se situa o Chuí, na fronteira do Brasil com o Uruguai, detectou o alofone alveolar, já 

desaparecido em muitas variedades do PB, influenciado pelo espanhol, em que tal alofone se 

destaca. Também foi verificada a existência de um alofone coronal velarizado e labializado 

[lw], intermediando a forma velarizada [¬] e a semivogal [w] e acrescentou no nó vocálico os 

traços [labial] e [dorsal], além do traço [coronal] que permaneceu no ponto de consoante. 

Tasca (1999) constatou em uma pesquisa realizada em Flores da Cunha, Panambi e São Borja 

(RS) que a forma alveolar do segmento ainda permanece na fala de seus habitantes.   

 

                                                 
9 There are no ‘single-style’ speakers of a language, because each individual controls and uses a variety of 
linguistic styles and no one speaks in exactly the same way in all circumstances. (BELL, 1976, p.187) 



 50 

Quando pesquisou a lateral na região de Monte Santo, no Nordeste da Bahia, Teixeira 

(1995) encontrou a lateral velarizada [¬], a semivogal [w] e o zero fonético [ø]. Pouco tempo 

depois, Pontes (1998) observou em outras comunidades paranaenses alternância entre [w] e 

[r], o que poderia nos sugerir, no caso do [w], o resultado do enfraquecimento da lateral, que, 

em algumas localidades, chega a ser completamente apagado. Isto parece se confirmar na 

pesquisa de Oliveira et al. (2005) no nordeste paraense, que, além das mesmas formas 

encontradas por Teixeira, também encontraram outras variantes como [h], [®] e [R]. 

 

Não só nas pesquisas de Teixeira (1995), Pontes (1998) e Oliveira et al (2005), em que 

foram encontradas formas róticas de variação da lateral e glotais, mas em vários estudos sobre 

o segmento no Brasil, quais sejam, Marroquim (1996), Câmara Jr., (1953b), Amaral (1982), a  

forma vocalizada tem sido a mais recorrente nos dados encontrados, o que parece constituir 

uma tendência geral no português do Brasil. O quadro seguinte mostra algumas das formas 

variáveis do /l/ segundo as pesquisas elencadas anteriormente: 

Formas  

variáveis  

Classificação do 

segmento 

Região encontrada Exemplo Fonte de pesquisa 

[l] Lateral alveolar Flores da Cunha e Panambi, RS a[l]vo Espiga (1997) 

Porto Alegre, Monte Bérico, Taquara e 

Santana do Livramento, RS 

Quednau (1993) 

Campos Neutrais(Região do Chuí) Espiga (1997) 

Monte Santo, Bahia Teixeira (1995) 

[¬] Lateral velar 

Santa Catarina 

 

 

quinta[¬] 

 

Dal Mago (1998) 

[w] Semivogal labial Em todas as regiões do Brasil ma[w] Quednau (1993); 

Teixeira (1995); Espiga 

(1997);  

Pontes (1998); Dal 

Mago(1998); 

Oliveira et al. (2005) 

[h] Fricativa glotal 

(aspirada) 

Nordeste do Pará a[h]to Oliveira et al. (2005) 

[lw] Lateral labializada Campos Neutrais (Região do Chuí) pa[lw]co Espiga (1997) 

[r] Vibrante alveolar Rosário do Ivaí, Paraná cá[r]culo Pontes (1998) 

[®] Retroflexa alveolar Nordeste do Pará vo[®]ta Oliveira et al. (2005) 

[R] Tepe alveolar Nordeste do Pará horríve[R] Oliveira et al. (2005) 

[ø] Zero fonético Em todas as regiões do Brasil 

 

pape[ø] Teixeira (1995); 

Espiga(2001); Oliveira 

et al (2005) 

Quadro 4: Estudos de variação da lateral alveolar /l/ no português brasileiro 
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5.2 Variantes encontradas e análise inicial 

 

Na nossa pesquisa, além das variantes [w] e [O], encontramos como variantes a 

iotização [j] e a aspiração [h], que computaram 582 (quinhentas e oitenta e duas) ocorrências, 

sendo assim distribuídas: 

 
426 – vocalização labial [w] – 73%  130 – apagamento [O] – 22% 

22 – aspiração [h] – 3%   4 – iotização [j] – menos de 1 % 

  
Na primeira rodada do GOLDVARB, os resultados implicaram muitos knockouts

10, 

por conta da baixa quantidade de realizações de determinadas variantes. 

 
 No caso da forma aspirada, ocorreram knockouts nas seguintes situações: 

a    Na variável tonicidade, por conta da não existência de ocorrências na sílaba postônica; 

b  Quanto à posição da sílaba da coda, ocorreram knockouts quando a sílaba com /l/ se    

encontrava no meio e no final da palavra; 

c    Não houve ocorrências de [h] antes de vogal e contexto seguinte nulo; 

d    Diante da vogal média /E/ e das vogais altas, o segmento também não foi aspirado; 

 
Em relação à forma iotizada, devido ao número ínfimo de ocorrências, os knockouts 

foram mais quantificados. Apenas na restrição localização, as realizações não foram 

contabilizadas em um único nível. Deste modo, os knockouts ocorreram nas seguintes 

circunstâncias: 

 
a    Na restrição sexo, não houve realização na fala das mulheres; 

b    Nenhum falante pouco escolarizado realizou a forma iotizada; 

b    O [j] não foi realizado na fala dos habitantes de 15 a 25 anos; 

d  Houve knockout na restrição tonicidade, porque também na sílaba postônica nenhuma 

ocorrência foi computada; 

e    A iotização do /l/ não se realizou na sílaba final da palavra; 

f    As quatro ocorrências detectadas estavam diante de uma consoante labial, sendo duas em   

contexto /al/ e duas em contexto /ul/. Por isso, as restrições contexto seguinte e contexto 

precedente também tiveram knockouts. 

                                                 
10  Os knockouts ocorrem quando todas as realizações são contabilizadas em apenas um grupo de restrições. 
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g  No caso das classes de palavras, a variante [j] se manifestou apenas em substantivo e 

verbo. 

 
Os resultados confirmaram o que estudos anteriores já prenunciaram sobre a 

predominância da variante [w] nos dialetos de base do português do Brasil. Dentre as formas 

não-padrão11 que foram encontradas na amostra, o apagamento obteve 22% do total de 

ocorrências do corpus, enquanto as outras realizações foram mais restritas. 

 
É de conhecimento comum que a fala estigmatizada se deve a restrições externas como 

a pouca escolaridade do falante. Por isso, procuramos interpretar as ocorrências para saber se 

tal comportamento também ocorreu na amostra. O quadro 5 descreve como foram os 

resultados das realizações da vocalização e o quadro 6 descreve os resultados do apagamento, 

em que não houve knockouts na primeira rodada do programa computacional. 

 

Restrição [w] 
Sexo A variante foi mais recorrente na fala feminina com 75% contra 

69% da fala masculina. 
Escolaridade O falante com mais de 8 anos de escola vocalizou em 76% da 

amostra e o menos escolarizado, 68%. 
Faixa etária 
 

O falante mais jovem realizou 83% da vocalização, enquanto a partir 
de 26 anos, os índices chegaram a 63%. 

Localização Esta variante foi mais favorecida pela zona urbana com 81%. 
Tonicidade 
 

A vocalização chegou a 85% na sílaba tônica, 62% na pretônica e  
28% na postônica. 

Posição da sílaba da 
coda 
 

Os percentuais se mantiveram relativamente próximos. No início 
foram vocalizadas 71% das realizações, no meio da sílaba, 70% e no 
final, ocorreu o maior afastamento: 69% no final absoluto e 78%. 

Contexto seguinte 
 
 

Diante das labiais, a vocalização foi mais manifestada, atingindo 
83%. Diante de coronais, tivemos 68%, aproximando-se dos 69% 
antes de  vogais e dorsais, que chegaram a 71%.  Em contexto nulo, 
o índice chegou a 69 % 

Contexto 
precedente 
 

O índice de vocalização foi quase categórico após a vogal /a/, com 
90%. Diante das vogais médias, tivemos uma média de  65% e nas 
vogais altas chegamos a 46% após /i/ e apenas 13% após a vogal /u/. 

Classe de palavra 
 

Os índices de realização de [w] chegaram a ser próximos em 
substantivos (77%), verbos (76%) e advérbios (77%), diminuindo 
para 64% em adjetivos e nas demais classes contabilizando apenas 
17%. 

Quadro 5: Interpretação dos dados da vocalização após a primeira rodada do GOLDVARB 
 
 

                                                 
11 Convém mencionar que a forma padrão existente na fala arcoverdense é caracterizada pela vocalização labial 
do /w/, como ocorre em boa parte dos dialetos do Português Brasileiro.  
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Restrição [O] 
Sexo Com pouca diferença, foi mais realizado na fala masculina, com 

24% contra 20%. 
Escolaridade Nessa restrição, o apagamento ocorreu mais freqüentemente na fala 

de 24% de pessoas pouco escolarizadas contra 20% dos que 
passaram do ensino médio. 

Faixa etária 
 

Foi na faixa intermediária (26 a 49 anos), que houve maior 
incidência de apagamento, 33%. As outras faixas tiveram índices 
bem próximos: 15% e 18%. 

Localização O apagamento foi mais realizado na zona rural com 33%. 
Tonicidade 
 

O percentual desta variante foi maior na sílaba postônica, 71%. Na 
tônica, foram 12% e na pretônica, foram 23%. 

Posição da sílaba da 
coda 
 

Houve menos apagamento na sílaba inicial, 13%. No meio, o /l/ foi 
26% apagado, enquanto no final em fronteira tivemos 21% e no 
final absoluto, 30%.   

Contexto seguinte 
 
 

Obtivemos um percentual próximo de apagamento diante das 
labiais, dorsais e vogais, que perfizeram 11%, 13% e 19%, 
respectivamente. Antes de coronais, os índices foram 25% e no 
contexto nulo, os percentuais foram de 30%. 

Contexto 
precedente 
 
 

Nesse contexto, o apagamento foi mais evidente após as vogais 
altas, chegando a 82% depois de /u/.  Os percentuais após as vogais 
médias oscilaram entre 22 % e 34% e após a vogal central, os 
índices se restringiram a apenas 3%.   

Classe de palavra 
 

Tanto em substantivos, quanto em advérbios, houve proximidade 
nos percentuais, que chegaram a 20% e 22%, respectivamente, mas 
a maior classe favorecedora foi a dos adjetivos com 34%, enquanto 
os verbos e as outras classes não passaram dos 4%. 

Quadro 6: Interpretação dos dados do apagamento após a primeira rodada do GOLDVARB 
 
 
5.3      Resolução de problemas  

 
Como encontramos na amostra ocorrências com quatro variantes, nossa proposta 

inicial era de analisar no programa GOLDVARB uma variável eneária (ROBINSON ET AL, 

2004). Contudo, o número de ocorrências das formas [h] e [j] foi bastante restrito, como os 

exemplos abaixo podem comprovar. Por conta dos knockouts que ocorreram na primeira 

rodada do programa, retiramos as ocorrências aspiradas e iotizadas das rodadas do programa.  

 

[h] [j] 
vo[h]temo 
fa[h]sidade 
fa[h]so 
qua[h]quer(4) 

a[h]guém 
vo[h]tou 
a[h]fase 
fa[h]ta(2) 

so[h]teiro 
so[h]dado 
fa[h]tando 
a[h]guma(3) 

vo[h]tava 
sa[h]teado 
fa[h]tou 

ca[j]ma 
pa[j]ma 
descu[j]pe 
descu[j]pando 

Quadro 7: Realizações com as variantes /h/ e /j/ 
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Diante desta medida, a variável passou a ser binária, ou seja, o corpus para esta 

pesquisa foi redimensionado para apenas duas variantes, constituindo-se de um total de 556 

ocorrências.  

  
Os grupos selecionados pelo programa por ordem de relevância na primeira rodada 

binária foram contexto precedente, localização, tonicidade, classe de palavra, posição da 

sílaba, sexo, escolaridade e faixa etária. O programa descartou o grupo de restrições que 

compõe a restrição contexto seguinte, ao contrário dos trabalhos de Teixeira (1995) e Oliveira 

et al (2005), nos quais essa restrição se mostrou relevante. No nível 8 da primeira rodada do 

stepping down
12, de onde os resultados deveriam ser retirados, o programa não apresentou 

convergência de interação entre as restrições, processo já verificado em níveis anteriores. Para 

saber qual ou quais restrições provocaram esta falta de convergência, decidimos observar as 

interações entre elas, desde o segundo nível da rodada, quando se iniciam os agrupamentos.  

 
Nos níveis 2 e 3, o programa selecionou as restrições contexto precedente e  

localização, e houve convergência nas combinações desses grupos com as outras restrições. 

No entanto, do nível  4 em diante, ao ser acrescido o grupo da tonicidade, não houve iteração 

na combinação contexto precedente,  localização, classe de palavra e tonicidade. A partir daí, 

a cada acréscimo, houve uma ou mais rodadas sem iteração entre os grupos. Por isso 

decidimos cruzar as restrições lingüísticas com as demais, para verificar como as ocorrências 

se mantiveram nessas combinações.  

 
A princípio, observamos o cruzamento entre classe de palavra e tonicidade: 

 
Variantes [w] [O] 

Restrições  tônica postônica   pretônica  total tônica postônica   pretônica   total 
substantivo 214 0   30 244 41   1 23 65 
adjetivo 77 18  7 102 3 48  2 53 
verbo 18 0  23  41 1   0   1   2 
advérbio  4 0  18   22 1   0   8   9 
outro 4 0  13   17 0   0   1   1 
Total  317 18 91 426 46 49 35 130 

Tabela 1: Cruzamento entre classe de palavra e tonicidade 
 

                                                 
12  Informações sobre os procedimentos da análise quantitativa podem ser encontradas na seção 2.7 intitulada “O 
tratamento computacional: uma análise multivariada pelo GOLDVARB 2001” no capítulo sobre a metodologia 
do trabalho e maiores informações, consultar Robinson et al. (2001). Disponível em < 
http://www.york.ac.uk/depts/lang/webstuff/GOLDVARB/manual/manualOct2001.html.> Acesso em 10 de 
janeiro de 2006. 
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Observando a distribuição dos dados, percebemos uma evidente relação não-

ortogonal13. Em relação à sílaba postônica, só encontramos o /l/ vocalizado nos adjetivos 

deplorável, difícil, fácil, horrível, impossível, incrível, razoável e responsável e uma 

ocorrência substantiva (álcool) com o segmento apagado. Esse resultado reflete a ocorrência 

do segmento, nesse contexto, no léxico da língua em que não há /l/ em posição de coda na 

sílaba final da palavra em qualquer outra categoria gramatical nessa tonicidade, à exceção de 

adjetivos e de alguns substantivos quais sejam: álcool, móvel, níquel, nível, combustível, 

fusível, rímel, túnel, fóssil, projétil, réptil e cônsul. Vejamos se a mesma não-ortogonalidade 

ocorre ao cruzarmos classe de palavra com a posição da sílaba da coda: 

 
Variantes [w] [O] 

Restrições  início meio final 
front. 

final      
absoluto 

total 
 

início meio final 
front. 

final      
absoluto 

total 
 

substantivo 51 27 104 62 244 8 23 11 23 65 
adjetivo 27 4 36 35 102 2 3 28 20 53 
verbo 30 10 1 0 41 1 1 0 0 2 
advérbio  0 18 4 0 22 6 1 1 1 9 
outro 13 0 2 2 17 0 0 1 0 1 
Total  118 59 146 103 426 17 28 40 45 130 

Tabela 2: Cruzamento entre classe de palavra e posição da sílaba da coda 

 

Neste cruzamento, a falta de ortogonalidade persiste em relação ao verbo, pois não 

houve nenhuma ocorrência com a lateral em fim de palavra. Esse fato, como já dissemos, é 

reflexo das possibilidades léxicas da língua. Também em relação à posição, à exceção dos 

advérbios mal e tal, só existem mais quatro advérbios terminados em /l/, quais sejam: afinal, 

igual, brutal e legal, os quais não foram encontrados em nossos dados. Com isso, supomos 

que as quatro realizações vocalizadas e as que tiveram o segmento apagado se repetiram na 

amostra. As demais divergências talvez sejam explicadas com o cruzamento entre o grupo das 

classes de palavras com o contexto precedente. 

Variantes [w] [O] 
Restrições   a E i ç o u total a E i ç o u total 

substantivo 166 30 18 25 1 4 244 9 11 0 15 4 26 65 
adjetivo 79 4 15 0 4 0 102 1 7 41 1 0 3 53 
verbo 28 0 0 4 7 2 41 0 0 0 0 0 2 2 
advérbio  19 0 3 0 0 0 22 1 0 2 0 0 6 9 
outro 16 0 1 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 1 
Total  308 34 37 29 12 6 426 12 18 43 16 4 37 130 

Tabela 3: Cruzamento entre classe de palavra e contexto precedente 

                                                 
13 Termo estatístico que indica a não existência de dados em determinada situação, independentemente do 
procedimento quantitativo seguido. (PRESTON, comunicação pessoal, 2006) 
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A vogal /o/ é foneticamente variável em vários estados brasileiros, principalmente os 

que pertencem ao Nordeste. Uma das realizações encontradas em nosso corpus foi a palavra 

folgado, com realizações [fow»gadU] ou [fç»wgadU], o que pode sinalizar que certos vocábulos 

como soldado, empolgado, moldado poderiam ter as duas realizações fonéticas do /o/. Isso 

explicaria o índice mais relevante de realizações com [ç], encontrado na nossa amostra.  Em 

relação ao apagamento, encontramos poucas realizações apagadas com esse contexto 

precedente, restringindo-se às classes substantivo e adjetivo com a vogal aberta, e a 

substantivos com a vogal fechada. 

 
Não podemos dizer que ocorreu falta de ortogonalidade no caso da não existência de 

ocorrências verbais com /l/ seguido de /E/ e /i/. Na língua portuguesa existem verbos como 

beldar, feltrar, e filmar, filtrar, bilrar, que justificam esta afirmação. O mesmo deve 

acontecer com advérbios terminados em /e/, que mesmo sem aparecerem nos dados, poderiam 

ter o segmento manifestado antes do sufixo  –mente como horrivelmente, incrivelmente, etc.   

 

 A tabela abaixo mostra o que ocorre entre a classe gramatical e o contexto seguinte: 

Variantes [w] [ç] 
Restrições  lab. cor. dor. vogal nulo total lab. cor. dor. vogal nulo total 
substantivo 47 75 24 38 60 244 4 31 2 5 23 65 
adjetivo 14 34 2 17 35 102 6 17 2 9 19 53 
verbo 7 33 1 0 0 41 0 2 0 0 0 2 
advérbio  17 3 0 2 0 22 1 6 0 0 2 9 
outro 1 1 13 0 2 17 0 0 1 0 0 1 
Total  86 146 40 57 97 426 11 56 5 14 44 130 

  Tabela 4: Cruzamento entre classe de palavra e contexto seguinte  
 

Na tabela acima, ocorreram restrições na quantidade dos dados ou até mesmo 

quantidade nula em determinadas classes de palavras. No caso dos verbos, é de se esperar que 

não tenha havido ocorrências verbais com o /l/ seguido de vogais ou em contexto nulo, uma 

vez que nenhum verbo termina com a consoante lateral. Vejamos o que ocorre com o 

cruzamento entre tonicidade e posição da sílaba da coda na palavra: 

 
Variantes [w] [O] 

Restrições  início meio final em 
fronteira 

final 
absoluto 

total início meio final em 
fronteira 

final 
absoluto 

total 

Tônica 63 26 137 91 317 7 5 11 23 46 
Postônica 0 0 8 10 18 0 0 28 21 49 
Pretônica 55 33 1 2 91 10 23 1 1 35 
Total  114 63 145 104 426 17 28 40 45 130 

Tabela 5: Cruzamento entre tonicidade e posição 
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De acordo com a tabela, a não ortogonalidade ocorre principalmente em relação à 

fronteira de palavra com segmento em sílaba tônica, na qual o número é maior. Se tivéssemos 

acrescentado à restrição tonicidade o grupo dos monossílabos, perceberíamos que grande 

parte deles se apresentou na amostra em fronteira de palavra, pois é muito freqüente na fala 

construções do tipo mal ele chega, sol na cabeça, sal na comida, o que talvez explicasse o 

número nessa posição. Como as postônicas com o /l/ na coda da sílaba são inexistentes em 

início e meio de palavra, não encontramos casos na amostra. Nessa tonicidade, os resultados 

reforçam o que, de fato, existe na língua portuguesa, na qual, o grupo de palavras com /l/ em 

sílaba postônica é restrito, e com a sílaba pretônica, o fonema aparece sempre no início e no 

meio da palavra.   

 
Cruzaremos agora a tonicidade com o contexto seguinte:       

            
Variantes [w] [ç] 

Restrições  lab. cor. dor. vogal nulo total lab. cor. dor. vogal nulo total   
Tônica 56 101 18 53 89 317 4 14 0 5 23 46 
Postônica 1 4 1 4 8 18 5 14 1 9 20 49 
Pretônica 29 41 21 0 0 91 3 28 4 0 0 35 
Total  86 146 40 57 97 426 12 56 5 14 43 130 

Tabela 6: Cruzamento entre tonicidade e o contexto seguinte 
 

Em relação ao contexto seguinte ao /l/ em sílabas pretônicas, a língua portuguesa ajuda 

a compreender o porquê da não existência de ocorrências em contexto nulo, o que sugeriria 

que o /l/ nesta tonicidade também deveria ocorrer no final da palavra. Ao que parece, as 

palavras pretônicas possuem a lateral em sílaba interna, sendo muitas delas derivadas de 

adjetivos, como no caso difícil - dificilmente.   

 

 Por fim, veremos o que ocorreu entre a tonicidade e o contexto precedente: 

 

Variantes [w] [ç] 
Restrições   a E i ç o u total a E i ç o u total 

Tônica  237 30 18 26 2 4 317 6 11 1 14 4 10 46 
Postônica 0 4 14 0 0 0 18 0 7 41 1 0 0 49 
Pretônica  71 2 5 3 10 2 91 6 0 1 1 0 27 35 
Total 308 34 37 29 12 6 426 12 18 43 16 4 37 130 

Tabela 7: Cruzamento entre tonicidade e contexto precedente  

 

Esta tabela revela a não existência de dados em sílaba postônica em contextos /al/, /çl/, 

/ol/ e /ul/, limitando-se, no caso do /o/, apenas à palavra álcool. Esta ocorrência teve o fonema 
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lateral apagado [»awkU] e, associada à possibilidade de os demais vocábulos terem o /l/ apenas 

após as vogais /e/ e /i/ nessa tonicidade, determinada pelo léxico do português, justificamos a 

falta de ortogonalidade dos dados da tabela. 

 
 Para tentarmos resolver os problemas da não ortogonalidade dos dados, procuramos 

eliminar o que causava a falta de convergência: 

a) Sendo o grupo de tonicidade e categoria gramatical incompatíveis, decidimos rodá-

los separadamente. 

b) Retiramos a restrição classe gramatical e a incompatibilidade permaneceu quando 

cruzamos posição, contextos precedente e seguinte, e tonicidade. 

c) Numa terceira rodada, optamos por amalgamar algumas restrições com pesos relativos 

próximos, o que não acarretaria uma variação relevante. 

d) Como só houve uma ocorrência substantiva com o /l/ em sílaba postônica e as demais 

sempre se tratavam principalmente de adjetivos, decidimos excluir a restrição 

postônica.  

e) No grupo do contexto precedente, percebemos, pela realização dos dados, que o mais 

importante para a ocorrência da variação do /l/ é o grau de abertura da vogal e não o 

ponto de articulação. Por este motivo, decidimos recodificar esse grupo, considerando 

a abertura. Para isso, permanecemos com a vogal baixa /a/, amalgamamos as vogais 

/e/ , /o/ e /ç/  às vogais médias e as vogais /i/ e /u/ às vogais altas.  

f) Após fazermos os ajustes necessários, rodamos novamente o programa. Na rodada 

selecionada pelo stepping-down, houve convergência entre os agrupamentos e os 

grupos selecionados por ordem de significância passaram a ser contexto precedente, 

localização, tonicidade, classe de palavra e contexto seguinte. Não foram, portanto, 

selecionadas as restrições posição da sílaba, sexo, faixa etária e escolaridade. 

g) Graças às mudanças facultadas pela avaliação do parâmetro de ortogonalidade, os 

grupos tonicidade, classe de palavra e contexto seguinte, que, anteriormente não 

convergiam com os outros grupos, passaram a convergir e, por isso, permaneceram 

incluídos na seção de grupos de restrições selecionadas.   

 
Para atingir a convergência necessária, foi indispensável a exclusão de alguns tokens. 

Por isso, após a amálgama, os dados a serem analisados se resumiram a 489 ocorrências. 

Passaremos, agora, à análise dos dados a partir das restrições selecionadas no programa, 

depois de resolvermos os problemas de iteração encontrados nas primeiras rodadas. 
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5.4     Análise das restrições selecionadas  

 

Para Labov (1972), convém considerar em que medida as restrições sociais estão 

envolvidas nos processos sistemáticos de mudança fonológica e gramatical. Isso justifica a 

relevância de tais restrições em análises sociolingüísticas, uma vez que o ambiente social 

exerce bastante influência no comportamento lingüístico, que varia tanto entre comunidades 

como entre fenômenos lingüísticos. Por isso, para a análise da lateral alveolar /l/, dentre as 

restrições extralingüísticas sugeridas para a pesquisa, foi selecionada na computação dos 

dados pelo stepping up do GOLDVARB apenas a restrição localização. 

 

5.4.1   A restrição social localização  

 

 Vários estudos de cunho sociolingüístico se valeram da localização geográfica como 

favorecedora das variantes encontradas. Estudos comparativos são comumente realizados para 

conferir as marcas que cada comunidade traz na língua, sejam de etnias distintas ou zonas 

próximas de localização divididas pela região urbana e rural. Labov (op cit) já verificou que 

os dialetos rurais podem se transformar em dialetos de grandes centros urbanos, por conta da 

migração.  A tabela abaixo mostra em que circunstâncias o segmento lateral varia da zona 

urbana para a rural. 

 

Localização Ocorrências /total % Peso relativo 
zona urbana  264/299 88 0.62 
zona rural 144/190 75 0.31 

Tabela 8: Vocalização com base na zona de localização 

 
 A tabela 8  mostra que a variante de prestígio se sobressai na zona urbana com peso 

0.62 contra 0.31 na fala rural, ao contrário do que ocorre com o apagamento, que é mais 

encontrado na zona rural como observamos na tabela abaixo:  

 
Localização Ocorrências /total % Peso relativo 

zona urbana  35/299 11% 0.37 
zona rural 46/190 24% 0.68 

Tabela 9: Apagamento com base na zona de localização 
 

 A tabela 9 mostra que o apagamento se destacou na zona rural com peso 0.68, 

enquanto que, na zona urbana, o peso chegou a 0.37. Restrições externas não consideradas 
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para esta análise possivelmente contribuíram para esta variação nos dados. Acreditamos que 

dificuldades financeiras, profissionais ou ambientais afastem alguns habitantes rurais da 

convivência urbana, dado o peso de 0.31 para o  desfavorecimento do [w] e favorecimento do 

apagamento com peso 0.68.  Esse fator decorre também do menor índice de escolarização das 

áreas rurais, favorecendo a manutenção de formas típicas dos falares não-padrão, semelhante 

à pesquisa de Santos (2004) em Goiás. 

 

5.5     Restrições lingüísticas 

 

 Concernente às restrições lingüísticas, o programa computacional selecionou por 

ordem de relevância as restrições contexto fonológico precedente, tonicidade, classe de 

palavra e contexto fonológico seguinte. Tentaremos, então, interpretar os dados encontrados a 

partir de como o segmento lateral em coda se manifesta diante dessas restrições. 

 

5.5.1    Contexto fonológico precedente 

 

 A restrição contexto fonológico precedente foi a primeira do grupo das lingüísticas a 

ser selecionada pelo programa computacional. Analisando o grupo de fatores que a compõe, 

percebemos que as vogais se comportaram de maneira bastante divergente. Conforme 

argumentamos na resolução de problemas, parece que a variação do /l/ não depende da 

qualidade da vogal precedente, mas do grau de abertura. Por este motivo, os resultados foram 

computados a partir da classificação de abertura vocálica encontrada em Silva (1999) como 

vogal baixa, vogais médias e vogais altas.  

 
 As realizações com [w] foram mais acentuadas diante da vogal baixa /a/ [»kawm´], 

com maior probabilidade de ocorrência com peso relativo 0.73. Diante das vogais médias /E/, 

/o/ e /ç/, os pesos chegaram a 0.17 com realizações do tipo [pa»pEw], [»sowdU] e [pai»çw]. No 

caso das vogais altas /i/ e /u/, as realizações semivocalizadas atingiram apenas 0.08, 

apresentando-se como em [fu»niw] e [»fiwmI].  

 
A probabilidade das ocorrências com a lateral apagada após a vogal baixa ([ka˙na»va]) 

chegou a 0.26, mas ocorreu um elevação considerável junto aos outros segmentos vocálicos, 

tendo peso 0.83 após as vogais médias como em [to»nE], [»povU] e [Zira»sç]. O índice 
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probabilístico foi mais acentuado com 0.91 depois das vogais altas [fu»ni] e [ku»tur´]. A tabela 

10 mostra o quantitativo em relação às duas realizações variáveis: 

 

Variante [w] 
Contexto Precedente  Vogal baixa Vogais médias   Vogais altas 
Apl./total 309/321 70/100 29/68 
Percentual 96% 70% 42% 
P. relativo 0.73 0.17 0.08 
 
Variante [O] 

Contexto Precedente  Vogal baixa  Vogais médias  Vogais altas 
Apl./total 12/321 30/100 39/68 
Percentual 3% 30% 57% 
P. relativo 0.26 0.83 0.91 

Tabela 10: Influência do contexto vocálico precedente na vocalização e no apagamento 
 

Após a vogal baixa, o peso de 0.73 sugere uma predominância à vocalização, que, na 

visão de Quednau (1993), se deve ao fato de se criarem ditongos nítidos de vogais não-altas. 

 
Os índices de apagamento quase categóricos após vogais altas, particularmente após 

/u/, se devem a características idênticas entre esta vogal e o glide [w], por conta do processo 

de assimilação que favorece a não realização de um dos fonemas. 

 
Por isso, com base nas vogais precedentes, a regra fonológica de vocalização e 

apagamento, a partir de Bisol (1999), seria da forma disposta em (2): 

 

(2) 

 

a) /l/ � [w] / V baixa.____$   b) /l/ � [O]  / V altas e médias.____$  

 

Como percebemos pela tabela 10, os índices probabilísticos de apagamento após 

vogais altas (0.91) e médias (0.83) foram bem próximos na amostra, ao passo que após a 

vogal baixa (0.26), o índice se manteve restrito.  

 
O quadro seguinte poderá servir de base à interpretação dos índices alcançados. Para 

sua composição, procuramos descartar, na medida do possível, vocábulos de contextos 

semelhantes para não haver interferência dos mesmos.  
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Vogal baixa Vogais médias Vogais altas 

Alface 

Algaroba 

Algodã o 

Alguém 

Alvo 

Analfabeto 

Animal 

Assaltada 

Assalto 

Atual 

Atualmente 

Calçamos 

Calmo 

Maltratar 

Palmatória 

Aluguel 

Anzol 

Cascavel 

Coronel 

Empolga 

Envolvia 

Papel 

Pólvora 

Resolveu 

Revólver 

Selvagem 

Soldado 

Solta  

Solteiro 

Voltar 

Adulterar 

Adulto 

Agricultor 

Anil  

Convulsão 

Desculpa 

Desculpando 

Dificilmente 

Expulso 

Fácil 

Faculdade 

Filme  

Humildade 

Julgamento 

 Última 

Quadro 8: Vocábulos com /l/ em coda face ao contexto precedente 

 
 

Dentre os exemplos mencionados anteriormente, em relação à vogal baixa, 

verificamos que a lateral em vocábulos como algaroba, algodão, analfabeto, animal, atual, 

calçamos, maltratar, palmatória podem ser apagados facilmente na linguagem popular.  Após 

as vogais médias como em  selvagem, solta e voltar, o fonema não é apagado, assim como na 

palavra filme, que vem com o /l/ após vogal alta.  

 
Considerando o peso baixo nesse contexto precedente, supomos que restrições 

lingüísticas como tonicidade, classe de palavra e contexto seguinte,  e extralingüísticas como 

a localização possam interferir no apagamento, como poderemos confirmar mais adiante no 

cruzamento entre essas restrições.  

 

5.5.2   Tonicidade 

 
 Esse grupo inicialmente era formado pelos ambientes tônico, postônico e pretônico. 

Devido à exclusão do ambiente postônico, a análise se restringiu à sílaba tônica e pretônica. 

 
 Em nossa pesquisa, percebemos que a sílaba tônica favorece a realização da forma de 

prestígio com peso 0.61 contra 0.21 da pretônica, o que torna a restrição tonicidade 

importante condicionador para verificação da variante [w]. Já o grupo das pretônicas foi o 

maior favorecedor do apagamento, com peso 0.78, enquanto o ambiente tônico o 

desfavoreceu com o peso 0.38.  

 
 A tabela 11 adiante mostra exemplos das realizações de cada variante, associadas aos 

percentuais que obtiveram quanto à tonicidade: 
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[w] [ø]  

Apl./total % P.R. Ex. Apl./total % P.R.  Ex. 

Tônica 317/363 87 % 0.61 Zç˙»naw 46/363 12 % 0.38 pa»pE 

Pretônica 91/126 72 % 0.21 sçw»dadU 35/126 27 % 0.78 aga»rçb´ 
  Tabela 11: Influência da tonicidade na variação da lateral 

 
 

Pelos dados, percebemos que o traço [+ acento] favorece a vocalização, enquanto  o 

traço [-acento] favorece o apagamento, o que mostra que a variação do /l/ depende de estar em 

silaba forte ou fraca. 

 
5.5.3    Classe de palavra 

 
    Testamos a restrição classe de palavra com o intuito de verificar se é verdadeira a 

hipótese de que as formas verbais são as mais afetadas pela vocalização do /l/ em posição de 

coda silábica. Esta restrição foi importante condicionadora na pesquisa de Mollica e Mattos 

(1989) e, ao que parece, também condiciona os nossos dados. Através da tabela 12, 

percebemos que é na conjugação verbal que o peso torna o fonema mais vocalizado que 

apagado, com peso 0.88. Das 23 realizações com verbos, 10 tinham a lateral após a vogal 

baixa (almoçar, almocei, assaltando, assaltaram, calçamos, calçar, falta, faltou, maltratar, 

saltar), 8 após a vogal média /o/ (envolto, envolvia, resolveu, voltando, voltar, voltava, voltei, 

voltou) e enquanto apenas 5 foram encontradas com a estrutura /ul/ (consultou, desculpa, 

desculpando, desculpe, dificulta). Os pronomes (alguma, algum, qualquer) e o numeral (mil), 

que compõem a categoria das outras classes gramaticais  atingiram peso 0.61.  

 

Classe de palavra Exemplo Aplicação/total % Peso relativo 
Substantivo Zç˙»naw 244/308 79% 0.43 

Adjetivo fçw»gadU 84/89 94% 0.49 

Advérbio  atUaw»me)tI 22/31 70% 0.35 

Verbo asaw»ta)dU 41/43 95% 0.88 

Outros aw»gum´ 17/18 94% 0.61 

Tabela 12: Influência da restrição classe de palavras na vocalização 
 
 

No caso do apagamento, a tabela seguinte apresenta exatamente o contrário. O 

apagamento do /l/ foi mais evidente na classe dos advérbios, com peso 0.64. Nas classes 
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substantivo e adjetivo, a probabilidade de apagamento é neutra, com pesos de 0.56 e 0.5114, 

respectivamente.  Deste modo, as classes que favoreceram a vocalização, desfavoreceram o 

apagamento.  

 
Classe de palavra Exemplo Aplicação/total % Peso relativo 
Substantivo pa»pE 64/308 20% 0.56 

Adjetivo anafa»bEtU 5/89 5% 0.51 

Advérbio  difisime)tI 9/31 29% 0.64 

Verbo difi»kut´ 2/43 4% 0.11 

Outros kWa»kE 1/18 5% 0.38 

Tabela 13:  Influência da restrição classe de palavras no apagamento  
 

 
Na tabela 12, percebemos percentuais de 94% para a vocalização em adjetivos e em 

outros itens gramaticais. No caso do apagamento, os índices dispostos na tabela 13 foram de 

5% para as duas classes.  Entretanto, os pesos relativos divergem de uma classe para outra nos 

resultados das duas variantes. Em nossos dados, computamos 33 adjetivos, já tendo retirado 

os que possuíam a lateral em sílaba postônica, e 7 vocábulos de outras classes gramaticais, 

como mostramos no quadro abaixo:  

 

Adjetivos Pronomes e numerais 

(outros) 

Alcoólica 

Alternativo 

Analfabeto 

Anil 

Assaltada 

Atual 

Calmo 

Cerebral 

Cervical 

Dominical 

Especial 

Espiritual 

Expulsa 

Expulso 

Falsas 

Fundamental 

Geral 

Igual 

Legal 

Liberal 

Medieval 

Normal 

Pentecostal 

Principal 

Profissional 

Real  

Rural 

Salgada 

Salteado 

Selvagem 

Solta 

Solteira 

Solteiro 

Alguém 

Algum 

Alguma 

Algumas 

Alguns 

Mil 

Qualquer 

 

Quadro 9: Ocorrências de adjetivos, pronomes e numerais (outros) 

 

                                                 
14 Este peso implica quase na neutralidade de um determinado fator em condicionar uma variante, que, segundo a 
interpretação de Naro (1992) para modelo logístico, o valor de referência de 0.50 é correspondente à média de 
valores para as restrições de cada grupo e, por isso, é neutro à variação do fenômeno. Assim, um valor superior a 
ele é favorável e inferior não contribui para a aplicação da regra. 
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 Nas ocorrências do quadro 9, percebemos que, no caso dos adjetivos, à exceção de 

anil, expulsa, expulso, selvagem, solta, solteira, solteiro, todas as demais possuem contexto 

/al/, sendo a grande maioria dessas com a lateral na sílaba final, o que insinua uma 

probabilidade maior de apagamento, ao contrário do que ocorreu com a outra classe, cuja 

probabilidade de apagar o fonema recai preferencialmente para a palavra qualquer. Isso talvez 

justifique a disparidade entre percentual x peso relativo nas tabelas anteriores. 

 
Quanto ao verbo, a não existência da classe com a seqüência (xl#) ajuda a explicar o 

motivo da probabilidade mínima de apagamento, talvez por influência do contexto 

precedente, o que pode ser verificado no cruzamento entre estas restrições. Câmara Jr. (2002) 

ratifica a caracterização dessa classe, em oposição aos nomes, pelo valor dinâmico de sua 

significação, expressando realidades situadas no tempo e, em conseqüência disso, torna-se 

mais presente na fala culta, como confirmamos com o peso  0.88 para a vocalização. 

 
Os resultados indicam que a classe verbal, restrita a 0.11 de peso relativo, não 

condiciona o apagamento como ocorre com as classes substantivo e adjetivo e, principalmente 

o advérbio, que tem a maior probabilidade.  Segundo Hummel (2000), na língua portuguesa 

há uma série limitada de advérbios curtos lexicalizados como bem, mal, depressa, devagar. 

Tal limitação torna necessária a derivação de outras classes de palavras como os adjetivos, 

que, na nossa amostra, se mantiveram neutros na variação do segmento. Na perspectiva de 

Hummel (op cit), essa derivação resulta do mecanismo produtivo dominante na comunicação 

informal. Isso pode justificar o índice mais alto de apagamento em advérbios.  

 
Pela relação de advérbios encontrada na amostra disposta em (3), podemos supor que 

o contexto fonológico precedente pode ter alguma influência no apagamento da lateral, uma 

vez que as ocorrências adverbiais com a estrutura vogal alta + /l/ se apresentaram em maior 

quantidade e, conforme mencionamos anteriormente, a variante [O] é mais recorrente diante 

desse contexto fonológico. 

 
(3)  

- Dificilmente      �  7 realizações   - Geralmente � 4 realizações 

- Ultimamente     �  6 realizações - Realmente   � 3 realizações  

- Principalmente  � 5 realizações     - Atualmente, sexualmente, totalmente �1 realização     
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No caso dos pronomes e numerais que compõem a categoria das outras classes, além 

do número reduzido de dados que o léxico da língua possui com /l/ em coda, os contextos 

precedente e seguinte talvez sejam responsáveis pelo apagamento restrito nessa categoria.      

 
 
5.5.4    Contexto fonológico seguinte 

 

  A tabela abaixo mostra de que maneira houve interferência do contexto seguinte na 

variação do /l/. Na pesquisa de Oliveira et al. (2005), a vocalização foi mais favorecida diante 

de contexto nulo, com peso de 0.41 contra 0.21 de contexto consonantal. O apagamento, ao 

contrário, foi mais recorrente diante de consoantes (0.57) e menos recorrente em contexto 

nulo (0.41).  

 
 De maneira adversa aos estudos de Oliveira et al (op cit) e semelhante aos resultados 

de Teixeira (1995), na nossa amostra, o contexto consonantal favoreceu a vocalização e o não 

– consonantal favoreceu o apagamento, com 0.65 enquanto nos demais contextos, os pesos 

foram inferiores. 

 
Grupo de restrições Aplicação/total % Peso relativo 
Contexto seguinte [w] [O] [w] [O] [w] [O] 
Labial (alvoroço) 83/90 7/90 92% 7% 0.75 0.24 
Coronal (alto) 142/184 42/184 77% 22% 0.45 0.54 
Dorsal (alguma) 39/43 4/43 90% 9% 0.60 0.39 
Vogal (papel, aí) 53/58 5/58 91% 8% 0.42 0.58 
Nulo (jornal) 91/114 23/114 79% 20% 0.34 0.65 

Tabela 14: Influência do contexto seguinte na variação do /l/ 
 
 

Entendemos com a tabela anterior que exemplos do tipo  calma, filme, almoçar, que 

possuem o segmento lateral antes de consoantes labiais (b, f, m, p e v), estão mais sujeitos a 

manter o segmento vocalizado, embora, comumente possamos encontrar o fonema apagado 

quando seguido das labiais /f/ e /v/, como em alface e selva. Já diante de coronais, a 

probabilidade do /l/ vocalizar ou apagar é neutra, dados os pesos de 0.45 e 0.54. Supomos que 

essa neutralidade seja influenciada pelo contexto precedente. Assim sendo, o diagrama 

disposto em (4) ilustra a influência do contexto seguinte na preservação do /l/ vocalizado. 
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  (4) 
G S Z S 

K D N  

P Z T  

B L R  

M F V  

    

 0.60 – favorece pouco   0.75 – favorece mais      0.45 – não influencia 

 

Tendo em vista o comportamento distinto dos dados interpretados, decidimos 

combinar as restrições que controlam a variação do fonema estudado. 

 
5.5.5 Cruzamento entre restrições  

 
No que concerne às restrições sociais, verificamos inicialmente que os dados 

confirmam a tendência mais geral para o uso da variante de prestígio [w] na zona urbana, 

sendo esta a forma mais valorizada socialmente, ao passo que o apagamento do fonema é 

preferido pelos falantes rurais.  

 
 Segundo Sankoff (1988), casos de interação real entre restrições lingüísticas não são 

comumente detectados em estudos de regra variável. O que se procura é verificar se os 

diferentes componentes do ambiente lingüístico ou entre o ambiente lingüístico e social agem 

de modo independente ou interligado. (CEDERGREN & SANKOFF, 1974). 

 
Conforme já mencionamos, as restrições sexo, escolaridade e faixa etária parecem não 

interferir na variação do /l/. Assim, a localização do falante deve ser a principal responsável 

pelo comportamento do fonema. Isto pode ser confirmado quando cruzarmos essa restrição 

com as demais restrições sociais. Além disso, combinaremos as restrições lingüísticas para 

verificarmos quais as circunstâncias que justificam a variação do referido objeto de pesquisa. 

 
5.5.5.1 Localização x sexo 

 
No que tange à localização, conforme já mencionamos, a amostra foi retirada dos 

dados recorrentes na fala da zona urbana e rural, visto que em vários estudos variacionistas no 
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Brasil (ARAGÃO, 1996; OLIVEIRA, 2001), ela demonstra relevância para a análise dos 

fenômenos lingüísticos.  

 
Como mencionamos na análise da restrição localização, a probabilidade de a norma de 

prestígio ser mais recorrente na zona urbana é maior, enquanto na zona rural, predominam as 

formas estigmatizadas, como o apagamento da lateral em coda silábica.  

 
Ao fazermos um cruzamento da restrição sexo com a localização do informante, 

percebemos que não houve grandes distanciamentos entre os percentuais encontrados para as 

duas variantes na zona urbana. Os índices chegaram a 87% para o homem, contra 84% para a 

mulher, enquanto que, na zona rural, encontramos 13% para o homem e 16% para a mulher. 

Entendemos com isso que, em ambientes urbanos, a preferência pela norma não é 

diferenciada pelo sexo do falante.  

 
Quando se trata do apagamento, a disparidade é maior para os índices das duas 

variantes.  Semelhante à pesquisa de Fischer (1958), a mulher prefere usar a forma aceita na 

sociedade, ou seja, a vocalização labial do /l/, que  ocorreu em 71% da fala, contra 54% para a 

fala masculina. Isso demonstra que o homem rural comumente apaga mais o fonema em sua 

fala espontânea do que a mulher da mesma localização, como a tabela abaixo pode confirmar.  

 
 

Restrições [w] [O] 

Localização   Zona Urbana Zona Rural Zona Urbana Zona Rural 

Homens 87% 54% 13% 46% 
Mulheres 84% 71% 16% 29% 

Tabela 15: Cruzamento localização x sexo 
 

 
A figura 4  adiante traz uma amostra das ocorrências encontradas na fala de habitantes 

na zona urbana15. Percebemos que o apagamento da lateral não é relevante nessa localização, 

uma vez que os índices das duas variantes não sofrem grandes distanciamentos nas duas áreas, 

como disposto na tabela 15, apesar da mínima elevação para a fala da mulher.   

 

 

 

                                                 
15 A codificação para as figuras 4 e 5 segue o procedimento usado para o programa de análise quantitativa. Para 
maior compreensão da legenda, verificar a codificação das restrições sociais no subtópico 2.6 do capítulo da 
metodologia. 



 69 

 

      

� pri)si»paw  
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          ִ lE»gaw 
               »bows´                                          si»naw                                              
               dEEEEplç»Rç»Rç»Rç»Ravi 

                                                       
                               � rE»E»E»E»a             � fute»bçw                                                            � ZçZçZçZçh»»»»na 
               � pEEEEsu»»»»a           pEsu»aw                 Zçr»naw                            a»nEw 
       »»»»ta                         
                                                              
                               � ZçZçZçZçr»»»»na                       � mata»gaw                     
                                    nçh»maw             � ã»zçw       »sowtU 
                                                                   »»»»sçççç                                      
                             �  atu»»»»a        
                                     �faku»»»»dadi    a»sawtU                      

             di»fisiw         
                                            

Figura 4: Amostra das ocorrências encontradas na zona urbana 

 

Assim como fizemos com a zona urbana, segue adiante uma amostra com exemplos 

das realizações encontradas na zona rural do município, usando a mesma codificação. Na 

figura 5, podemos ilustrar a predominância da vocalização na fala da mulher e inibição na fala 

do homem, que prefere apagar o fonema. 

 

 

 
 

          ARCOVERDE 
            �  ã»»»»zçççç             
                            di»»»»fisi 
       �»pawm´                       
    SERTÂNIA        ZiRa»sçw             
                                             mawtra»tar                                        � »kWaw             PESQUEIRA 
                                                  agrikuw»tur´                                         »fawt´                                                         

�pa»»»»pEEEE       ִ fute»bçw            
�ZçZçZçZçh»»»»na                                 ZçZçZçZçh»»»»na          »sawtah                                   

                                  di»»»»fisi                                                              � ani»»»»ma                                                                    
                  � ku»»»»ha             � ki )»)»)»)»ta    � si»viw   faku»»»»dadi                               
                        BUÍQUE      ç»ç»ç»ç»tEEEE                 »»»»pam´́́́      ã»zçw                 
                                        � »awt´          
                                                       pEsU»aw             PEDRA  
                                                                                                 
                                   
                     Figura 5: Amostra das ocorrências encontradas na zona rural 
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Comparando os gráficos das restrições sociais selecionadas, percebemos quase uma 

simetria na distribuição das variantes. Ocorre uma tendência geral à vocalização labial [w], 

como uma variante de prestígio e um crescimento do apagamento na fala do município e 

arredores rurais.   

 
O município pesquisado não faz parte de um grande centro urbano o que, em 

conseqüência disso, torna os bairros e arredores rurais bem próximos. Tendo em vista essa 

proximidade, acreditamos que o fato de a mulher na zona urbana apagar mais e vocalizar 

menos que o homem, e a mulher na zona rural apagar menos e vocalizar mais que o homem 

esteja sujeito à sua escolaridade. Optamos, então, por cruzar a restrição sexo com escolaridade 

e localização, conforme apresentado no gráfico 1. 
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Gráfico 1: Vocalização segundo o cruzamento das restrições sexo x escolaridade x localização  

 

Em relação à vocalização, o gráfico acima indica que a norma culta é preservada por 

parte das mulheres escolarizadas da zona rural ao contrário do que ocorre com o homem da 

mesma localidade, que sofre uma inibição independentemente da escolaridade. Na zona 

urbana, possivelmente com a influência da mídia e com o interesse pelo sucesso profissional, 

os falantes sem escolaridade tendem a aplicar mais a norma, pois os já escolarizados possuem 

condições de escolha na fala, por já conhecerem a forma padrão ensinada nas escolas e a não-

padrão na fala espontânea. 

 
O gráfico 2 adiante ratifica o fato de que é na zona rural que a forma estigmatizada [O] 

se apresenta com mais naturalidade, especialmente na fala masculina.Já no caso da zona 

urbana, o apagamento do /l/ não se acentua com grandes percentuais.  
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Na fala de homens da zona rural, a escolaridade não interfere no apagamento, tendo 

em vista a proximidade de percentuais. Na zona urbana, contudo, apesar do índice restrito, o 

homem escolarizado se preocupa menos com normas e regras que os pouco escolarizados, 

como indica a elevação de percentuais no gráfico abaixo: 
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Gráfico 2: Apagamento segundo o cruzamento das restrições sexo x escolaridade x 
localização 

  

 As pesquisas em variação, largamente baseada em áreas urbanas, não têm questionado 

se as estruturas sociais ou sua influência no significado de restrições lingüísticas poderiam 

diferir de lugar para lugar. Muitas pesquisas em áreas não urbanas definem as restrições como 

essencialmente “urbanas” enquanto investigadoras de sua distribuição fora de cidades 

(CALLARY, 1975; GORDON, 2001; ITÔ, 1999; PRINGLE et al., 1981), enquanto, na visão 

de Hazen (2000) e Thomas (1997), habitantes das zonas urbanas e rurais falam 

diferentemente, e a formação de dialetos é um fenômeno natural e espontâneo ao 

desenvolvimento de qualquer língua. 

 
Para confirmar que a variação ocorre com base na localização do falante em vários 

períodos de vida, realizamos um cruzamento entre a restrição localização e a faixa etária do 

falante.                                                                                                                                                                                                                                         

 
5.5.5.2 Localização x faixa etária  

 
Na literatura de cunho sociolingüístico, quando se trata de faixa etária, sabemos que se 

a variante ocorrer indistintamente em todas as faixas etárias, pode significar a sua 

inconstância dentro do sistema, ocasionando um padrão curvilíneo em que os grupos extremos 
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apresentam comportamentos idênticos ao contrário da faixa intermediária, como visto em 

Naro (1992).  

 
Os resultados desta pesquisa contrariam a hipótese de que os falantes mais velhos 

apresentam a realização velarizada [¬], visto que, na região pesquisada, essa variante não é 

predominante, apresentando-se apenas na fala de habitantes provenientes de outras regiões.  

 
Na tabela seguinte, confirmamos a curvilinidade na variação do /l/ em nossos dados, 

em relação à faixa etária. Os índices da vocalização chegaram a 93% na zona rural na 

primeira faixa etária, decaem para 64% na segunda faixa e na última, tornam a se elevar 

(78%). Tal situação ocorre também na zona urbana. Os índices de [w] chegam a 89% na faixa 

dos habitantes de 15 a 26%, decaem um pouco para 82% e chegam a 92% na faixa dos mais 

experientes. Mesmo assim, a vocalização parece não ser inibida por essa restrição, 

independente da localização do falante, visto que esta variante constitui uma realização 

standard
16 em quase todas as regiões brasileiras. Já a variante estigmatizada é mais recorrente 

na fala dos habitantes rurais com idade intermediária (36%) e pouco relevante nos demais 

contextos. Habitantes com mais de 49 anos computaram apenas 2% na zona rural e 8% na 

zona urbana.  

 
                          Faixa etária  

15 a 25 anos 26 a 49 anos + 49 anos 

 
Restrição  

ZU ZR ZU ZR ZU ZR 

   [w] 89% 93% 82% 64% 92% 78% 

   [O] 11% 7% 18% 36%  8% 2% 

Tabela 16: Cruzamento localização x faixa etária  
 
5.5.5.3 Contexto precedente x contexto seguinte  

 
 Ao interpretarmos os dados, entendemos que o contexto seguinte não interfere na 

vocalização do /l/, quando o vocábulo vem após a vogal baixa /a/, pois os percentuais de 

ocorrências são muito próximos, embora também não tenham sido constatadas muitas 

ocorrências com o fonema lateral apagado, o que talvez seja reflexo da tonicidade. 

                                                 
16 Isto refere ao fato de que a variante semivocalizada com articulação labial parece ser considerada a forma 
padrão, ou seja, a forma mais prestigiada socialmente, não apenas na fala dos arcoverdenses, como os resultados 
da pesquisa apontaram, mas na maioria dos dialetos do Português Brasileiro. 
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Dentre as ocorrências apagadas com a estrutura /al/, a tabela 17 indica que  80% estão 

em sílaba pretônica e 20% em sílaba tônica. Isso confirma o que propomos anteriormente 

sobre o traço [-acento] favorecer o apagamento. 

 
No caso das vogais médias /e/, /o/ e /ç/ anteriores ao /l/, parece que a tendência à 

vocalização é maior quando antecede as labiais. Após as vogais altas /i/ e /u/, os resultados 

mostram que a vocalização é mais freqüente diante de coronais. Nessa situação, os índices 

das labiais e do contexto nulo são altos, mas não representam percentual relevante em relação 

à quantidade de dados. O segmento seguinte coronal evidencia também o apagamento do /l/, 

visto que das 49 ocorrências nesse contexto, 32 foram apagadas, representando 65% do total17. 

 
Contexto precedente a e, ç, o i, u 

Cont.seguinte [w] 95% 
calmo 

95% 
selva;  futebol foi o que mais 
gostei ; envolvia 

70% 
filme; julgamento 
 

Labial  
 
 [O] 

 
5% 
analfabeto 

5% 
selvagem; pólvora; resolveu 

30% 
dificilmente 

 
[w] 

97% 
caldo 

76% 
papel dele; soldado; bolsa 

35% 
humildade; adulto 

Coronal  
 
 [O] 

 
3% 
falsidade 

24% 
só papel, né?; sol  na cabeça, 
solteira;  

65% 
adulterar 

 
[w] 

94% 
cálculo 

83% 
pastel, coxinha; anzol com linha; 

- Dorsal  
 
 [O] 

 
6% 
qualquer 

17% 
aluguel caro aqui; folga; folguista 

100% 
julgamento 

 
[w] 

98% 
especial assim 

80% 
futebol, é vídeo-game...;  

33% 
civil e militar 

Vogal 
 
 [O] 

 
2% 
jornal, às vezes 

20% 
anzol e tarrafa; a cascavel, ela é 
uma cobra... 

67% 
paul, assim, um 
cantinho;  

 
[w] 

96% 
jornal 

47%  
papel; anzol 

80% 
Brasil 

Nulo  
 
 [O] 

 
4% 
curral 

53% 
girassol; cascavel;  

20% 
no civil 

 Tabela 17: Cruzamento contexto precedente x contexto seguinte 

 

 

 

                                                 
17 Vale salientar que, numa rodada com as consoantes separadas pelo ponto e modo de articulação, o apagamento 
foi evidente tanto diante de oclusivas alveolares quanto diante de fricativas alveolares, quando a lateral era 
seguida de vogais altas. Isso aponta para a relevância a coronalidade dessas consoantes, por se tratarem de 
consoantes alveolares, o que explica o fato de as ocorrências com as consoantes seguintes /t/ (maltratar) e /d/ 
(soldado) terem a lateral mais apagada e, a preservação da coda semivocalizada  ter sido mais evidente diante das 
outras consoantes coronais, como em bolsa, colcha, Anadelge, etc...  
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5.5.5.4 Contexto precedente x tonicidade 

 

Durante a análise dos dados do contexto precedente em 5.5.1, observamos a 

proximidade dos pesos referentes ao apagamento do /l/ após vogais altas e médias. No 

cruzamento realizado na tabela 18, tentaremos confirmar se nossa hipótese de que isso se deve 

à tonicidade procede. 

Tonicidade Silaba tônica  Silaba pretônica 
Contexto precedente [w] [O] [w] [O] 
Vogal baixa 98% 2% 92% 8% 
Vogais médias 66% 34% 93% 7% 
Vogais altas 67% 33% 20% 80% 

               Tabela 18: Cruzamento do contexto precedente x tonicidade 
 
 
A tonicidade não influencia na vocalização do /l/ depois da vogal /a/, mas desfavorece 

o apagamento, enquanto, no caso das vogais com grau de abertura mais alto, o apagamento 

ocorre mais freqüentemente na amostra. Em ocorrências com as estruturas /el/, /ol/, /çl/, a 

lateral foi constantemente apagada em realizações do tipo papel, anzol, solteiro, empolga, 

dada a tonicidade da sílaba com o fonema lateral.  

 
Baseando-nos em dados empíricos, podemos constatar que exemplos do tipo 

selvagem, voltar, soldado não possuem o /l/ correntemente apagado, uma vez que a sílaba pré-

acentuada não favorece esse comportamento, como o faz diante das vogais altas, 

principalmente no caso do /u/. Reforçamos o fato do processo assimilatório do [w] com [u] 

que possibilita o apagamento do fonema em exemplos do tipo cultura, convulsão, julgamento, 

por conta do qual o apagamento da lateral após /u/ tem sido categórico no português do Brasil. 

 

5.5.5.5  Tonicidade x classe de palavra 

 

Nesta tabela, verificamos o comportamento da tonicidade sobre os dados da amostra 

em termos de classe de palavras. 

 

Classe de Palavra Substantivo Adjetivo Advérbio Verbo Outros 
Tonicidade [w] [O] [w] [O] [w] [O] [w] [O] [w] [O] 
Tônica 84% 16% 96% 4% 80% 20% 95% 5% 100% 93% 
Postônica  57% 43% 78% 22% 69% 31% 96% 4% - 7% 

                  Tabela 19: Cruzamento tonicidade x classe de palavra  
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Pelos percentuais acima, a sílaba tônica reforça o que supúnhamos anteriormente. 

Nessa tonicidade, a predominância à vocalização não se deve à classe de palavra, visto que 

das 489 ocorrências selecionadas, 408 foram vocalizadas, sendo 87% em silaba tônica, que 

foram na tabela anterior distribuídas sem muito distanciamento nos percentuais, embora isso 

não seja majoritário. No caso das ocorrências adverbiais e no grupo outros em sílaba tônica, 

os dados foram restritos, uma vez que no léxico da língua, os advérbios se limitam a afinal, 

brutal, igual, legal, mal e tal, e para a classe outro teríamos tal, qual, algo (pronomes) e mil 

(numeral). Por este motivo, o percentual de vocalização deve ter sido ocasionado pela 

repetição dos dados com essa variante.  

 
Os dados também mostram que o apagamento é mais freqüente em formas nominais 

que em verbais. É provável que, na fala espontânea, palavras sufixadas sofram o 

enfraquecimento do /l/, enquanto palavras sem sufixo estão mais propícias à manutenção do 

fonema lateral na forma semivocalizada. 

 
5.5.5.6 Contexto precedente x localização 

 
Como mencionamos anteriormente, acreditamos que restrições extralingüísticas 

também tenham exercido influência na variação do /l/ segundo o contexto vocálico que o 

precedeu. O nosso questionamento surge da quantidade de dados com o fonema lateral 

semivocalizado ou apagado, particularmente diante da vogal baixa /a/ em que os percentuais 

obtiveram a maior disparidade.18 Com um total de 321 ocorrências nesse contexto, 309 

apresentaram a variante [w] e apenas 12 apresentaram a variante [O], o que representa um 

contraste de 96% contra 3%. 

 
Os vocábulos com a estrutura /al/ que tiveram o fonema lateral apagado foram 

alcoólica, algaroba, analfabeto, animal(selvagem), calmamente, curral, qualquer, pessoal, 

mingal, e jornal, sendo os dois últimos realizados duas vezes.  

 
Das realizações acima, à exceção do vocábulo calmamente e de uma das realizações 

de jornal, que só representam 1% do total, as demais ocorreram na zona rural (9%), o que só 

confirma a relevância da localização no apagamento da lateral, selecionada como única 

restrição social na análise dos dados  pelo GOLDVARB. 

 

                                                 
18 Ver tabela com os percentuais da variação do /l/ com base no contexto precedente no subtópico  5.5.1. 
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No gráfico seguinte, constamos a elevação dos índices percentuais de apagamento do 

/l/ diante de vogais médias, principalmente na zona rural, enquanto diante da vogal baixa, o 

apagamento não foi relevante. 
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Gráfico 3: Influência da localização no apagamento do /l/ conforme o contexto vocálico 
precedente 

 
 
 
5.5.5.7  Tonicidade x localização  

 
 Em termos quantitativos, obtivemos 116 palavras com /l/ em coda na sílaba tônica, 67 

na sílaba pretônica e 8 na postônica.  

 
 Após retirarmos das rodadas as ocorrências com /l/ em sílaba postônica por causa do 

quantitativo de dados pertencentes a uma mesma classe gramatical, realizamos a análise com 

as 183 palavras restantes, sendo 63% com a lateral em sílaba tônica e pouco mais da metade 

desse percentual (36%) em sílaba pretônica. 

 
 Questionamos o seguinte: Se o índice de vocábulos com /l/ em coda é maior em sílaba 

tônica como se confirma no léxico da língua, o índice de variação do fonema não deveria ser 

mais evidente nessa tonicidade?  Conforme o gráfico abaixo, a resposta para esta questão é 

afirmativa para a vocalização, mas negativa para o apagamento: 
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                           Gráfico 4: Variação do /l/ com base na tonicidade 
 

Como já verificamos anteriormente, o traço [+ acento] favorece a vocalização, mas 

inibe o apagamento da lateral, visto que este foi mais proeminente na sílaba não-acentuada. 

Tal divergência nos percentuais pode ser ocasionada pela interferência de restrições sociais, 

motivo pelo qual decidimos cruzar tonicidade com localização e obtivemos o seguinte 

gráfico: 
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Gráfico 5: Influência da localização no comportamento do /l/ com base na tonicidade 

 
Como já constatamos na análise da lateral sob o ponto de vista da localização do 

informante, o apagamento é mais evidente na zona rural e, no gráfico anterior, observamos 

que o percentual dessa variante é maior em sílaba pretônica e diminui no dialeto urbano. Já no 

caso do apagamento do /l/ em sílaba tônica, a inibição é ainda maior, uma vez que somente 

7% das ocorrências apagadas ocorreram na zona urbana e 22% na zona rural. Segundo Mattos 

e Silva (2000), as áreas rurais, por serem relativamente isoladas, tendem, mais que as urbanas, 

a manter traços lingüísticos mais conservadores. Isso se confirma em nossos resultados pelo 

recuo na curva do apagamento da zona rural para a urbana, uma vez que os processos naturais 
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de mudança lingüística ocorrem de forma mais acelerada em situação de intenso contato 

lingüístico (SILVA NETO, 1950), como acontece em áreas urbanas. Na zona urbana, 

verificamos o índice restrito de ocorrências de apagamento da lateral em sílaba tônica (7%), 

enquanto na zona rural, tivemos o percentual de 22%, embora tanto o quantitativo de 

vocábulos do corpus quanto o léxico da língua apontem para uma maior evidência do /l/ em 

coda nessa tonicidade.  

 
5.6       Conclusões sobre a análise das restrições  

 
O quadro abaixo apresenta os grupos de restrições que participaram das rodadas e 

indica, sistematicamente, como se processou o comportamento da lateral diante de cada nível.  

 
Grupo de restrições [w] [O] 

1. Localização   
    Zona urbana X  
    Zona rural  X 
2. Contexto precedente   
    Vogal baixa  X  
    Vogais médias  X 
    Vogais altas  X 
3. Tonicidade   
    Sílaba Tônica X  
    Sílaba Pretônica  X 
4. Classe de Palavras   
    Substantivo  X 
   Adjetivo N 
   Advérbio   X 
   Verbo X  
    Outros X  
5. Contexto seguinte   
   Labial X  
   Coronal N 
   Dorsal X  
   Vogal  X 
   Nulo  X 

        
Quadro 10: Favorecimento de restrições no comportamento do /l/ 

 
 

Considerando os grupos de restrições selecionados pelo GOLDVARB, os resultados 

evidenciam uma análise em que se tem manutenção x apagamento, uma vez que grupos que 

favorecem a manutenção, não condicionam o apagamento e vice-versa, à exceção dos que se 

mantiveram neutros a essa variação, no caso da classe de palavra adjetivo e do traço coronal 

no contexto seguinte.  
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A restrição verbo do grupo das classes de palavras obteve o peso mais alto (0.83) 

como condicionador da vocalização, enquanto os contextos precedentes /i, u/ favoreceram o 

apagamento sob todas as outras restrições com 0.91 de peso relativo. 

 
Excetuando-se as restrições adjetivo e consoante coronal, que se mantiveram na 

neutralidade, todos as outras restrições se mostraram relativamente significativas, favorecendo 

uma ou outra variante. 

 
Na pesquisa realizada, encontramos o apagamento da lateral em posição de coda 

predominantemente após vogais altas. Diante das vogais médias, houve menos favorecimento, 

principalmente após a vogal baixa. 

 
Segundo Quednau (1993), o ditongo [aw], mesmo derivado de /al/ não é apagado, a 

não ser em final de frase. Podemos, então, inferir que o baixo índice de apagamento pode ser 

justificado por esse fator. Os exemplos em (5) dão uma idéia do processo: 

 

(5) 

Jornal [Zç˙»naw] ou [Zç˙»na]                  calça  [»kaws´] 

Mingau [mi)gaU9] ou [mi)ga]                     causa [»kaU9z´] 

 
No caso das vogais médias + /l/, a variação em contexto /el/ pode estar sujeita à 

saliência fônica19. Na perspectiva de Lemle & Naro (1977), formas mais salientes são mais 

perceptíveis, por isso sofrem maior variação, como ocorre em (6): 

 
(6) 

túnel [»tunew] ou [»tunI]                          tonel [to»nEw] ou [to»nE]    

 
Já em relação ao contexto /ol/, Câmara Jr. (1977) admite a possibilidade de ocorrer 

uma variação do /o/, quando formador de ditongo [ow], como em bolsa [»bows´] ou [»bos´], 

visto que efeito semelhante pode acontecer em couro [»koU9rU] ou [»korU]. 

 

                                                 
19 Segundo esse princípio, entre duas formas niveladas, que se opõem, é mais provável a manutenção dessa oposição quando 
existe, entre elas, uma diferenciação fônica acentuada. Caso contrário, ou seja, quando for menor essa distinção, há uma 
tendência a neutralizar-se a oposição e prevalecer o uso de apenas uma das formas. (LEMLE & NARO, 1977).   
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Quanto às vogais altas, houve maior incidência de apagamento do /l/ diante de /u/, 

devido ao processo de assimilação de traços, em que o falante, por não considerar a existência 

de dois segmentos, realiza apenas um deles, talvez por efeito do processo de OCP (Obligatory 

Contour Principle – Princípio de Contorno Obrigatório). Segundo McCarthy (comunicação 

pessoal, 2006), nesse processo, elementos idênticos adjacentes são proibidos como, por 

exemplo, no caso de [uw], conforme estruturamos em (7) com a geometria dos traços. Fato 

semelhante ocorreu na pesquisa de Azambuja (1998), cujo resultado diagnosticou que, em 

fonemas como [uw] na mesma sílaba, apenas um é realizado.  

(7) 

u                                 w 
 r                                  r 

 
 

Cavidade oral 
 
                  PC         
 

      Vocálico  
 

      PV              Abertura 
 

   [dorsal] 
                            [-aberto] 

 

Assim, mesmo diante do proposto pela literatura de que sílabas acentuadas mantêm o 

fonema /l/ e as sílabas não acentuadas o inibem, nossos dados contrariam parcialmente essa 

assertiva. O apagamento do /l/ ocorre em sílabas átonas seguidas de vogal não baixa, e 

vocábulos com a lateral em silaba tônica podem ter os dois comportamentos, desde que 

estejam na sílaba final da palavra. 

 
Em relação à classe de palavra, nossos dados revelaram o apagamento mais enfático 

em advérbios com /l/ em coda. Isso já era esperado, uma vez que houve nove realizações 

adverbiais, dentre as quais duas que possuíam as estruturas /il/ e /ul/ obtiveram o maior 

número de apagamentos, enquanto na classe dos verbos  ocorreu exatamente o contrário, fato 

este também decorrente da atuação do contexto vocálico precedente. 

 
 Com relação ao contexto seguinte, o apagamento da lateral foi mais recorrente em 

final de frase (contexto nulo). Considerando a restrição não selecionada posição da sílaba da 

coda, podemos justificar essa afirmação, ressaltando a probabilidade de apagamento em final 

absoluto com peso 0.70, diminuindo para 0.63 em final em fronteira, índices bem superiores 
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aos computados nas posições frontal e medial. Além disso, conforme podemos verificar no 

léxico da língua, a maioria das palavras com /l/ em coda silábica se encontra em posição final.  

 
 Diante de labiais e dorsais, o apagamento foi pouco favorecido. Acreditamos que antes 

desse contexto, a lateral ainda esteja em processo de enfraquecimento. O apagamento é mais 

favorável antes das labiais /f/ e /v/ como em alfaiate e alvoroço e, no caso das dorsais, 

verificamos que as variações /l/ �[j] e /l/� [h] são mais recorrentes, e o apagamento ocorre 

em menor proporção. Vejamos em (8) algumas possibilidades já popularizadas na língua: 

   (8) 

 

Álcool   [»ahku]  -  [»ajku] 

Alcoólatra  [ah»kçlatr´]  -   [aj»kçlatr´] 

Algaroba  [a˙ga’rçb´]     -           [ajga’rçb´]        -             [aga»rçb´] 

Algodão  [a˙gu»dãU9]  -          [ajgu»dãU9]          -            [agu»dãU9]     

Alguém  [a˙»ge)I9n]          -          [aj»ge)I9n]             -            [a»ge)I9n] 

Qualquer  [kWah»kE]         -          [kWaj»kE]            -           [kWa»kE]                                             

Salgada  [sa˙»gad´]  -          [saj»gad´] 

Salgadinho   [sa˙ga»di)̄ U]    -        [sajga»di)̄ U]       -         [saga»di)̄ U] 

 

5.7      Restrições não selecionadas 

 

Conforme já mencionamos, é através das rodadas do grupo BINOMIAL UP & DOWN 

que detectamos os grupos de restrições significativamente relevantes ou não à variação de um 

dado fenômeno. Na nossa pesquisa, os grupos de restrições não selecionados foram os 

seguintes: 

a)  posição da sílaba da coda  b) sexo  

c) escolaridade    d) faixa etária  

 

5.7.1   Posição da sílaba da coda 

 

 Quanto a essa restrição, o segmento foi analisado em duas posições, a interna, que 

envolve a sílaba inicial e medial da palavra, e a externa com o /l/ no final em fronteira de 

palavra e no final absoluto. A localização do fonema lateral na estrutura morfológica da 
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palavra não altera a realização da vocalização. Logo, em palavras como calça, descalço ou 

local, esse comportamento sempre ocorrerá. Assim, tendo em vista que a vocalização não 

ocorre a depender da posição da sílaba da lateral em coda, como constatado em outros 

estudos, e que o apagamento tem sido ocasionado por outras restrições tanto sociais quanto 

estruturais, podemos justificar o fato de a restrição posição da sílaba não ter sido selecionada 

pelo GOLDVARB.  

 
 No caso do apagamento, contudo, a probabilidade é maior no final da palavra, como 

tem acontecido em outras pesquisas sobre a variação do /l/, o que pode ser efeito de outras 

restrições como contexto precedente e seguinte, tendo estas sido selecionadas pelo programa 

de análise.  

  
5.7.2  Sexo 

 
Labov (1966) em sua pesquisa sobre a fala em Nova Iorque destaca a importância da 

restrição sexo para uma análise sociolingüística. Antes de Labov, Fischer (1958) já teria 

constatado que a forma de prestígio parece ser mais freqüentemente utilizada pelas mulheres 

que pelos homens.  

 
A variante [w] tem sido considerada uma variedade lingüística socialmente mais 

valorizada, o que faz dela uma variante de prestígio, cujo uso é, normalmente, requerido em 

determinadas situações de interação, definidas pela comunidade como próprias em função de 

uma dada formalidade, insinuando uma semelhança ao que Labov (op cit) encontrou quando 

pesquisou os ditongos na pesquisa em Martha’s Vineyard.  

 
Mesmo assim, embora seja bastante relevante nas abordagens existentes na literatura 

sociolingüística, a restrição sexo não foi condicionadora da variação do /l/ na comunidade que 

pesquisamos, ou seja, tanto homens quanto mulheres se comportam nesse contexto de fala de 

forma praticamente equivalente. A vocalização foi realizada em 81% das ocorrências 

encontradas na fala masculina e em 84% na fala feminina. Já o apagamento foi encontrado em 

18% dados da fala feminina e 15% da fala masculina, embora tenha havido alguma diferença 

nas ocorrências coletadas na zona rural.20  

 

                                                 
20 Como mostramos no cruzamento da restrição localização com sexo no item 5.5.5.1, os índices de vocalização 
labial e de apagamento foram próximos na zona urbana, mas na zona rural, a vocalização foi evidente na fala das 
mulheres, enquanto o apagamento foi mais percebido na fala dos homens.  
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5.7.3   Escolaridade 

 
              A restrição escolaridade costuma fazer parte de quase todos os estudos 

sociolingüísticos, como fator importante na definição das variantes, por isso optamos por 

inseri-la na análise. 

 
 Para Labov (1966), pessoas escolarizadas têm uma tendência geral pela opção à forma 

de prestígio, por isso procuramos verificar até que ponto a escola influencia na fala dos 

habitantes do município pesquisado. 

 
Considerando particularmente o grupo de restrições que compõem a escolaridade, 

verificamos que à medida que o falante se escolariza, a forma padrão tende a aumentar, o que 

nos permite concordar com Votre (1994). Ela ratifica o fato da norma culta ser preferida nas 

situações mais formais e entre interlocutores com status social elevado, ao contrário da forma 

estigmatizada, que proporciona reações negativas dos usuários da língua. 

 
 De modo contrário ao que existe na literatura, percebemos, ao dispormos dos 

resultados do nosso corpus, que a variação do /l/ não sofre interferência da escolaridade. Essa 

reação pode ter contribuído para que a formação do falante fosse excluída da análise pelo 

programa estatístico, por conta da proximidade dos percentuais, em relação aos componentes 

da restrição, tanto para a vocalização quanto para o apagamento. Pessoas com pouca 

escolaridade vocalizaram o fonema lateral em 84% das realizações e 82% de ocorrências 

vocalizadas foram encontradas na fala de pessoas já escolarizadas. O percentual também foi 

próximo em relação ao apagamento. Computamos 17% na fala de pessoas pouco ou não 

escolarizadas e 15% na fala das que ultrapassaram os 8 anos de escolaridade. 

 
 5.7.4   Faixa etária  

 
A faixa etária, segundo Milroy & Gordon (2003), é uma restrição social que permite 

uma classificação mais consistente dos falantes, pois outras restrições como a localização do 

indivíduo na sociedade, sua comunidade, sua família mudam de acordo com o tempo 

(ECKERT, 1997). 

 
Diante dessa importância, consideramos pertinente mencionar os dados de acordo com 

o período de vida dos informantes, mesmo que esta restrição não tenha sido selecionada no 

programa GOLDVARB. A freqüência das variantes ocorreu, de certa forma, contrariamente 
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às expectativas dessa pesquisa, que tinham a faixa etária como importante condicionador da 

variação do /l/ em posição de coda. 
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                 Gráfico 6: Influência da faixa etária no comportamento da lateral 

 

 O gráfico 6 indica que o /l/ na fala dos arcoverdenses se encontra em processo de 

variação estável (LABOV, WEINREICH & HERZOG, 2006), dada a configuração do padrão 

curvilíneo com que os índices se mantêm.  

 
Assim como foi constatado em uma pesquisa realizada por Naro (1981), nossos dados 

também apontaram um favorecimento ao apagamento por parte dos jovens que ultrapassam os 

26 anos, enquanto nas faixas intermediárias, os índices se estabilizaram na faixa dos 10 e 

12%.  Acreditamos que o grau de estabilidade seja o responsável pela faixa etária não ter sido 

selecionada como relevante no programa de computação.  

 
Numa análise sociolingüística, não apenas a restrição faixa etária, mas outras 

restrições sociais como sexo, escolaridade costumam ser condicionantes da heterogeneidade 

lingüística. Ao contrário do que ocorreu com os resultados desta pesquisa, apenas a 

localização parece ser decisiva na interpretação dos dados da nossa amostra, o que reforça o 

fato de ela ter sido a única restrição social escolhida pela análise do GOLDVARB.  

 Pelos resultados, podemos antever uma primeira instância de diferenciação entre o 

rural e o urbano, dentro da comunidade arcoverdense, uma configuração talvez marcada pelo 

contexto entre os locais e os novos moradores e, no rural, a ausência desse contexto. 
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TEORIA TEORIA TEORIA TEORIA DA OTIMALIDADE     DA OTIMALIDADE     DA OTIMALIDADE     DA OTIMALIDADE                                         6    6    6    6    

                                                                                    

“Se aceitarmos o fato de que as gramáticas 

impõem restrições estruturais na variação e 

mudança, precisamos não menos que uma teoria 

que formalmente conecte fenômenos variáveis e 

invariáveis, sincronia e diacronia”    21                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6.1      Aspectos gerais 

 
A Teoria da Otimalidade ou OT (Optimality Theory) é um modelo lingüístico 

proposto pelos lingüistas Alan Prince e Paul Smolensky em 1993 e vem se expandindo desde 

então por John J. McCarthy e Alan Prince. Embora grande parte do interesse em OT tenha 

sido associada a seu uso em fonologia (a área para a qual OT foi primeiro aplicada), a teoria 

também é aplicável a outros subcampos da lingüística (por exemplo: sintaxe, semântica). Esta 

teoria normalmente é considerada um desenvolvimento de gramática gerativa que compartilha 

seu foco na investigação de princípios universais, tipologia e aquisição lingüística e surgiu, 

em parte, como uma sucessora à teoria de gramática harmônica, desenvolvida em 1990 por 

Géraldine Legendre, Yoshiro Miyata e Paul Smolensky. 

 
A idéia principal de OT é que as formas observadas da “superfície” da língua surgem 

da resolução de conflitos entre restrições gramaticais. Estas restrições são minimamente 

violadas de modo que a forma que sobrevive é aquela que possui menos violações fatais, 

comparadas a um grupo de possíveis candidatos. A fatalidade de uma violação é definida em 

termos de hierarquias de restrições, e as violações de restrição de hierarquia mais alta são 

mais fatais. Esta dominação deve ser rígida de sorte que as restrições mais altas possuem 

prioridade absoluta sobre as restrições mais baixas, como podemos representar em (9): 

(9) 
Restrição 1 >> Restrição 2 >> Restrição 3 
 
             
             Relação de dominância  

                                                 
21 Once we accept the fact that grammars impose structural constraints on variation and change, we need no less 
than a theory which formally connects invariant and variable phenomena, synchrony and diachrony. (ANTTILA, 
2006, p. 570) 
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Uma dada restrição R.1 é ranqueada sobre R.2 e R.3. Com isso, a expressão da língua 

que sobrevive (o candidato vencedor) pode atuar pior que seus competidores em C2 e C3, 

contanto que atue melhor em C1, por isso as restrições também são violáveis. 

 
O candidato vencedor não satisfaz todas as restrições. Assim, para qualquer candidato 

rival que não seja melhor que o vencedor em alguma restrição, há uma restrição ranqueada 

mais alto e, por esse motivo, o vencedor é melhor que seu rival. As restrições geralmente são 

consideradas universais, mas seu ranqueamento difere de língua para língua, adaptando-se à 

sua variação.  A análise dos candidatos é feita através de um tableau da seguinte forma: 

 
/input/ R.1 R. 2  R.3 
 C1 *!   
 C2 *!   
 C3  *!  
 C4  *!  
 C5 �   * 

                                                                       Tableau 1 
 
 No tableau é colocado o input, que é a forma observada. Além dele, são inseridas as 

restrições criadas pelo CON (constraint), junto com os candidatos gerados pelo GEN 

(generator), que são dispostos verticalmente para serem avaliados pelo EVAL (evaluator).  

 
 O asterisco indica a violação das restrições, sendo que, no caso da violação de uma 

restrição em alto grau de hierarquia como R1, coloca-se o ponto de exclamação, indicando 

uma violação fatal. O candidato ótimo é o que viola a restrição hierarquicamente mais baixa 

(R3). 

 
As restrições podem ser agrupadas em dois tipos: fidelidade e marcação.  

 
A restrição de fidelidade requer que a forma de superfície observada (o output) 

combine com a forma lexical (o input) de algum modo particular.  Deste modo, esta restrição 

requer identidade entre as formas de input e output. Já a restrição de marcação impõe 

exigências na boa formação estrutural do output.  Assim, na visão de Bernhardt & Stemberger 

(1998), restrições de fidelidade são motivadas pelas necessidades do ouvinte, enquanto 

restrições de marcação são motivadas pela necessidade do falante.   

 
Segundo McCarthy (2006), os candidatos são identificados pela forma de superfície, 

não necessariamente estabelecendo relações com a forma do input, mas que sejam aceitos na 
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língua e possibilitem fidelidade no mapeamento. Será através do ranqueamento de restrições 

que o candidato ótimo será escolhido. 

 
6.2 Variação lingüística e OT 
 
 

Atualmente grande parte da lingüística formal procura analisar a língua, ignorando a 

variação na fala. Entretanto, qualquer estudo completo da língua explica tantos aspectos 

quanto podem, incluindo o fato de que a língua, às vezes, varia. 

 
No âmbito da fonologia, por exemplo, a variação pode explicar que tipo de 

condicionamento pode ser responsável pela mudança da língua. De fato, o estudo da variação 

lingüística é necessário a qualquer estudo de mudança, porque as línguas tendem a mudar 

gradualmente, perpassando por períodos de variação.   

 
Apesar de muitos fonólogos que adotam a Teoria da Otimalidade não a aplicarem para 

o estudo da variação fonológica, optamos por adotar essa proposta de análise, por 

considerarmos um campo particularmente fértil para interpretar a variação dentro da língua.  

 
A fim de fundamentarmos nosso estudo dentro dessa teoria fonológica, apresentamos 

algumas perspectivas de análise variacionista, associada à OT.  

 

6.2.1    A proposta de Reynolds (1994) 

 
Reynolds (op cit) focaliza-se no fato de que  restrições extralingüísticas desempenham 

um papel significativo na variação lingüística. Quando trabalhou a influência de restrições 

como idade, sexo e classe social na vocalização do /l/, o teórico percebeu que a variação não 

poderia ser tratada apenas com a justificativa fonológica, uma vez que restrições sociais são 

relevantes para a mudança da língua.  

 
Segundo Reynolds (1994), as probabilidades desenvolvidas de uma análise de 

tableaux fonológicos, quando produzidas por certa gramática com restrições variáveis podem 

ser baseadas em parte por restrições extralingüísticas. 

 
Deste modo, uma análise de variação na OT deve ser baseada na premissa que a 

gramática do falante está produzindo as realizações variáveis, e a variação entre falantes 



 88 

também envolve as gramáticas potencialmente diferentes, possuídas por diferentes falantes, 

sendo aplicadas da seguinte maneira: 

 
 - duas ou mais formas podem provar ser igualmente ótimas como candidatas a output, 

tendo o mesmo resultado para todas as restrições colocadas na gramática. 

 
 - pode se obter uma ordenação hierárquica separada de restrições para cada exemplo 

de variação em uma dada língua.  

 
 Uma vez que a variação é, por assim dizer, algo flutuante, Reynolds (1994) considerou 

a existência de restrições “flutuantes”, que procuram evitar as múltiplas gramáticas. Assim 

sendo, esta restrição, que pode usar tanto restrições contextuais quanto sociais, estará 

variavelmente ranqueada, ou seja, estará classificada em determinado lugar entre outras 

restrições, sem explicitar seu ambiente exato no ranqueamento, como especificamos em (10): 

 

         (10) 
                                                ...............R.1.............. 
                                 R.W >>   R.1 >> R.2. >> ...R.n   >> R.Z 
 
  

 
Pelo diagrama apresentado em (10), interpretamos que a R.1 flutua sobre as outras 

restrições, mas não se encontra ranqueada em relação a outras, ou seja, uma restrição como 

R.1 flutua sobre as que estão hierarquicamente especificadas. 

 
6.2.2 A proposta de Borowsky & Howarth (1997) 
 
 

Borowsky & Howarth (1997) fazem uso da OT para desenvolverem uma análise da 

vocalização do /l/ no inglês australiano de Adelaide. Eles procuraram usar restrições variáveis 

para explicar o comportamento da lateral. 

  
Na proposta de Borowsky & Howarth (op cit), foram usadas nove restrições, embora 

seus tableaux só sejam formados com cinco delas. Para os autores, a vocalização surge da 

posição da lateral, seja em coda, seja em núcleo, onde os sons mais altos da escala de 

sonoridade são preferidos. Assim, as restrições usadas são baseadas no Princípio de Seqüência 

de Sonoridade, que afirma que a sonoridade dos segmentos em uma sílaba aumenta em 
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direção ao núcleo. Logo, são usadas restrições de marcação que descrevem a natureza de uma 

sílaba bem formada.  De modo abstrato, a escala dos sons da fala pode ser disposta em (11): 

(11) 

Vogais> Glides > Líquidas > Nasais > Obstruintes 

 
 Usando essa escala, os autores analisaram a lateral em três perspectivas, quais sejam, 

coda complexa + vogal (noodle); coda simples (feel); coda complexa em final de palavra 

(milk). Exemplificaremos a análise realizada para a coda simples, a partir da qual a 

vocalização para feel e cool tenta ser explicada. Segundo Borowsky & Howarth (1997), tais 

exemplos são constituídos de menos de três moras [fi:l], o que requisita a restrição *___( a 

sílaba mais harmônica é bimoraica), além de também serem usadas /l/=[l]( o input /l/ 

corresponde a output [l]) e N=V ( o núcleo mais harmônico é uma vogal). 

  
 Se a restrição *____ é ranqueada acima das outras duas, as únicas soluções possíveis 

seriam a realização da palavra feel como bimoraica [fi:l] ou vocalizando a lateral e 

pronunciando a palavra dissilabicamente, a depender, neste caso, de o ranqueamento de /l/ = 

[l] e N=V estar em posição mais alta, como podemos ver nos tableaux abaixo: 

        
/fi:l/ * /l/=[l] N=V  /fi:l/ * N=V /l/=[l] 
    fi:l *!           fi:l *!   
�fi:.l   *         fi:.l  *!  
   fi:.u  *!    �  fi:.u   * 

                        Tableau 2                                                           Tableau 3 
  

Como podemos observar na proposta de Borowsky & Howarth (1997), enquanto 

palavras com vogal alta anterior [u] são realizadas apenas dissilabicamente, outras realizações 

como cool têm uma opção monossilábica. 

 
6.2.3   A proposta de Anttila (1997) 

 
Segundo Anttila (1997), a justificativa básica para qualquer teoria de variação 

analisada na perspectiva da OT surge da possibilidade de que algumas restrições talvez não 

tenham o mesmo ranqueamento em relação a outras restrições. Segundo Anttila (op cit), as 

gramáticas parcialmente ranqueadas, consistem de vários tableaux diferentes para cada 

palavra, o que pode propor uma explicação para a variação sistemática dentro de uma língua.   

 
Tal análise faz predições quantitativas, porque se baseia na colocação de possíveis 

ranqueamentos, comparando os percentuais desses ranqueamentos, que predizem os possíveis 
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candidatos variáveis. Os tableaux 4 e 5 adiante nos oferecem uma idéia da proposta de 

Anttila: 

  /input/ R.1 R. 2  R.3  /input/ R.1 R. 3  R.2 
 C1 * *!    C1� *  * 
 C2 � *  *   C2 * *!  

                       Tableau 4                                                  Tableau 5 
 

No tableau 4, como os dois candidatos violam a restrição 1, não há como decidir entre 

eles, e é a violação da restrição 2 na posição de mais alto ranqueamento pelo candidato 1 que 

decide a favor do candidato 2. A violação da restrição 3 pelo candidato 2 não tem importância 

neste caso, porque não há nenhum outro candidato proposto para testar e o candidato 1 já 

violou a restrição de mais alto ranqueamento. 

 
Já no tableau 5, o candidato selecionado é o 1, não o 2 como no tableau 2. Há, 

portanto, dois tableaux possíveis na gramática para este input, e cada candidato é selecionado 

em um deles, o que sugere uma predição quantitativa nesse fato, uma vez que cada candidato 

tem 50% de chance de aparecer em um determinado caso de realização do input.  

 
Anttila(1997) aplicou sua proposta para explicar um caso de variação de plural em 

finlandês e, em seu argumento, tal variação é baseada na existência de escalas universais 

proeminentes para o alinhamento da tonicidade, do peso e da sonoridade. Assim, sílabas 

ótimas podem ser tônicas e pesadas com uma vogal sonora, ou átonas e leves com uma vogal 

surda. Além disso, outputs ótimos preferencialmente alternam suas sílabas, de modo que a 

qualidade da tonicidade, do peso e da sonoridade diferem nas duas sílabas adjacentes. 

 
Convém mencionarmos que a teoria de Anttila (op cit) é puramente fonológica e não  

explica os elementos sociolingüísticos que norteiam a variação. Sua perspectiva é puramente 

baseada na estatística, sendo esta aplicada prioritariamente na variação estável, de modo que o 

lingüista requer dados muito precisos para determinar a significância dos percentuais nos 

quais a teoria se baseia. 

 
 Para a análise das variantes encontradas pela Teoria da Otimalidade, optamos por 

aplicar a abordagem quantitativa de Anttila (1997), que focaliza a variação estável, tal como 

aconteceu em nossos dados, conforme exposto na interpretação sociolingüística. Por conta 

desta estabilidade na variação, a proposta de ranqueamentos diferentes para cada tableau é 

pertinente. Deste modo, cada candidato que constituir uma das variantes encontradas na 

amostra poderá ter condições iguais de atingir a otimalidade. 
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“A given constraint ranking in OT is  

meant to model the individual speaker's 

competence and not the  "competence" of 

some population.”22 

 
 
7.1      Análise das variantes pela OT 
 
 

Segundo Yip (2004), quando as laterais são alvos de processos fonológicos, a 

lateralidade pode ou não sobreviver, constituindo realizações variadas na fala espontânea. Por 

este motivo, trataremos de explicar os ranqueamentos que favorecem as variantes encontradas 

na amostra dentro da Teoria da Otimalidade. Em seguida, procuraremos associar a perspectiva 

da variação a essa teoria fonológica, segundo a proposta de Anttila (1997).    

 
Na Geometria dos Traços, o traço [lateral] pode ser eliminado pelo espraiamento de 

um nó vizinho ou pela neutralização da coda. Deste modo, a restrição IDENT-LAT sendo 

ranqueada acima do que causa neutralização, como SHARE-F ou CODA-F23, a lateralidade 

sobreviverá. 

 
No português brasileiro, as codas podem ser compostas pelas consoantes líquidas, 

nasais e sibilantes (BISOL, 1999).  No caso da líquida lateral, levando em conta a perspectiva 

da regra telescópica de Espiga (1997), o fonema alveolar detém o traço coronal no nó de 

consoante. Quando em posição de coda, o /l/ se torna velarizado [¬] com o acréscimo do traço 

dorsal no nó vocálico. Com a perda do traço coronal, a forma velarizada torna-se 

semivocalizada [w]. Se o traço coronal estiver no nó vocálico no lugar do traço dorsal, a 

semivocalização passa a ser coronal [j]. Quando da perda do ponto de consoante a lateral 

passa a se realizar como uma fricativa glotal aspirada [h] e, pelo continuum do 

enfraquecimento, apaga-se por completo. (LASS, 1984). Assim, a escala de realizações da 

lateral alveolar tomaria o seguinte molde: 

 

                                                 
22 Um dado ranqueamento de restrições na OT deve ser um modelo da competência individual do falante, não da 
competência de alguma população. (MONAHAN, comunicação pessoal, 2006). 
23 As restrições SHARE-F indicam compartilhamento de traços e CODA-F, compartilhamento de coda, 
conforme Yip (2004)  
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(12) 

/l/ � [¬] � [w] ou [j] � [h] � O 

 
Nos dados encontrados em nossa pesquisa, como já foi analisado quantitativamente, 

foram encontradas quatro formas variantes do /l/ em coda silábica. Para analisar essas formas 

na perspectiva da OT, Lee (comunicação pessoal, 2006), sugere a aplicação de um mecanismo 

que envolva as variações de l � w, l � h, l � j, l � O, para que o mapeamento seja fiel e 

mais harmônico. 

 
 Num input como /fasil/, com a presença de um único traço articulatório [coronal] na 

coda, poderíamos ter um output como [fasil], obtendo assim a preservação do traço lateral, 

que segundo Blevins (1994), estaria abaixo do traço coronal. 

 
Mas, a motivação para a vocalização da lateral ocorre porque /l/ não é permitido na 

coda. Como a lateral não é deletada, uma restrição de condição de coda precisa ser 

introduzida, pois, na generalização do português brasileiro, só as consoantes /s/ e /r/ são 

permitidas na coda, ou seja, qualquer outro segmento que estiver nessa posição acarretaria 

num processo fonológico para satisfazer essa restrição. (MONAHAN, 2001). 

 
             (13) 
CODACOND: esta restrição será violada se um segmento em coda não for /s/ ou /r/. 

  
Por conta da variação de /l/ � [¬], que antecede a vocalização, achamos pertinente a 

colocação da restrição IDENT-LAT. 

 
 (14) 
IDENT LAT – Esta restrição é violada quando o output não tem o mesmo traço [lateral]. 
 
 Como esta restrição não discrimina as laterais, qualquer segmento que não seja /l/ 

acarretará na violação. 

 
/fasil/ CODACOND IDENT-LAT 

1.        fasil *!  

2.  �  fasi¬  * 

                                                                    Tableau 6 
 
   Para manter a integridade do segmento em coda, achamos oportuno usar a restrição 

MAX-IO, que inibirá o apagamento do fonema. 
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 (15) 

MAX-IO: Esta restrição é violada quando o segmento no output não tem os mesmos traços do 

input 

 
 A variante padrão [w] é preferida socialmente, como a literatura da área tem 

verificado, mas, em algumas regiões, como no caso do Sul, a variante velarizada é encontrada 

recorrentemente. Por isso, decidimos inibi-la com a restrição *LATDORS: 

 
(16) 

*LATDORS – Esta restrição é violada quando o output tem um segmento lateral dorsal. 

Portanto, a hierarquia de restrições para a vocalização seria disposta em: 

 CODA COND >> MAX-IO >> *LATDORS >> IDENT-LAT 

 
/fasil/ CODACOND MAX-IO *LATDORS IDENT-LAT 

1.        fasil *!    

2.        fasi¬   *!  

3.  �  fasiw    * 

4.        fasi  *!  * 

                                                                  Tableau 7 
 

No tableau 7, o candidato 1 viola a restrição CODA COND, inibindo mapeamento 

fiel. A motivação deste fenômeno ocorre devido à coda, cuja restrição está no mais alto grau 

de hierarquia.   

 
O candidato 2 viola *LATDORS, que exige o impedimento de uma lateral dorsal. O 

candidato 4 viola fatalmente a restrição MAX-IO. Assim, o candidato 3, mesmo violando 

IDENT-LAT, por esta se encontrar em posição mais baixa na hierarquia, é o candidato ótimo. 

Já o candidato 4 também viola a restrição IDENT-LAT, mas na hierarquia ele tinha violado a 

restrição MAX-IO de modo fatal, o que o elimina da competição com os outros candidatos. 

 
 Sabendo que as consoantes em posição de coda no português brasileiro tendem a 

sofrer um enfraquecimento, sendo o apagamento seu estágio final, a sílaba com /l/ em sua 

estrutura chegaria à simplificação: l � ¬ � w � ø  � CVC � CVø. 

 
 Usando o mesmo input /fasil/, optamos por manter a restrição MAX-IO, visto que há 

sílabas no português brasileiro com a lateral alveolar na estrutura silábica CV. E para ser fiel à 
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estrutura l � ¬ � w � ø, que inibe a presença da lateralidade e, pelo continuum do 

enfraquecimento, ocasiona o apagamento, decidimos permanecer com a restrição CODA 

COND. Mantivemos também *LATDORS, que não permite que a lateral seja dorsal, IDENT-

LAT, que exige que o traço [lateral] do input permaneça no output e MAX-IO, que exige que 

um segmento no input deve ter um correspondente no output. 

 
Assim, com a hierarquia de restrições para o apagamento do /l/ seria disposta no 

tableau como: CODACOND >> *LATDORS >> IDENT-LAT >> MAX-IO:   

  
/fasil/  CODA COND *LATDORS IDENT-LAT MAX-IO 

1.         fasil *!    

2.         fasi¬  *!   

3         fasiw   *!  

4.  �   fasi   * * 

                                                                     Tableau 8 
 
 No tableau 8, o candidato 1 novamente viola CODA COND; o candidato 2 com o /l/ 

velarizado viola a restrição *LATDORS, que impede a existência do segmento nesse 

contexto; o candidato 3 viola fatalmente a restrição IDENT-LAT, pois não possui identidade 

lateral e o candidato 4, mesmo violando MAX-IO e IDENT-LAT, torna-se o candidato ótimo, 

pela baixa posição hierárquica em que se encontra. 

  
 Ainda que tenham se comportado de modo bastante restrito na amostra, achamos 

conveniente explicar os ranqueamentos que favorecem as variantes [h] e [j], uma vez que, 

pelo fato de também fazerem parte da fala da comunidade pesquisada, podem constituir 

candidatos possíveis de obterem a otimalidade. 

 
 Durante a debucalização da lateral e conseqüente passagem de /l/ para [h], ocorre a 

perda do lugar de consoante. Por isso, sugerimos a restrição MAX-PLACE: 

 
(17) 

MAX-PLACE: Esta restrição é violada quando traços de lugar do input não têm 

correspondente no output.  

A hierarquia que pode favorecer a variação de /l/ � [h] seria a seguinte:  

CODACOND  >> *LATDORS >> IDENT-LAT >> MAX-IO >>MAX-PLACE 
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 /Kwal/ 

CODA 

COND 

*LATDORS IDENT-LAT MAX-IO MAX  

-PLACE 

1.         kwal *!     

2.         kwa¬  *!    

3         kwaw   *!   

4.        kwa   * *!  

5.   �  kwah   *  * 

                                                                   Tableau 9 
 
 No tableau anterior, o candidato 1 viola fatalmente a restrição CODACOND, 

enquanto o candidato 2, por ter a lateral velarizada, viola a restrição *LATDORS não 

recorrente na amostra realizada. Para satisfazer a realização [kwah], as restrições IDENT-

LAT, que inibe a vocalização e MAX-IO, que inibe o apagamento são ranqueadas em posição 

mais alta na hierarquia. A restrição MAX-PLACE é colocada em posição mais baixa, por isso, 

sendo violada, favorece a realização com a lateral aspirada. 

 
Em alguns casos, o traço [+consoante] da lateral dá lugar ao traço [+ vocálico] e, 

conseqüentemente, à perda da lateralidade. Isso ocasiona a vocalização labial, mas também 

pode acarretar numa vocalização frontal [j], com a recuperação do traço [coronal] no nó 

vocálico. Deste modo, achamos necessário permanecer com a restrição IDENTLAT e, para 

resolver os conflitos entre as outras formas de variação do /l/, sugerimos a permanência das 

restrições CODACOND e *LAT.DORS e acrescentamos a restrição IDENTPLACE: 

 
 (18) 

IDENTPLACE: Esta restrição é violada quando os traços articulatórios de lugar presentes no 

input não estiverem  preservados no output. (YIP, 2004)  

 
Portanto, para a forma [j] da lateral, teríamos a seguinte hierarquia de restrições: 

 
  MAX-IO>>CODACOND >> *LAT. DORS >> IDENTPLACE >> IDENTLAT 

           O tableau seguinte mostra como se processa a iotização do /l/. 
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/palma/ MAX-IO CODA 

COND 

*LAT.DORS IDENT 

PLACE 

IDENT-

LAT 

1.        palma  *!    

2.        pa¬ma   *!   

3.        pawma    *! * 

4. �   pajma     * 

5.        pama *!    * 

                                                        Tableau 10 
   
 

No tableau 10, o candidato 1 viola fatalmente a restrição CODACOND, por estar na 

posição mais alta da hierarquia, ranqueado sobre IDENT-LAT. O candidato 2 também é 

eliminado porque viola a restrição *LATDORS, que não permite a existência da lateral dorsal. 

A restrição IDENTPLACE elimina o candidato 3 [pawma], porque na passagem de /l/ � [w], 

ocorre a perda do traço coronal no ponto de consoante e esta restrição solicita do output o 

mesmo traço do input, o que designa também a perda do traço lateral, por isso ocorreu 

também a violação do IDENT-LAT.  A restrição mais alta na hierarquia MAX-IO elimina o 

candidato 5, pela falta de um elemento do input, mesmo violando IDENT-LAT na posição 

mais baixa. Assim, mesmo violando a restrição IDENT-LAT, o candidato 4 é ótimo, por 

conta da posição hierárquica em que se encontra.  

  
7.2     Ranqueamento de restrições na variação da lateral segundo Anttila (1997) 

 
Pelo fato de as variações [j] e [h] terem sido bastante restritas no âmbito da variação 

da língua em nosso corpus, não teceremos maiores considerações sobre elas. Restringir-nos-

emos às formas [w] e [O]24. 

 

 Comparando os tableaux da vocalização e do apagamento, cujas realizações foram 

mais recorrentes no corpus, podemos abordar o comportamento do /l/, remetendo-nos à 

proposta de Anttila (1997). Segundo seus pressupostos, um ranqueamento de restrições 

estratificadas é equivalente a todas as hierarquias lineares que são realizadas a partir dele, e a 

freqüência predita de uma variante é a proporção dos ranqueamentos lineares que a geram.  

                                                 
24 É pertinente informar que a análise contrastiva das variantes mais quantificadas no corpus através da OT na 
perspectiva de Anttila (1997) já seria suficiente para compreender o processo de variação estável, o que 
dispensaria análise das demais variantes, suscitando a possibilidade de análises futuras, por isso estabelecemos o 
contraste dos ranqueamentos considerando apenas as variantes [w] e [O]. 
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Tomando como exemplo duas restrições usadas nos tableaux, teríamos os seguintes 

ranqueamentos: 

 
/fasil/ CODA  COND MAX-IO IDENT  LAT 

1. fasil *!   

2. � fasiw   * 

3. fasi  *! * 

Tableau 11: CODACOND>>MAX-IO >>IDENTLAT 
 
 

/fasil/ CODA COND IDENT LAT MAX-IO 

1. fasil *!   

2. fasiw  *!  

3. � fasi  * * 

                             Tableau 12: CODACOND>>IDENTLAT>>MAX-IO 
 

Na língua portuguesa, reportando ao que já colocamos no capítulo teórico, a 

organização da sílaba pode ser apresentada sob a estrutura C (C V C) C. Mas, considerando a 

consoante líquida alveolar /l/ em coda, segundo Bisol, (1999), a sílaba pode ser construída 

resumidamente pela estrutura CVC (quintal), ou até mesmo como VC. (alto). Entretanto, esta 

consoante não se realiza foneticamente nessa posição, a não ser de modo velarizado ou 

vocalizado, por isso mantivemos a restrição CODACOND na mesma posição nos dois 

tableaux.  

 
 Como a relação input-output é imprescindível na construção da sílaba, a restrição 

MAX-IO deve ser ranqueada em alta posição, como fizemos na análise, para que, num input 

como /fasil/, o candidato ótimo mantenha a coda na estrutura silábica como ocorreu com 

[fasiw], mesmo violando a restrição de fidelidade IDENT-LAT, porque na vocalização ocorre 

a perda da lateralidade. 

 
 Conforme observamos anteriormente, é fato comprovado na literatura que consoantes 

em posição de coda, como a lateral alveolar, sofrem um processo de enfraquecimento, 

perdendo traços articulatórios até apagar-se por completo, como podemos ver em (19) na 

estrutura silábica da palavra sal: 
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  (19) 
          σ                      σ 

  O              R 

                             �               

  O             R 

           N            C            N            C 

                             

 s         a           w    s       a            O 

  
 Diante do exposto, observamos que a restrição MAX-IO regula a manutenção e o 

apagamento da coda, ou seja, quando ranqueada acima da restrição IDENT-LAT, favorece a 

vocalização do /l/ e, quando ranqueada abaixo de IDENT-LAT, favorece o apagamento, o que 

explica a existência da variação da lateral. 
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CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO                                                   8   8   8   8    
                                                                                                                                                    
 
 
 Para essa dissertação tomamos como objeto de investigação a lateral /l/ em posição de 

coda silábica na fala dos habitantes de Arcoverde (PE), com base metodológica da Teoria da 

Variação e fonológica da Teoria da Otimalidade, tomando como parâmetro os traços do 

segmento. 

 
Nosso estudo aborda a variação do /l/ na fala de moradores tanto da zona urbana 

quanto rural, cuja coleta foi possível a partir de entrevistas realizadas nos moldes 

conversacionais de Labov (1984).  

 
 De início foram coletadas 582 ocorrências, distribuídas em 4 variantes do /l/, sendo 

426 com o fonema lateral vocalizado com articulação dorsal [w], 22 com o fonema aspirado 

[h], 4 com o fonema vocalizado com articulação coronal [j] e 130 com o fonema apagado.   

 
Para a análise quantitativa dos dados, usamos o programa computacional 

GOLDVARB, no qual inserimos as ocorrências devidamente codificadas segundo as 

restrições controladas.  

 
A análise partiu do pressuposto que restrições lingüísticas e extralingüísticas 

motivariam mudanças no comportamento da lateral alveolar em posição de coda. Nesse 

corpus, as restrições sociais controladas foram sexo, escolaridade, faixa etária e localização, 

enquanto que as restrições lingüísticas foram a posição da sílaba da coda, a tonicidade, o 

contexto precedente, o contexto seguinte e a classe de palavra.  

 
Diante do resultado da primeira rodada, optamos por discutir separadamente as 

variantes menos recorrentes, [j] e [h], sendo selecionados para análise a vocalização labial [w] 

e o apagamento, totalizando 556 ocorrências.  

 
Após resolvermos problemas de iteração durante as rodadas, a interpretação foi 

realizada com 489 ocorrências. A única restrição social que influenciou na variação da lateral 

foi a localização do informante, pois tanto a vocalização quanto o apagamento do /l/ 

ocorreram independentemente de sexo, faixa etária e escolaridade.  
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Diante do resultado dos dados segundo as restrições sociais, ressaltamos a relevância 

da variante [w], visto que tal variante foi a mais recorrente em nossos dados, o que também 

tem se confirmado em outros estudos sobre a variação da lateral nos dialetos do português do 

Brasil. Após interpretarmos as ocorrências, constatamos que, na região pesquisada, a variação 

do /l/ é mínima e, em razão disso, não se mostrou tão relevante quantitativamente. Por esse 

motivo, a restrição social foi menos favorecedora, contrariando nossa hipótese inicial. 

 
Quanto às restrições lingüísticas, apenas a posição da sílaba com a coda não foi 

favorável à existência da variação. Acreditamos, também, que o falante arcoverdense vocaliza 

mais a lateral quando esta se realiza em verbos. Já o apagamento é mais evidente quando o /l/ 

aparece após vogais altas, confirmando o que se encontra na literatura da área.  

 
Diante do exposto, observamos que o comportamento variável da lateral alveolar é 

sensível ao contexto fonético. No caso da vocalização isso se confirma no processo natural 

que envolve a mudança de traços como visto em Walsh (1997) e, em relação ao apagamento, 

a tendência ao enfraquecimento de que consoantes em posição de coda, segundo a visão de  

Bisol (1999), pode justificar esse comportamento. 

 
Apesar de pesquisas sociolingüísticas demonstrarem que determinados 

comportamentos fonéticos na fala de uma comunidade são socialmente afetados, em nossa 

amostra, isso não foi tão recorrente. Enquanto esperávamos que os falantes não tivessem 

nenhum grau de consciência social quanto à atuação da mudança na fala, verificamos que a 

variação é diferenciada apenas no âmbito da localização do falante.  Conforme constatamos 

em Wardhaugh (2006), os traços típicos aparecem nas falas informais, permitindo o uso de 

variedades não-padrão, como ocorre com o apagamento, a vocalização coronal e a aspiração 

da lateral, que mesmo em alguns casos tendo ocorrido na fala de moradores da zona urbana, 

seu predomínio é rural.  

 
Com base nos pressupostos teóricos da Teoria da Otimalidade, a análise das variantes 

da lateral alveolar /l/ nos permitiu constatar que é possível relacionar teoria e dados de modo 

coerente. Numa pesquisa de cunho sociolingüístico, várias formas podem ser admitidas como 

outputs, não sendo necessariamente a forma inserida no input. Para Anttila (1997), as 

restrições variam de posição para que o candidato mais recorrente atinja a forma ótima da 

língua, podendo esta ser plenamente variável, desde que harmonicamente.  
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Mesmo diante de tantos trabalhos de âmbito fonológico sejam sobre o Português do 

Brasil ou sobre outros idiomas, concluímos que ainda há muito a pesquisar. A constatação da 

variação de um fonema e sua relevância de natureza probabilística, com base em aspectos 

sócio-culturais do falante e no aspecto estrutural das realizações que ele apresenta são 

restrições de grande importância para a Lingüística, especialmente para a Sociolingüística. No 

entanto, os fenômenos que acabamos de registrar representam apenas uma amostra da fala 

pernambucana. Há, certamente, vários outros fenômenos que poderão ser alvo de 

investigações futuras, a serem unidas às pesquisas pelo país a fora, o que significa que outras 

bases de dados também devem ser consideradas para confirmar que o português não possui (e 

nem pode possuir) uma feição única, pois possuímos um modo de falar heteróclito, ou seja, há 

vários “ portugueses brasileiros”.  
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ANEXANEXANEXANEXOSOSOSOS                                                                     10             10             10             10                    

 
Anexo 1: Ficha social do informante 

Entrevistado:___         Data: ___/___/____ 

01) Nome:_____________________________________________________________________________ 

02) Endereço:___________________________________________________________________________ 

03) Data de nascimento:____/____/_____ 

04) Você estuda?   (   ) sim      (   )não      (    )nunca estudou 

05) Qual série?___________________________________ 

06) Até qual série você cursou?______________________ 

07) Por que não continuou?__________________________ 

08) Você trabalha?  (   ) sim      (   )não     

09) Que tipo de atividade você faz?)___________________ 

10) É essa sua profissão?    (   ) sim      (   )não  

11) Você tem outra profissão?  (   ) sim      (   )não        

12) Qual é a sua profissão?____________________________ 

13) Você é financeiramente independente?    (   ) sim      (   )não     

14) Você recebe ajuda financeira de quem?   (   ) família       (   )outros 

15) Qual a sua renda mensal aproximada (ou renda familiar, se for dependente?) 

Renda individual_____________________  Renda familiar_____________________________ 

16) Além de você, quantas pessoas moram na casa? (   ) nenhuma      (   )uma ou mais 

17) Qual a relação de parentesco entre vocês?  (   )parente (tio, avô, primo) (   )não parentes 

18) Você costuma ver televisão?        (   ) sim      (   )não      

19) A que programa(s) você assiste?       (   )novela    (   )notícias (   )outros_________________ 

20) Você costuma ouvir rádio? (   ) sim      (   )não     

21) Em que horário você ouve?____________________ 

22) Você lê jornal?   (   )não  (    )diariamente  (    )de vez em quando 

23) Qual(is) jornal(is)?__________________________ 

24) Lê revistas? Quais?__________________________ 

25) Você vai ao cinema?  (   ) não      (   )sempre  (   )de vez em quando     

26) Qual a sua diversão favorita?___________________ 

27) Você gosta de carnaval?           (   ) sim      (   )não     

28) Você gosta de futebol? (   ) sim      (   )não     

29) Você pratica algum esporte? (   ) sim      (   )não     

30) Qual esporte?________________________________          

31) Você pratica alguma religião? (   ) sim      (   )não     

32) Você é uma pessoa que 

(    )nunca sai de Arcoverde (ou vila)   (    ) só sai a negócio. Pra onde?_____________________ 

(    )sempre sai pra passear 

33) Passa muito tempo fora? (    ) menos de um mês   (    )mais de um mês  
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Anexo 2: Ocorrências com /l/ discriminadas conforme as restrições lingüísticas 

Nº. – número de ocorrências na amostra  
P. – posição na sílaba:  T – início        M – meio            F – fim (não foi considerado o final em fronteira) 
C.P. – contexto precedente: refere-se às vogais anteriores à lateral /l/. 
C.S. – contexto seguinte:  L – labial       C – coronal  D – dorsal (não foi considerado o final em fronteira) 
C.G. – classe gramatical:     S – substantivo   A – adjetivo        Ad – advérbio     V – verbo           O – outra 
 

SÍLABA TÔNICA 
 Nº P.  C.P. C.S. C.G.  Nº P.  C.P. C.S. C.G.  Nº P.  C.P. C.S. C.G. 

Adilson 
Adjailson 
Adulto 
Álcool 
Alma 
Alta  
Aluguel 
Alvo 
Anadelge 
Anil 
Animal 
Anzol 
Assalto 
Atual 
Bolsa 
Brasil 
Calma 
Calmo 
Canal 
Cardeal 
Carnaval 
Cascavel 
Celpe 
Cerebral 
Cervical 
Civil 
Coral 

5 
4 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
4 
4 
4 
4 
8 
2 
4 
2 
12 
4 
1 
1 
2 
3 

M 
M 
M 
I 
I 
I 
F 
I 
M 
F 
F 
F 
M 
F 
I 
F 
I 
I 
F 
F 
F 
F 
I 
F 
F 
F 
F 

i 
i 
u 
a 
a 
a 
E 

a 
E 

i 
a 
ç 
a 
a 
o 
i 
a 
a 
a 
e 
a 
E 
E 

a 
a 
i 
a 

C 
C 
C 
D 
L 
C 
F 
L 
C 
F 
F 
F 
C 
F 
C 
F 
L 
L 
F 
F 
F 
F 
L 
F 
F 
F 
F 

S 
S 
A 
S 
A 
A 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
A 
S 
S 
S 
A 
S 
S 
S 
S 
S 
A 
A 
A 
A 

Elisalma 
Empolga 
Especial  
Espiritual 
Expulsa 
Expulso 
Falsa 
Falsas  
Falso 
Falsos 
Falta 
Filial  
Filme  
Final 
Folga 
Fundamental 
Futebol 
Geral  
Geraldo 
Girassol 
Hospital 
Igual  
Industrial 
Ironcil  
Joel 
Jornal 
Legal 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
20 
1 
1 
3 
1 
1 
15 
7 
1 
9 
17 
1 
3 
1 
1 
18 
5 

M 
M 
F 
F 
M 
M 
I 
I 
I 
I 
I 
F 
I 
F 
I 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

a 
ç 
a 
a 
u 
u 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i 
a 
ç 
a 
ç 

a 
a 
ç 
a 
a 
a 
i 
E 

a 
a 

L 
D 
F 
F 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
F 
L 
F 
D 
F 
F 
F 
C 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

S 
V 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
V 
A 
S 
A 
S 
A 
S 
A 
S 
S 
S 
A 
A 
S 
S 
S 
A 

Mil 
Natal 
Natural  
Normal 
Olga 
Osvaldo 
Palma  
Papel 
Pastel 
Pastoral 
Paul  
Pentecostal 
Pessoal  
Policial 
Pólvora 
Principal           
Profissional       
Quintal    
Real  
Regional 
Revólver 
Rural 
Sal 
Sol 
Solta  
Tal  
Terminal       

1 
1 
3 
15 
1 
1 
7 
12 
2 
4 
3 
4 
20 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 

F 
F 
F 
F 
I 
M 
I 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
I 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
I 
F 
F 

i 
a 
a 
a 
ç 
a 
a 
E 

E 

a 
u 
a 
a 
a 
ç 

a 
a 
a 
a 
a 
ç 
a 
a 
ç 

o 
a 
a 

F 
F 
F 
F 
D 
C 
L 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
L 
F 
F 
F 
F 
F 
L 
F 
F 
F 
C 
F 
F 

O 
S 
A 
A 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
A 
A 
S 
S 
A 
S 
A 
S 
S 
A 
O 
S 
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Coronel 
Culto 
Curral 
Daniel 
Desculpa 
Desculpe 
Dificulta  
Dominical 
Edílson 

5 
3 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

F 
I 
F 
F 
M 
M 
M 
F 
M 

E 

u 
a 
E 
u 
u 
u 
a 
i 

F 
C 
F 
F 
L 
L 
C 
F 
C 

S 
S 
S 
S 
V 
V 
V 
A 
S 

Lençol 
Liberal  
Local  
Mal  
Manuel 
Matagal  
Material  
Medieval 
Memorial 

1 
2 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
2 

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

ç 

a 
a 
a 
E 
a 
a 
a 
a 

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

S 
A 
S 
Ad 
S 
S 
S 
S 
S 

Tonel 
Total    
Última 
Universal 

 
 
 

1 
1 
1 
3 
 
 
 
 
 

F 
F 
I 
F 
 
 
 
 
 

E 
a 
u 
a 
 
 
 
 
 

F 
F 
C 
F 
 
 
 
 
 

S 
S 
A 
A 
 
 
 
 

 
 

SÍLABA PRETÔNICA  SÍLABA POSTÔNICA   

Nº P.  C.P. C.S. C.G.  Nº P.  C.P. C.S. C.G.  Nº P.  C.P. C.S. C.G. 
Adulterar 
Agricultor 
Agricultura 
Albuquerque 
Alcoólatra 
Alcoólica 
Aldeia  
Alface  
Algaroba 
Algodão 
Alguém 
Algum  
Alguma 
Algumas 
Alguns 
Almoçar 
Almocei 
Alternativo 
Altura  
Analfabeto 
Analgésico 
Assaltada 
Assaltando 
Assaltaram 
Atualmente 

1 
1 
5 
2 
2 
1 
5 
3 
3 
1 
4 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

M 
M 
M 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

u 
u 
u 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

C 
C 
C 
L 
D 
D 
C 
L 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
L 
L 
C 
C 
L 
C 
C 
C 
C 
L 

V 
S 
S 
S 
A 
A 
S 
S 
S 
S 
O 
O 
O 
O 
O 
V 
V 
A 
S 
A 
A 
A 
V 
V 
Ad 

Faltando 
Faltar 
Faltou  
Folguista 
Geralmente 
Humildade 
Julgamento 
Maltratar 
Normalmente 
Palmatória  
Principalmente 
Qualquer 
Realmente 
Resolveu 
Salgada                                             
Salgadeira       
Salgadinho           
Saltar                    
Salteado                
Salvador                                                                
Selvagem 
Sexualmente    
Silvana 
Soldado 
Solteira 

2 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

I 
I 
I 
I 
M 
M 
I 
I 
M 
I 
M 
I 
M 
M 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
M 
I 
I 
I 

a 
a 
a 
ç 

a 
i 
u 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
o 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
E 

a 
i 
ç 

o 

V 
V 
V 
S 
Ad 
S 
S 
V 
Ad 
S 
Ad 
O 
Ad 
V 
A 
S 
S 
V 
A 
S 
A 
Ad 
S 
S 
A 

C 
C 
C 
D 
L 
C 
C 
C 
L 
L 
L 
D 
D 
L 
D 
D 
D 
C 
C 
L 
L 
L 
L 
C 
C 

Deplorável 
Difícil 
Fácil  
Horrível 
Impossível 
Incrível 
Razoável 
Responsável 
Álcool  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
55 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

i 
i 
E 
E 
E 
E 
E 

o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
S 
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Calçamos 
Consultório  
Consultou 
Convulsão 
Dalberon 
Desculpando 
Dificilmente 
Dificuldade 
Envolvia 
Faculdade 
Falsidade 

1 
2 
1 
1 
5 
1 
7 
3 
1 
9 
5 

I 
M 
M 
M 
I 
M 
M 
M 
M 
M 
I 

a 
u 
u 
u 
a 
u 
i 
u 
o 
u 
a 

C 
C 
C 
C 
L 
L 
L 
C 
L 
C 
C 

V 
S 
V 
S 
S 
V 
Ad 
S 
V 
S 
S 

Solteiro 
Totalmente   
Ultimamente 
Voltar 
Voltava 
Voltei 
Voltemo 
Voltou 
 
 
 

1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
 
 
 

I 
M 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
 
 
 

o 
a 
u 
ç 
ç 

o 
ç 
o 
 
 
 

A 
Ad 
Ad 
V 
V 
V 
V 
V 
 
 
 

C 
L 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


